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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-

gráðu í menntunarfræðum við Háskóla Íslands með áherslu á sérkennslu-

fræði. Leiðbeinandi er dr. Ólafur Páll Jónsson og færi ég honum innilegar 

þakkir fyrir áhuga hans, þolinmæði, góðar ábendingar varðandi lesefni og 

ekki síst stuðning til að koma verkefninu á leiðarenda. 

Ég hóf nám í sérkennslufræðum við Kennaraháskóla Íslands (síðar 

Háskóli Íslands) árið 2007 en vinna við rannsókn og ritgerðarsmíð hófst í 

janúar 2012. Verkefnið fjallar um námsleið sem er lítið þekkt á Íslandi og 

hefur hér fengið heitið „Félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“. 

Félagslegt og tilfinningalegt nám er öllum nemendum nauðsynlegt en þó 

mest þeim nemendum sem eiga við tilfinninga-, hegðunar- eða samskipta-

vanda að etja. Þessir nemendur standa mjög mismunandi í námi, sumir fá 

aðstoð sérkennara, aðrir þroskaþjálfa og enn aðrir klára sína grunnskóla-

göngu án þess að fá nokkra markvissa aðstoð. Í námsleiðinni sem hér er 

kynnt eru hestar í lykilhlutverki. Eðli þeirra sem hjarð- og flóttadýrs gerir þá 

að einstökum kennurum í tjáningu tilfinninga, tengslamyndun og 

samskiptum. Þeir geta opnað leiðir til félagslegs og tilfinningalegs náms fyrir 

nemendur sem erfitt getur reynst að ná til á hefðbundinn hátt. Það er ósk 

mín að nemendum muni standa þessi námsleið til boða í grunnskólum 

landsins í framtíðinni til þess að geta bætt líðan þeirra og námsárangur. 

Rannsókn var unnin í tengslum við ritgerðina og vil ég þakka skóla-

stjóranum, sérkennaranum og nemendunum sem leyfðu mér að taka þátt í 

skólastarfinu til að vinna að rannsókn á upplifun nemenda á „félagslegu og 

tilfinningalegu námi með hestum“, án þeirra hefði ritgerðin verið eingöngu 

fræðileg, þeir blésu lífið í verkefnið! Ég vil þakka samstarfsfólki mínu og 

börnum á leikskólunum tveimur sem ég vann í á meðan á námi mínu stóð 

en án velvilja þeirra, tillitssemi og stuðnings hefði ekki verið hægt að ljúka 

þessu námi samhliða vinnu. Ég vil þakka unnusta mínum, Sverri Haraldssyni, 

sem hefur haft trú á mér og á verkefninu og stutt mig frá fyrstu til síðustu 

mínútu í þessari ritgerðar- og rannsóknarvinnu. Ég vil þakka þeim sem lásu 

yfir verkefnið fyrir ómetanlega aðstoð við prófarkalestur og yfirlestur 

varðandi íslenskuna. Að lokum vil ég þakka hestunum fyrir að vera í mínu lífi 

og hafa gert það betra – með von um að fleiri megi upplifa slíkt hið sama! 
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Ágrip 

Verkefnið fjallar um námsleiðina „félagslegt og tilfinningalegt nám með 

hestum“ og fræðilegar forsendur hennar, og gefur lesendum innsýn í 

upplifun nemenda af þeirri námsleið og gagnsemi hennar. 

Námsleiðin er lítið þekkt á Íslandi en megintilgangur verkefnisins er að 

kynna hugmyndafræði og framkvæmd hennar. Hún felur í sér félagslegt og 

tilfinningalegt nám sem er nauðsynlegur þáttur í námi barna frá 

leikskólaaldri og þar til þau ljúka grunnskólanámi. Góð félagsfærni og 

tilfinningalæsi hefur mikil áhrif á námsárangur og velgengni einstaklinga alla 

ævi.  

Sérstökum eiginleikum hestsins, sem gera hann að einstökum kennara á 

sviði félagsfærni og tilfinningalæsis, verður lýst í fræðilega hluta verkefnis-

ins. Hér verður einnig fjallað um undirbúning, skipulag, framkvæmd og mat 

á námsleiðinni. Kenningar um reynslunám og tengsl námsleiðarinnar við 

„sálfræðimeðferð með aðstoð hesta“ verða skoðuð sem og kenningar um 

tilfinningagreind og tengslamyndun. 

Eigindleg þátttökurannsókn fór fram í kennslustundum sem byggðar 

voru á námsleiðinni „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“. Megin-

viðfangsefni rannsóknarinnar er að varpa ljósi á námsleiðina, þær leiðir sem 

sú námsleið býður upp á til að vinna með tilfinningaþroska og -færni 

nemenda og möguleika hennar til að hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda. 

Gagnaöflun fór fram með söfnun bakgrunnsupplýsinga, skriflegum skráning-

um á kennslustundum, ljósmyndaskráningum, könnunum, einstaklingsvið-

tölum og rýnihópaviðtölum. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að nemendur upplifa námsleið-

ina sem almennt nám tengt hestamennsku, sem og nám tengt tilfinningum, 

hegðun og líðan þeirra. Námsleiðin býður upp á fjölmargar leiðir til að vinna 

með tilfinningaþroska og -færni nemenda og hún bætir líðan nemenda með 

því að rjúfa vítahring félagslegrar einangrunar og veita nemendum öruggan 

vettvang til að þjálfa færni sína á þessu sviði. Styrking sjálfsmyndar og efling 

sjálfsmats eru áberandi í niðurstöðum sem og tengsl námsins við 

tilfinningagreind og tengslamyndun. 

Verkefnið nýtist öllum þeim sem vilja kynna sér námsleiðina „félagslegt 

og tilfinningalegt nám með hestum“ og gagnsemi hennar og finna 

leiðbeiningar við skipulag slíks náms. 
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Abstract 

Equine-facilitated Social Emotional Learning 

This paper discusses the method of equine-facilitated learning with a focus 

on social emotional learning and reports on an action research that opens 

an insight into the experience of students learning through this method. 

The first part of the paper considers theory and practice. Learning social 

and emotional skills is the core of this method, which is considered to be a 

necessary part of education from preschool through middle school, since 

social and emotional skills have a great influence on academic achieve-

ments and general success in life. Further contents include the unique 

characteristics of the horse that make it a specialised teacher in social and 

emotional matters and the preparation, organisation, implementation and 

evaluation of equine-facilitated social emotional learning. The connection 

between this method and „Equine-assisted psychotherapy“ will be 

discussed and theories on experiential learning, emotional intelligence and 

building of relationships will be introduced. 

The qualitative action research examined in the second part of the paper 

took place in learning sessions built on the method „Equine-facilitated 

social emotional learning“. The research focus was intended to get a deeper 

understanding of the method, discover ways the method offers for the 

development of social and emotional skills, and consider how the method 

can improve the well-being of the students. Research data was collected 

through the gathering of background information, observations, field notes, 

photographs, questionnaires, individual interviews and focus groups. 

The central results suggested that the students thought they were 

mostly learning about horses, but that it also involved their emotions, 

behaviour and well-being. Equine-facilitated learning offers many 

opportunities to develop social and emotional skills and contributes to the 

students´ mental health by breaking the vicious circle of emotional and 

social isolation and offering plenty of opportunities to practise those skills 

in a safe environment. Self-concept and self-evaluation were central issues 

for most of the students and are discussed in connection with emotional 

intelligence and relationship skills in the paper. 
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This paper will be useful to those who want to familiarise themselves 

with the method and its benefits in detail and to those looking for practical 

guidance in establishing the method in their learning environment. 
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1 Inngangur 

Verkefnið sem hér liggur fyrir kynnir námsleið sem ég kýs að kalla 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“. Fjallað verður um 

hugmyndafræðina sem hún byggir á, hvernig hún er framkvæmd og hvaða 

gagn nemendur geta haft af henni. 

Hér verður rætt um markmið verkefnisins og færð rök fyrir því af hverju 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ eigi erindi í íslenska skóla. 

Einnig verður rannsókn, sem unnin var í einum grunnskóla sem nýtir sér 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“, lýst í grófum dráttum. Að 

lokum verða uppbyggingu ritgerðarinnar gerð skil. 

1.1 Markmið verkefnis og rök fyrir vali 

„Félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ (þ. Heilpädagogisches 

Reiten; e. equine-facilitated learning) er viðurkennd og útbreidd námsleið í 

Þýskalandi, Sviss, Austurríki, Bandaríkjunum og víðar. Hér á landi er hún 

minna notuð þó að margir sýni henni áhuga og unnið sé að hluta til eftir 

hugmyndafræði og aðferðum hennar á nokkrum stöðum á landinu. 

Markmið verkefnisins er að gefa skýra, heildstæða mynd af því sem 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ felur í sér, á hverju það 

byggir, hvernig það er framkvæmt og hvaða gildi það hefur fyrir nám 

nemenda. Verkefnið er því ítarleg kynning á námsleiðinni fyrir Íslendinga. 

Rannsókn var unnin í tengslum við verkefnið og verða henni gerð ítarleg 

skil. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á námsleiðina „félagslegt og 

tilfinningalegt nám með hestum“, þær leiðir sem sú námsleið býður upp á til 

að vinna með tilfinningaþroska og -færni nemenda og möguleikar hennar til 

að hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda. 

Spyrja má hvort við höfum þörf fyrir fleiri námsaðferðir í skólunum, 

sérstaklega námsleiðir eins og „félagslegt og tilfinningalegt nám með 

hestum“, sem er kostnaðarsöm, gerir kröfur um sérstaka aðstöðu sem 

fæstir skólar hafa og nýta marga starfsmenn í þágu fárra barna. 

Svar mitt við þessari spurningu er að á meðan það er hópur barna sem 

líður ekki vel í skóla, sem finnur sig ekki í hinu almenna skólaumhverfi og 

nær ekki sínum hámarksárangri í námi vegna þess að skólann vantar 

námsleiðir sem henta þessum nemendum, þá höfum við þörf fyrir fleiri 

námsleiðir, fyrir nálganir og aðferðir sem fara út fyrir hefðbundinn ramma. Í 
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bókinni Aukin gæði náms – skólaþróun í þágu nemenda (Rúnar Sigþórsson, 

1999) er bent á að árlega finnist hópur nemenda í hverjum einasta skóla 

sem glími við einhvers konar námsörðugleika, fötlun eða hegðunar-

vandamál. Jafnframt hefur viðhorf til slíkra erfiðleika breyst og í stað þess 

að einblína á vandann hjá nemandanum og tala um námserfiðleika ættu 

skólar að finna brotalömina hjá sjálfum sér og gangast við „skólavanda eða 

kennsluerfiðleikum“, samkvæmt höfundum bókarinnar. Námsþarfir 

nemenda eru skilgreindar sem það bil sem skapast á milli persónulegs 

námsárangurs nemandans og námskrafna sem skólinn setur honum. 

Hæfilegt bil fyllist með hefðbundinni kennslu og ná mörg börn settum 

námskröfum skólans á þann hátt. Hjá öðrum nemendum er þetta bil stærra 

og þarf að leita annarra leiða eða viðbótaraðferða til að brúa bilið. Bent er á 

að námsaðlögun (e. differentiated learning) henti vel til að koma til móts við 

námsþarfir allra nemenda. Námsaðlögun felur í sér að bjóða upp á fjöl-

breyttar og margvíslegar leiðir að námsmarkmiðum. Með þessu móti nær 

ekki einungis hluti nemendahópsins markmiðunum heldur komast allir 

nemendur á leiðarenda en á mismunandi hátt (Rúnar Sigþórsson, 1999). 

„Félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ er nýstárleg námsleið 

sem gæti hentað ákveðnum hópi barna til að brúa bilið á milli námsárangurs 

og námsmarkmiðs sem ekki verður brúað á annan hátt í skólunum.  

Sterkustu rökin fyrir því að nýta sér námsleiðina „félagslegt og 

tilfinningalegt nám með hestum“ varða að mínu mati tilfinningalegu og 

félagslegu hliðina sem hún getur haft afgerandi áhrif á. Rúnar Sigþórsson 

(1999) segirí bókinni Aukin gæði náms – skólaþróun í þágu nemenda  að 

árangur nemenda í skóla byggi á þremur meginstoðum: í fyrsta lagi 

meðfæddum, líffræðilegum forsendum, í öðru lagi umönnun og 

samskiptum á heimili og í nánasta umhverfi og í þriðja lagi gæðum kennslu, 

samskiptum og félagslegum þáttum í skóla. Andlegt jafnvægi stuðli að því 

að nemandinn nýti hæfileika sína betur og nái þar af leiðandi betri 

námsárangri. Tilfinningalegt ójafnvægi aftur á móti leiði af sér lakari athygli 

og einbeitingu hjá nemandanum sem skilar sér í lakari úrvinnslu og þar af 

leiðandi lakari námsárangri. Félagsleg einangrun, það „að hafa ekki náið 

samband við neinn til að deila með tilfinningum eða áhyggjum“ (Rúnar 

Sigþórsson, 1999, bls. 128), getur haft alvarleg, neikvæð áhrif á heilsu okkar, 

að sama skapi og góð félagsleg tengsl hafa jákvæð áhrif á heilsu okkar, eins 

og umfangsmiklar rannsóknir hafa sýnt fram á (Goleman, 1996). Það gefur 

því auga leið hversu mikilvægt það er fyrir skólann að stuðla eftir bestu getu 

að félagslegri og tilfinningalegri færni og vellíðan allra nemenda til að ná 

fram sem bestum námsárangri hjá hverjum nemanda fyrir sig.  
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Allir nemendur hafa þörf fyrir kennslu í félagsfærni og tilfinningalæsi, en 

nemendur með tilfinninga-, samskipta- eða hegðunarörðugleika hafa þó 

sérstaka þörf fyrir félagslegt og tilfinningalegt nám til þess að stuðla að 

vellíðan þeirra og bæta námsárangur um leið. „Félagslegt og tilfinningalegt 

nám með hestum“ er sérstaklega vel til þess fallið að styrkja nemendur á 

þessu sviði, eins og mun koma í ljós þegar nánar verður fjallað um 

hugmyndafræði, framkvæmd og tilgang þessarar námsleiðar í öðrum kafla 

verkefnisins, sem og í þriðja kafla þar sem fjallað er ítarlega um 

tilfinningagreind og tengslamyndun. 

Aðdragandann að þessu verkefni er hægt að rekja til ársins 1986 þegar 

ég var aðeins níu ára gömul og foreldrar mínir skildu. Ég hafði stundað 

hestamennsku frá sex ára aldri og hestarnir urðu þeir félagar mínir sem ég 

fann styrk og huggun hjá þegar þetta áfall dundi yfir mig, sérstaklega vegna 

þess að framkoma hestanna við mig breyttist ekki eftir skilnað foreldra 

minna. Á meðan vinir, kennarar og ættingjar ýmist vorkenndu mér, reyndu 

að forðast umræðuefnið eða létu sem ekkert hefði í skorist tóku hestarnir 

við mér eins og ég kom til þeirra og ég gat sagt þeim hvernig mér leið og 

grátið í faxið þeirra. Þeir virtust skilja mig, veita mér styrk og sögðu ekki 

neinum öðrum frá. Ég var örugg hjá þeim. Með árunum komst ég í gegnum 

þetta andlega áfall sem skilnaður er fyrir ung börn og þegar ég varð eldri leit 

ég til baka og sá hversu mikilvægt hlutverk hestarnir höfðu leikið í því. Ég 

þakkaði þeim að ég hélt geðheilsu minni á þessum árum og óskaði mér að 

fleiri börn og fullorðnir gætu notið góðra áhrifa þeirra í erfiðum aðstæðum. 

Í kjölfarið kynnti ég mér starf í anda „félagslegs og tilfinningalegs náms með 

hestum“ erlendis, fyrst og fremst í Þýskalandi. Þar er námsleiðin notuð í 

margvíslegum tilgangi og einstaklingum með ólíkar þarfir hjálpað með 

aðstoð hestsins. Þar sem ég bjó á Íslandi og vildi nýta íslenska hestinn í slíku 

starfi og vinna með börnum á Íslandi ákvað ég að leita mér leiða til þess hér 

á landi. Verkefnið sem hér liggur nú fyrir er afraksturinn af því, tilraunin til 

að kynna þessa námsleið fyrir Íslendingum og gefa lesandanum innsýn í 

upplifun nemenda sem taka þátt í „félagslegu og tilfinningalegu námi með 

hestum“með von um að sú námsleið nái útbreiðslu og fleiri fái notið þeirra 

aðstoðar sem hesturinn getur veitt. 

1.2 Stutt lýsing á rannsókninni 

Rannsóknin var unnin til að undirstrika fræðilegan hluta ritgerðarinnar. Eitt 

er að kynna námsleið og fjalla um kosti hennar og galla en annað að sjá slíkt 

námí framkvæmd, fylgjast með kennara, nemendum og hestum, sjá 

breytingar sem eiga sér stað hjá nemendum og gefa nemendunum orðið til 
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að lýsa því sem þeir upplifa í „félagslegu og tilfinningalegu námi með 

hestum“. 

Rannsóknin er þátttökurannsókn sem fram fór í skóla (e. action research 

in education/ practitioner research/ classroom research). Ég, rannsak-

andinn, tók virkan þátt í rannsókninni auk sérkennara og tíu nemenda. Í 

þátttökurannsóknum í námsumhverfi getur rannsakandinn reynt að svara 

ákveðinni rannsóknarspurningu eða valið sér meginviðfangsefni rannsóknar 

tengt námsumhverfi, nemendahópi, kennsluaðferð eða námsleið (Ary o.fl. 

2006; Hopkins, 2002). 

Í þessari rannsókn er meginviðfangsefnið að varpa ljósi á námsleiðina 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“, þær leiðir sem sú námsleið 

býður upp á til að vinna með tilfinningaþroska og –færni nemenda og 

möguleika hennar til að hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda. 

Rannsóknin fór fram í kennslustundum sérkennarans sem byggði á 

hugmyndafræði og aðferðum „félagslegs og tilfinningalegs náms með 

hestum“. Ég rannsakandinn, og sérkennarinn undirbjuggu kennsluna á 

rannsóknartímabilinu í sameiningu og sameinuðu á þann hátt reynslu og 

þekkingu sérkennarans, sem unnið hafði áður þróunarverkefni byggt á 

„félagslegu og tilfinningalegu námi með hestum“ í skólanum sínum, og 

fræðin sem ég er að kynna hér. 

Nemendurnir voru í sérkennslutímum á skólatíma og sérkennarinn fór 

með þá í hesthús þar sem „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ 

fór fram. Ég hitti sérkennarann, nemendur og hesta í hesthúsinu, aðstoðaði 

við kennslu og gerði nákvæmar skriflegar skráningar eftir hvern tíma þar 

sem ég lýsti því sem fram fór í tímunum. Einnig skráði ég túlkanir mínar á 

því hvernig nemendurnir áttu í samskiptum sín á milli, við hestana og við 

sérkennarann og rannsakandann. Því til stuðnings tók ég mikið af 

ljósmyndum í tímunum og nemendurnir fylltu út matsblað eftir hvern tíma 

sem veitti mér innsýn í líðan þeirra, ánægju eða óánægju og upplifun þeirra 

af tímanum. 

Rannsóknin stóð yfir í sex vikur og tók hver nemandi þátt í kennslutíma 

af þessu tagi fimm til sex sinnum á tímabilinu og var það fyrst og fremst háð 

mætingu þeirra í skólann. Í síðustu vikunni sem rannsóknin fór fram mættu 

nemendur í þremur hópum, þrír til fjórir nemendur í hverjum hópi. Hver 

hópur myndaði rýnihóp sem ég tók hópviðtal við í lok kennslustundar. 

Hópviðtölin fóru fram á kaffistofu í hesthúsinu. Einnig hitti ég fjóra 

nemendur í skólanum þeirra til að taka einstaklingsviðtöl við þá og tók hvert 

viðtal um þrjátíu mínútur. Að lokum tók ég ítarlegt einstaklingsviðtal við 
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sérkennarann sem hafði leyft mér að vinna rannsóknina í kennslutímum 

sínum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar veita innsýn í upplifun nemenda af náms-

leiðinni „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“, sýn nemenda á slíkt 

nám sem og afstöðu kennara og rannsakanda til þess sem fram fer í 

náminu. Niðurstöðurnar sýna að námsleiðin býður upp á ótal mörg tækifæri 

til að vinna með og þjálfa tilfinningafærni og -læsi nemenda í öruggu 

umhverfi. Í ljós kemur að nemendum tekst með þessari aðferð að rjúfa 

vítahring félagslegrar einangrunar, tjá og skilja tilfinningar sínar betur, 

þjálfast í félagsfærni og tilfinningalæsi og líður þar af leiðandi betur. Niður-

stöðurnar sýna einnig að meginviðfangsefni flestra nemenda tengdist sjálfs-

mynd þeirra og sjálfsmati. Í umræðunum eru þessar niðurstöður sérstaklega 

skoðaðar út frá sjónarhorni tilfinningagreindar og tengslamyndunar. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Verkefnið skiptist í þrjá meginhluta sem eru fræðileg umfjöllun og kynning á 

námsleiðinni „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ (þ. 

Heilpädagogisches Reiten; e. equine facilitated learning), fræðileg umfjöllun 

um tilfinningar og að lokum rannsókn á kennslu í anda „félagslegs og 

tilfinningalegs náms með hestum“. 

Í fyrsta hluta verður námsleiðin skoðuð undir smásjá. Lesandinn kynnist 

kennslu í anda „félagslegs og tilfinningalegs náms með hestum“ og fræðist 

um eiginleika hestanna og eðli þeirra sem flótta- og hjarðdýrs. Lýst verður 

hvað ber að hafa í huga við undirbúning, skipulag og framkvæmd „félagslegs 

og tilfinningalegs náms með hestum“ og saga og þróun aðferðarinnar 

verður rakin. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um tilfinningar. Kenningar um 

tilfinningagreind og tengslamyndun verða skoðaðar og settar í samhengi við 

fræðin um „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“. 

Þriðji hlutinn fjallar um rannsóknina. Hér verða rakin aðferðafræði 

rannsóknarinnar, framkvæmd hennar og niðurstöður. Í lok kaflans má finna 

umræður um niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi umfjöllunar um tilfinning-

ar. Aðrar rannsóknir á þessu sviði verða skoðaðar og niðurstöður bornar 

saman. 





 

19 

2 Félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum 

Hvað er „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“? Hvernig fer það 

fram? Hvaða tilgangi gegnir það? Reynt verður að svara þessum spurningum 

með því að lýsa dæmigerðri kennslustund í anda námsleiðarinnar og skoða 

síðan nánar hvað fram fer í slíkri kennslu. Í framhaldi af því verður þeirri 

spurningu svarað af hverju hesturinn hentar sérstaklega vel til að vinna með 

börnum á sviði tilfinninga, samskipta og hegðunar. 

Í þessum hluta verður fjallað ítarlega um framkvæmd kennslu sem byggir 

á þessari námsleið. Rætt verður um nemendur, hesta og kennara, markmið, 

leiðir og mat á slíku námi. Að lokum verður saga og þróun námsleiðarinnar 

rakin og tengslum hennar við „sálfræðimeðferð með aðstoð hesta“ gerð 

skil. 

Í ritgerðinni verður hér eftir ýmist talað um „félagslegt og tilfinningalegt 

nám með hestum“ eða notuð skammstöfunin „FTNH“ með sömu merkingu. 

2.1 Hvað er FTNH? 

Í rannsóknargögnum má meðal annars finna skriflegar skráningar á 

kennslustundum í anda FTNH. Skráningarnar gefa góða mynd af því sem 

fram fer í slíkri kennslu. Eftirfarandi texti er samantekt úr skriflegri 

skráningu rannsakandans á einni kennslustund: 

Það er vor í loftinu, nokkrir hestar eru úti í gerði í hesthúsahverfi í 

Reykjavík. Bíll keyrir að og fjórir krakkar, tveir strákar, tvær stelpur, 

stökkva út úr bílnum. Þau byrja strax að finna til útiföt fyrir sig og ná í 

kamba. Síðan drífa þau sig út í gerðið. Sumir hestar koma sjálfir til að 

láta kemba sig, aðrir leita í öfuga átt við börnin. Sum börn ganga beint 

að þeim hestum sem vilja láta kemba sig á meðan önnur taka þá 

áskorun að reyna að ná til hinna hestanna og að lokum fá allir 

hestarnir kembingu. Það er spjallað, við hvert annað, við hestana og 

við kennarana sem eru tveir. Þeir hafa auga með börnunum og 

hestunum en skipta sér annars lítið af þeim á meðan þeir undirbúa 

reiðtygin, tína til hnakka, beisli og hjálma.  

Næsta verkefni er að beisla hestana. Börnin eru misvön, sum hafa 

aðeins gert þetta einu sinni áður en önnur hafa farið á mörg 

reiðnámskeið. Sum börnin bjarga sér sjálf á meðan önnur hjálpast að. 
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Hestarnir eru einnig misviljugir að láta beisla sig. Á meðan sumir bíða 

rólegir eftir að barnið snúi beislinu rétt og opna munninn til að taka 

við því hrista aðrir hausinn eða snúa sér frá þegar börnin nálgast. 

Kennarar virðast áfram uppteknir við hliðina á gerðinu, en fylgjast 

með. Að lokum eru allir hestarnir komnir með beisli. Börnin fá hjálma 

og síðan eru þau sett í pör, strákur og stelpa saman. Hestarnir eru 

einungis með beisli og því reynir á þau að komast á bak. Sum eru 

útsjónarsöm, fara að girðingunni eða að steini til að standa hærra og 

hoppa á bak. Önnur vilja ná að hoppa á bak beint frá jörðu. Sum 

þiggja aðstoð félaga síns við að halda í hestinn eða að halda við fótinn 

sinn til að ýta sér upp en önnur eru ákveðin í að gera þetta alein. Eitt 

barn er ákveðið í að komast eitt síns liðs á bak, en hesturinn færir sig 

og barnið dettur niður hinum megin við hestinn. Það verður reitt og 

sárt, grætur dálítið og ætlar ekki að reyna aftur. Þá grípur kennarinn 

inn í, sýnir því aðra aðferð við að komast á bak og að lokum gengur 

þetta og barnið heldur áfram með æfingarnar.  

Pörin vinna saman, eitt barn er á hestbaki og hitt teymir hestinn. Þau 

byrja að gera jafnvægisæfingar á hestbaki og sá sem teymir segir til 

hvaða æfingar skal gera. Þau nota æfingar sem þau hafa verið látin 

gera í einstaklingstímum áður. Í gerðinu er búið að setja upp 

umferðarkeilu og litla gula hringi á girðingarstaurana. Nú á sá sem 

teymir hestinn að fara þannig að hringjunum að sá sem situr á baki 

geti náð þeim. Síðan þarf að teyma hestinn að keilunni og setja 

hringinn á hana. Börnin vinna saman, ýmist hjálpast að eða gagnrýna 

hvort annað en að lokum ná bæði pörin góðri samvinnu. Þau skipta 

líka nokkrum sinnum um hlutverk. 

Þegar þessar æfingar eru búnar leggja börnin á hestana. Nú á að fara í 

stuttan reiðtúr. Börnin bregðast misjafnlega við því. Eitt barn, sem var 

nokkuð öruggt með sig í gerðinu og gerði öll verkefnin þar mjög vel 

og vandlega, verður dálítið kvíðið, fer að tala um allt sem gæti farið 

úrskeiðis og býst við að það muni ekki ná að stjórna hestinum. Barnið 

sem datt af hestinum í upphafi hlakkar til og er nú aftur farið að brosa 

eftir fyrstu erfiðleikana. Annað barn nennir fyrst ekki að fara en því 

fannst hesturinn sinn svo latur í reiðtúrnum síðast. Það fær að halda á 

písk en á aðeins að halda á honum, ekki slá í hestinn með honum. Og 

fjórða barnið verður spennt, það hlakkar til og kvíðir reiðtúrnum á 

sama tíma. Því finnst erfiðara að vera í svona stórum hópi en að fara 

eitt með kennaranum eins og síðast.  
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Það kemur fljótt í ljós að merin sem kvíðna barnið er á er mjög spennt 

og vill hlaupa á undan. Annar kennarinn teymir merina og fer að 

lokum hægt á eftir hópnum. Það er einnig komið kapp í annan hest og 

barnið situr mjög spennt á baki þar til annar kennarinn gefur því ráð 

um að slaka á taumnum og reyna að slaka einnig á í fótunum sem það 

þrýstir þétt að hestinum. Hin börnin tvö ná góðum tengslum við 

hrossin sín og ríða þeim af öryggi. Þegar heim er komið í hesthúsið er 

hestunum sleppt í gerðið og gengið frá hnökkum, beislum og 

hjálmum. Fylgst er aðeins með hestunum úti í gerði sem nú eru að 

velta sér, kljást hver við annan eða bara í slökun eftir reiðtúrinn. 

Börnin kveðja og fara aftur upp í bílinn, og halda til baka í skólann 

sinn (úr rannsóknargögnum, STS-6). 

Sá sem les þessa lýsingu gæti spurt sig: Er þetta kennsla? Hvað kemur 

þetta grunnskólanámi við? Hvað eru börnin að læra hér? Á þetta ekki frekar 

heima í frístundum? Í augum kennarans sem notar þessa námsleið í kennslu 

sinni fer hér fram margskonar lærdómur. Hér eru nokkur dæmi: 

 Börnin sýna frumkvæði og sjálfstæði við að finna til viðeigandi útiföt. 

 Börnin leita eftir og byggja upp tengsl við hestana í gerðinu. 

 Hestarnir í gerðinu endurspegla hugarástand barnanna með því að 
bregðast við líðan þeirra og hegðun. Sé barnið ákveðið og treystir sér 
til að ganga að hestinum sýnir hesturinn barninu einnig áhuga. Sé 
barnið óöruggt og vantar sjálfstraust ber hesturinn heldur ekki traust 
til þess og forðar sér frekar. Til að ná til hestsins þarf barnið að 
yfirstíga eigin tilfinningar og fær síðan áhuga hestsins að launum. 

 Börnin læra nýja færni eins og til dæmis að kemba, beisla, fara á bak 
eða leggja á. Það reynir á þau að nota færnina sjálfstætt en þau læra 
um leið að biðja hvert annað um aðstoð, að hjálpast að og vinna 
saman sem reynist mörgum þeirra oft erfitt í öðrum aðstæðum. 

 Að komast á bak á hesti án hnakks er áskorun sem börnin þurfa að 
vinna úr. Það stuðlar að lausnarleit, samvinnu og ekki síst þurfa 
börnin að vera dálítið ákveðin og sýna sjálfstraust til þess að það 
takist. 

 Í verkefnunum í gerðinu reynir á að stjórna og að láta að stjórn, að 
tala saman og finna lausnir í sameiningu, að vinna saman, að taka tillit 
hvert til annars og að samhæfa aðgerðir. 

 Þegar barn situr berbakt á hesti finnur það fyrir hreyfingum vöðva 
hestsins, það finnur hlýjuna frá líkama hestsins og það aðlagar sig að 
hreyfingum hans. Slík æfing ein og sér örvar skynjun barnsins, þjálfar 
jafnvægi og aðlögunarhæfni. 
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 Hægt er að vinna margþætt verkefni inni í öruggu gerði og geta 
börnin þar yfirleitt einbeitt sér algjörlega að sér og hestinum um leið 
og hægt er að leyfa barninu að gera tilraunir, prófa sig áfram og gera 
mistök án þess að barni og hesti sé stofnað í alvarlega hættu. 

 Að fara í reiðtúra út í náttúruna örvar og reynir á enn aðra þætti. 
Mikil áskorun felst í að fara í reiðtúr. Börnin læra að lesa í hestinn, 
stjórna honum, taka ákvarðanir, bregðast við óvæntum áreitum í 
umhverfinu, taka tillit hvert til annars og treysta hestinum og sjálfum 
sér. Öll skilningarvitin fá örvun frá veðri og vindum, hreyfingu, 
umhverfi og ekki síst í gegnum samskiptin við hesta, önnur börn og 
kennara. 

 Í reiðtúrum er hægt að vinna með mörg námsmarkmið eins og 
náttúru og umhverfi, áttir, málörvun, orðaforða, stærðfræði, orsök og 
afleiðingu, svo eitthvað sé nefnt. Umhverfið býður upp á ótal 
möguleika til náms ef við bara nýtum það! 

 Þegar hestar eru búnir að skila vinnu sinni og fá frí í gerðinu fylgjast 
börnin ósjálfrátt með þeim. Þau hafa myndað tengsl við þá, þeir eru 
vinir þeirra og þeim þykir vænt um þá. Þegar þau fylgjast með 
hrossunum geta þau séð samskiptamunstur hestanna sín á milli. Þar 
er verið að slaka á, hlusta, hjálpast að, leika sér og margt fleira. 
Líkamstjáning hestsins er margþætt og börnin geta fljótt séð ýmis 
einkenni sem þau geta túlkað, eins og stöðu eyrna, fóta eða hreyfingu 
tagls. Um leið verða þau næmari á eigin líkamstjáningu og 
líkamstjáningu félaga sinna, auk þess sem kennarinn getur notað 
athuganir barnanna á hegðun hestanna og hjálpað þeim að yfirfæra 
hana á sjálf sig og samskiptin við félagana. 

Vissulega er þetta einungis brot af því námi sem fram fer í slíkum 

kennslutímum. Hvert barn fyrir sig upplifir þennan kennslutíma á sinn hátt, 

vinnur með og lærir ólíka þætti. Mikilvægt er að kennari setji hópana saman 

á þann hátt að þeir skapi börnunum góð námsskilyrði. Hann þarf að velja     

hest fyrir hvert barn með það í huga að barnið geti lært af hestinum og náð 

góðum tengslum við hann. Auk þess eru verkefni tímans vandlega valin með 

hliðsjón af því sem börnin hafa þörf fyrir að þjálfa og læra auk þess að vera 

hvorki of auðveld né of erfið. Í kennslustundum í anda „félagslegs og 

tilfinningalegs náms með hestum“ koma oft upp óvæntar aðstæður sem 

bjóða upp á nýja, ófyrirséða möguleika til lærdóms. Kennari sem notar 

FTNH þarf að vera sveigjanlegur og vakandi fyrir slíkum aðstæðum til að 

nýta þær í þágu barnsins hverju sinni. 

Í kennslu í anda FTNH fer því fram margþætt nám. Helstu viðfangsefnin 

eru þó tilfinningar, samskipti og hegðun. Í slíkri kennslu vinna börnin að því 
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að skilja eigin tilfinningar, að tjá þær á viðeigandi hátt, að lesa tilfinningar 

annarra og að umgangast tilfinningar sínar og annarra af virðingu. Unnið er 

með sjálfstraust, sjálfsmat og sjálfsábyrgð, og með sjálfsmynd barnanna í 

heild sinni. Börnin þjálfa hér samskiptafærni sína, við félaga, kennara og 

ekki síst við hestana. Hestarnir eru sérstakar fyrirmyndir, kennarar og 

leiðbeinendur hvað tilfinningar og samskipti varðar og verður farið nánar út 

í það hér á eftir. Sumir nemendur sem taka þátt í FTNH eiga við 

hegðunarörðugleika að etja. Þeir fá tækifæri til að vinna úr þeim í FTNH og 

leikur hesturinn þar einnig mjög mikilvægt hlutverk. Hesturinn er í raun og 

veru lykillinn að allri kennslu í anda FTNH og verður nú skýrt nánar frá af 

hverju það er. 

2.2 Af hverju hesturinn? 

Fræðimenn á sviði „félagslegs og tilfinningalegs náms með hestum“ hafa 

svarað þeirri spurningu hvers vegna hesturinn henti vel til kennslu á 

tilfinninga-, samskipta- og hegðunarsviðinu með því að nefna eftirfarandi 

atriði: 

 Hesturinn lýgur ekki og gerir ekki greinarmun á því hvernig honum 
líður og hvað hann tjáir. Hann bregst alltaf við um leið, án þess að 
hika og með nákvæmlega þeim viðbrögðum sem honum eru eðlislæg. 
Tjáning hans verður þar af leiðandi mjög skýr og gegnsæ (Mandrell, 
2006). 

 Hesturinn er mjög næmur á alla líkamlega tjáningu okkar og bregst 
við henni, oft áður en við erum búin að átta okkur sjálf á því hvernig 
okkur líður eða hvað við ætlum okkur. Honum líður best þegar við 
mætum honum róleg og yfirveguð, einbeitt og af öryggi. Hesturinn 
þarf að finna fyrir stöðugleika frá okkur, styrk og væntumþykju til að 
vera sjálfur rólegur og yfirvegaður. Með því að kalla eftir slíkri hegðun 
hjá okkur hjálpar hann okkur að finna þessi einkenni innra með okkur 
(Mandrell, 2006). 

 Hesturinn er næmur á allt umhverfið. Hann tekur eftir hlutum í 
umhverfinu löngu áður en við gerum það og áður en við gerum okkur 
jafnvel grein fyrir áhrifum umhverfisins á okkur sjálf (Horse Sense 
Business Sense, 2011). 

 Hesturinn er mjög fær í tengslamyndun og samskiptum og notar til 
þess mjög fá hljóð. Hans samskipti byggja nánast eingöngu á 
líkamstjáningu. Einstaklingar sem nota lítið talað mál, en eru hins 
vegar með mjög virka skynjun og næmir á umhverfið, ná oft 
einstökum tengslum við hestinn (Mandrell, 2006). 
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 Hesturinn er félagslyndur að upplagi, hann leitar eftir samskiptum og 
tengslum við okkur ef hann finnur fyrir jákvæðu viðmóti. Í návist 
hestsins upplifa margir einstaklingar óskilyrta væntumþykju, raun-
verulegan áhuga og gagnkvæma virðingu (Voβberg, 2010). 

 Hestar eru jafnólíkir og þeir eru margir – nákvæmlega eins og við 
mannfólkið. Þeir hafa hver sinn persónuleika, skap og viðhorf. Þeir 
njóta sín almennt í félagsskap við aðra hesta og einnig við okkur. Það 
má því finna margt sem er líkt með okkur og hestum og hjálpar það 
oft til þegar hlutir eins og líðan, skap og viðhorf eru rædd og skoðuð í 
kennslu (Mandrell, 2006). 

Ég og margir aðrir sem vinna með hesta og börn geta tekið undir að 

hestar bera þessi einkenni. En hvaðan koma þau? Af hverju haga hestar sér 

á þennan hátt? Hvernig stendur á því að þeir sýna þessa miklu næmni 

gagnvart einstaklingnum? Til þess að átta sig betur á því þarf að huga að 

eðli þeirra, lífsformum og samskiptum þeirra sín á milli. 

2.2.1 Hegðun flóttadýra 

Monty Roberts (2007) talar um „árásar- og flóttarófið“ (e. fight-flight 

spectrum) þegar hann lýsir ólíkum viðbrögðum dýra við hættu. Flóttadýrum 

og rándýrum má raða hverjum á sinn endann á þessu rófi. Þegar rándýrið 

skynjar hættu bregst það fyrst við með árás. Einungis ef árásin virðist ekki 

uppfylla tilætlaðan árangur flýr dýrið. Flóttadýr hagar sér öfugt. Þegar það 

skynjar hættu flýr þaðen sjái flóttadýrið sér ekki fært að flýja lengur, til 

dæmis þegar rándýr er búið að bíta sig fast í það, snýst það til varnaðar með 

árás í síðustu tilraun sinni til að bjarga sér (Roberts, 2007). 

Hesturinn er flóttadýr í eðli sínu. Hann þarf að nærast, hvílast og ferðast 

um en jafnframt að forðast rándýr sem geta ráðist á hann hvar og hvenær 

sem er. Til þess að láta rándýr ekki koma sér að óvörum þarf hesturinn 

ávallt að vera vakandi fyrir umhverfi sínu, viðbúinn og tilbúinn að flýja 

(Irwin, 2001). Augu hestsins eru sérstaklega vel hönnuð til þess að ná betri 

yfirsýn yfir umhverfið, og láta ekkert sem þar á sér stað fram hjá sér fara. 

Hesturinn getur samtímis séð langt og stutt frá sér vegna lögunar augnanna. 

Staðsetning augna á hlið höfuðsins veitir hestinum nánast 360 gráðu 

sjónsvið. Aðeins tvö svæði, beint fyrir framan hestinn og beint fyrir aftan 

hann, eru ekki á hans sjónsviði (Roberts, 2007). Eyru hestsins geta snúist í 

hálfan hring og geta hreyfst til allra átta óháð hvort öðru. Heyrnarsvið 

hestsins er þar af leiðandi mjög vítt og er hann mjög næmur á öll hljóð í 

kringum sig. Þefskynið er einnig mjög vel þróað hjá hestinum og notar hann 

það meðal annars til að þekkja aðra einstaklinga í hópnum og einnig til að 
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kanna ókunnuga hluti (Ingimar Sveinsson, 2010). Hesturinn notar sjón, 

heyrn og þefskyn til að fylgjast mjög vel með umhverfi sínu öllum stundum. 

Hann er varkár og bregst við hverju smáhljóði sem hann heyrir eða 

hreyfingu sem hann sér og tekur eftir óvanalegri lykt, því þetta gæti þýtt að 

rándýr væri að læðast að eða fela sig nálægt hjörðinni. Þessa næmni kallar 

Chris Irwin (2001) „meðvitund bráðarinnar“ (e. prey consciousness). Næmni 

hestsins á einstaklinga sem nálgast hann er sprottin af þessari meðvitund. 

Meðvitund eða næmni rándýrsins (e. predator consciousness) lýsir sér á 

allt annan hátt samkvæmt Irwin (2001). Í stað þess að vera meðvitað um allt 

sem umkringir dýrið hefur það sérstaka hæfileika til að einbeita sér að einu 

ákveðnu markmiði og til að útiloka áreiti í kringum sig til að ná þessari 

einbeitingu. Augu rándýrsins eru yfirleitt í framanverðu höfði þess og veita 

því þrívíddarsjón sem hjálpar rándýrinu til dæmis að mæla út vegalengdir 

(Irwin, 2001; Roberts, 2007). 

2.2.2 Samskipti flóttadýra 

Ástæður fyrir því að dýr lifa í hópum eða hjörðum eru af ýmsum toga. 

Flóttadýr lifa í hjörð til þess að eiga betri möguleika á að lifa af. Því fleiri dýr 

sem fylgjast með hverri hreyfingu og hverju hljóði í nánasta umhverfi þeim 

mun betri eru möguleikar á að uppgötva rándýr fyrr og geta flúið. Hjörðin 

veitir flóttadýrum öryggi og er þeim lífsnauðsynleg til að eiga möguleika á 

að lifa af (Ingimar Sveinsson, 2010). 

Rándýr hópast saman af öðrum ástæðum. Þau vinna saman að ákveðnu 

markmiði og auka möguleika sína á að ná því með því að vera fleiri frekar en 

færri. Þegar til dæmis úlfahópur ræðst á hreindýrahjörð koma þeir úr fleiri 

en einni átt. Þegar búið er að velja bráðina, veikasta, yngsta eða minnsta 

dýrið í hjörðinni, ræðst hópurinn til atlögu. Þeir skipta með sér verkum og 

hjálpast að við að drepa bráðina. Að vera í hóp frekar en út af fyrir sig veitir 

meiri möguleika á að veiða bráðina og fá fæðu til að lifa af (Irwin, 2001). 

En dýr sem lifa í hjörð eða hópum þurfa að eiga samskipti, þurfa að láta 

sér lynda hvert við annað, treysta og skilja hlutverk hvert annars. Í hjörðum 

eða hópum, hvort sem um er að ræða rándýr eða flóttadýr, skiptir staða 

innan hópsins öllu máli í samskiptum dýranna. Hópur er samfélag og 

samfélag virkar ekki nema þar ríki virðingarröð, einhver sem ræður yfir 

öllum hinum og tekur mikilvægar ákvarðanir fyrir hópinn, og ber um leið 

ábyrgðina. Fyrstu samskiptareglurnar sem ung dýr í hópum eða hjörðum 

læra er hver ræður og mikilvægasta hlutverkið í hóp er að haga sér 

samkvæmt því og finna sinn stað í virðingarröðinni (Irwin, 2001). 
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Enn og aftur er afgerandi munur á því hvernig einstaklingar í hópi vinna 

sér inn virðingu og finna sinn stað í virðingarröðinni, eftir því hvort um er að 

ræða rándýr eða flóttadýr. Rándýr sem ætlar að staðfesta yfirráð sín yfir 

öðrum einstaklingi gerir það með því að kyrrsetja hann, gera hann 

óhreyfanlegan. Vilji annar aðili sýna undirgefni sína gerir hann það með því 

til dæmis að leggjast niður, og sýna magann sem er viðkvæmasti hluti 

líkamans (Irwin, 2001). 

Allt aðrar reglur gilda innan hjarðar flóttadýra. Hér er merkið um að 

standa efstur í virðingarröðinni að einstaklingur getur fengið hinn lægra 

setta einstakling til að hreyfa sig, hlaupa í burtu, en það er í raun það 

hættulegasta sem getur komið fyrir stakt flóttadýr, að vera rekið í burtu frá 

hópnum og þurfa að treysta á sjálft sig. Til þess að sýna undirgefni sína og fá 

að vera um kyrrt notar flóttadýrið líkamstjáningu. Það mikilvægasta er að 

beygja höfuðið niður, næstum því eins og að hneigja sig fyrir hærra settu 

dýri. Yngri dýr sýna oft einnig merki um undirgefni með athæfi sem líkist því 

að þau séu að tyggja með opinn munn, sem virðist vera ósk um vægð (Irwin, 

2001). 

En hver er það sem ræður í hestastóðinu og hvernig sýnir hann það? 

Margir halda að stóðhesturinn sé hæstráðandi í hjörðinni, en það er rangt. 

Hann hefur mjög ákveðið og afmarkað hlutverk, sem er að æxlast og að 

verja merarnar sínar fyrir öðrum stóðhestum sem reyna að stela þeim. Allar 

aðrar mikilvægar ákvarðanir í hópnum eru teknar af forystumerinni, oft er 

það elsta merin í hópnum. Hún ákveður einnig virðingarröðina í hjörðinni. 

Hún setur upp og framfylgir reglum innan hjarðarinnar, gerir hinum 

merunum grein fyrir sinni stöðu og elur upp unghrossin. Hún tekur 

ákvarðanir um í hvaða átt skuli halda, hvar skuli stoppa til að nærast, drekka 

og hvílast, með öðrum orðum, hún er númer eitt í hópnum og ber þar af 

leiðandi einnig mestu ábyrgðina (Roberts, 2007). 

Hlýði einhver einstaklingur ekki reglum hópsins eða ögrar þeim er það 

hlutverk forystumerarinnar að reka hann úr hópnum. Þetta er nokkurs 

konar refsing en eins og áður hefur verið nefnt verður flóttadýr berskjaldað 

og upplifir mikla hættu við það. Óþekktaranginn þarf að sýna undirgefni og 

fær að koma aftur til hjarðarinnar þegar forystumerin gefur honum merki 

um það (Roberts, 2007 og 2009). Hjörðin er öryggi hestanna og þeir gera allt 

til þess að fá að fylgja hjörðinni, einnig þegar þeir eru á flótta undan hættu. 

Verði hestur óvart viðskila við hjörðina er allt lagt í að sameinast henni á ný 

(Roberts, 2007). 

Hesturinn er samt sem áður sjálfstæður einstaklingur með eigin vilja og 

persónuleika. Hann lifir og hrærist í hjörðinni, treystir á félaga sína og er 
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sjálfur traustsins verður. Hann á í miklum samskiptum við aðra einstaklinga í 

hjörðinni og reynir stöðugt að finna jafnvægið á milli þess að vera 

sjálfstæður einstaklingur og að tilheyra hópi, gagnast hópnum og njóta góðs 

af hópnum um leið (Mandrell, 2006). 

Samskipti hesta eru viðvarandi og mjög nákvæm en á sama tíma mega 

þau ekki vekja athygli og áhuga rándýra. Þess vegna fara þau að mestu leyti 

fram án hljóða. Líkamstjáningin felur í sér augnsamband, stöðu höfuðs, 

eyrna og fóta og hreyfingu tagls svo eitthvað sé nefnt (Roberts, 2007). 

Líkamstjáning hesta er mjög rík. Þeir tjá sig nánast viðstöðulaust og gefa 

sífellt til kynna líðan sína og afstöðu með líkamstjáningu (Irwin, 2001). 

Reyndar fara allt að 80% af okkar mannlegu samskiptum einnig fram 

með líkamstjáningu og er hún ein sterkasta vísbendingin um tilfinningar 

okkar og fyrirætlanir. Áherslur, raddstyrkur og hegðun þess sem talar hafa 

oft mun meira vægi en orðin sjálf (Roberts, 2007). 

2.2.3 Samskipti manns og hests 

Hvort er maðurinn rándýr eða flóttadýr? Svarið mótast af því hvaða 

sjónarhorn er valið. Maðurinn ber einkenni bæði rándýrs og flóttadýrs, það 

fer til dæmis eftir persónuleika hvers og eins og eftir aðstæðum sem 

einstaklingurinn er í. Sé litið á manninn með augum hestsins er hann fyrst 

og fremst rándýr. Líkamstjáning okkar og hegðun minnir hestinn á rándýr 

sem hann þarf að verjast. Hann þarf að vera vakandi fyrir hverri hreyfingu 

sem við gerum og ef hegðun okkar er ógnandi í augum hestsins flýr hann frá 

okkur (Roberts, 2007). 

Eitt af því mikilvægasta í samskiptum við hesta er tjáningin sem fram fer 

með augunum. Hestar nota sjaldan beint augnsamband. Til þess að bjóða 

aðra hesta velkomna í hópinn eða reka þá í burtu dugir að beina augunum á 

réttan stað. Rándýr horfa beint framan í bráðina þegar þeir hafa valið hana 

og hestar bregðast við með flótta sé horft beint í augun á þeim. Forystumeri 

sem vill útskúfa unghrossi úr hjörðinni notar sömu aðferð og horfir beint í 

augun á unghrossinu. Það er síðan einnig augnstaðan og líkamsstaðan sem 

býður unghrossið aftur velkomið inn í hjörðina. Hesturinn les það sem við 

ætlum okkur í augum okkar, oft áður en við höfum tekið meðvitaða 

ákvörðun um hver fyrirætlun okkar er (Roberts, 2007). 

Hins vegar eigum við einnig margt sameiginlegt með flóttadýrum, til 

dæmis flýjum við gjarnan þegar hætta steðjar að. Það gerum við meðal 

annars með því að loka á tilfinningar okkar eða með því að skorast undan 

áskorunum. Hesturinn finnur öryggi í hjörðinni, í samskiptum sínum við aðra 

hesta og í virðingarröðinni. Við getum lært góð samskipti, að skilja, tjá og 
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túlka tilfinningar á viðeigandi hátt og að mynda jákvæð tengsl við aðra 

einstaklinga með því að „hlusta“ á hestinn og læra að skilja líkamstjáningu 

hans og okkar. Oft þurfum við að breyta líkamstjáningu og hegðun okkar til 

þess að geta myndað góð og sterk tengsl við hestinn. Á þann hátt aðstoðar 

hesturinn okkur við að breyta hegðun sem við höfum tamið okkur og sem 

minnir ef til vill á hegðun „rándýra“ (Mandrell, 2006). 

Breytt hegðun ein og sér er ekki nóg. Næmni hestsins er meiri en svo að 

hann láti plata sig, heldur bregst hann við okkar raunverulega eðli og 

hugsun. Ef við viljum ná tengslum við hest, byggja upp samband við hann og 

stjórna því sambandi þá verðum við að vera sönn í samskiptum við hann. 

Með því að skilja hugsunarhátt hestsins og aðlaga okkar hugsunarhátt að 

honum verðum við samkvæmari sjálfum okkur og lærum um leið að bera 

virðingu hvert fyrir öðru, að lifa okkur inn í aðstæður annarra og að sýna 

þolinmæði í samskiptum okkar við aðra (Irwin, 2001). 

Mikill munur er á samskiptum hesta – sem eru alltaf hrein og bein – og 

samskiptum okkar mannanna, sem eru mun flóknari. Við eigum það til að 

fela tilfinningar, líðan og viðhorf, að spá í spilin og taka ákvarðanir um 

hegðun, orð og tjáningu út frá því sem okkur þykir hentugast í hverjum 

aðstæðum fyrir sig. Samskipti okkar verða oft mjög flókin fyrir vikið. Erfitt 

getur verið að átta sig á raunverulegri merkingu á bak við orð eða viðmót. 

Einstaklingar sem eiga í erfiðleikum með að skilja og tjá sínar eigin 

tilfinningar og lesa tilfinningar annarra geta ekki alltaf áttað sig á kjarnanum 

í því sem fram fer í samskiptum. Viðbrögðin eru því margskonar. Sumir 

þykjast skilja félagslegar aðstæður, læra viðbrögð sem eiga við og fela sig á 

bak við þau. Aðrir loka á allar tilfinningar, útiloka aðra úr sínum tilfinninga-

heimi og taka ekki lengur þátt í merkingarbærum samskiptum. Enn aðrir 

bregðast við með ofsafengnum hætti, sýna mikinn kvíða, reiði, feimni eða 

gleði sem ekki er endilega viðeigandi í þeim aðstæðum sem þeir eru í. 

Einstaklingur sem á erfitt með að lesa skilaboð í mannlegum samskiptum á 

oft auðveldara með að eiga samskipti við hesta, sem eru hreinskiptnir, sýna 

strax svörun við þeim samskiptatilraunum sem maðurinn sýnir þeim og 

kunna ekki að fela, breyta eða leika tilfinningar. Einstaklingurinn fær beina 

svörun og veit þar af leiðandi hvað hann hefur og hvar hann stendur. Hann 

þarf að breyta sínum samskiptaaðferðum ef hann vill fá öðruvísi viðbrögð 

frá hestinum. Á þann hátt getur hestur oft leiðrétt hegðun einstaklings á 

mun fljótari og auðveldari hátt en kennari eða félagi (Voβberg, 2010). 

Í þessu samhengi skiptir stærð og styrkur hestsins einnig máli. Hann er 

mun stærri, þyngri og sterkari en við mannfólkið, en á sama tíma er hann 

tilbúinn til að mynda tengsl við okkur. Einstaklingurinn ber ósjálfrátt 
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virðingu fyrir svo stóru dýri og upplifir það sem virðingu að hesturinn vilji 

eiga samskipti við hann. Að finna síðan að hesturinn, sem þó er miklu stærri 

og sterkari en hann, lætur að stjórn veitir einstaklingnum aukið sjálfstraust 

sem getur seinna hjálpað honum að halda ró sinni í erfiðum aðstæðum og 

ná stjórn á þeim, aðstæðum sem virðast jafnvel óyfirstíganlegar í fyrstu 

(Mandrell, 2006). 

2.2.4 Samantekt 

Eðli hestsins sem flóttadýrs gerir hann sérstaklega næman á allt umhverfið 

og þar með talið á einstaklinga í kringum hann. Samskiptamáti hestsins sem 

stjórnast af því að lifa í sátt og samlyndi í hjörð sem veitir honum öryggi, að 

sækjast eftir tengslum og samböndum innan hjarðarinnar og að finna sinn 

stað og sitt hlutverk í hjörðinni, gerir hestinn að frábærri fyrirmynd fyrir 

jákvæð samskipti okkar mannanna. Vilji hestsins til að eiga einnig jákvæð 

samskipti við okkur þrátt fyrir stærð hans og styrk, gerir hann að einstökum 

kennara fyrir einstaklinga sem eiga í erfiðleikum með að skilja, tjá og lesa 

tilfinningar í mannlegum samskiptum. Í nálægð við hestinn finnur einstak-

lingur fyrir hlýju, líkamlega og tilfinningalega, fyrir skilningi, virðingu og 

samstarfsvilja sem fær hann til að vilja breyta eigin hegðun og viðhorfum til 

að fá meira af þessu frá hestinum. Í „félagslegu og tilfinningalegu námi með 

hestum“ er hesturinn því aðalleiðbeinandinn. Kennarinn hefur hér fyrst og 

fremst það hlutverk að skapa nemanda og hesti þær aðstæður að þeir séu 

öruggir og að nemandinn geti lært af hestinum. Þegar lengra er haldið er 

hægt að yfirfæra upplifun nemandans í návist hestanna yfir á aðrar 

aðstæður og samskipti við aðra einstaklinga. 

2.3 FTNH í framkvæmd 

Öll kennsla þarf að vera vandlega undirbúin, kennari þarf að þekkja 

nemendur og samsetningu nemendahópsins, styrkleika og veikleika þeirra. 

Markmið kennslunnar þarf að vera skýrt og skrefin eða ferlið sem á að leiða 

nemendur að markmiðinu fyrirfram ákveðin. Tímaáætlun þarf að vera til 

staðar. En umfram allt þarf kennarinn að vera sveigjanlegur til að nýta 

óundirbúin námstækifæri sem bjóðast á leiðinni eða til að bregðast við 

óvæntum hindrunum sem geta komið  upp. 

En hvernig á kennarinn að búa til kennsluáætlun fyrir „félagslegt og 

tilfinningalegt nám með hestum“? Hvað þarf hann að hafa í huga við 

áætlunargerðina? Hér verður reynt að fara yfir helstu atriði sem þarf að 

hafa í huga við undirbúning og framkvæmd. 
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2.3.1 Nemendur 

„Félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ getur farið fram í 

margskonar kringumstæðum, til dæmis á sérstökum námskeiðum, í 

almennri kennslu eða í lengri dvöl eins og til dæmis í sumarbúðum. Í öllum 

tilfellum þarf þó að kynna sér nemendurna sem eiga að taka þátt í FTNH. 

Kennarinn þarf að hafa hugmynd um ástæðu þess að barnið eigi að taka 

þátt í slíkri kennslu til þess að geta sett sér ákveðin markmið með 

kennslunni og ákveðið einnig leiðir að þeim markmiðum. Einnig þarf hann 

helst að kynnast nemandanum í öðrum aðstæðum, til dæmis í annarri 

kennslu, í frímínútum eða á heimili sínu til að átta sig betur á persónuleika 

nemandans, áhugasviðum, styrkleikum og ef til vill veikleikum hans. Það 

hjálpar einnig að vita hvort nemandinn hafi reynslu af að umgangast dýr 

almennt og hesta sér í lagi. Að lokum getur verið hjálplegt að vita hvort 

nemandinn sé einnig þátttakandi í öðrum úrræðum, hvernig þau virðast 

virka fyrir hann og hvaða úrræði virðast henta honum. Í viðauka A má finna 

eyðublað 1 með heitinu „Almennar upplýsingar“ sem hentar vel til þess að 

safna slíkum upplýsingum saman um hvern nemanda og var eyðublaðið „1. 

Personalblatt“ úr bókinni Heilpädagogisches Reiten eftir Mariönnu Gäng 

(2010b) haft til hliðsjónar við undirbúning þessa eyðublaðs. 

Til að veita hverjum nemanda sem besta viðkynningu af FTNH og einnig 

til að gera sér enn betur grein fyrir persónuleika og tilfinningalegri stöðu 

nemandans mælir Gäng (2010b) með því að hver nemandi byrji í 

einstaklingskennslu. Einstaklingstímar geta verið mismargir, eftir því hversu 

mikill tími er fyrir hendi annars vegar og hins vegar að hvaða markmiði er 

unnið með nemandanum. En eftir fyrstu kynnin er hægt að setja saman litla 

og stóra hópa með nemendum sem geta unnið saman og stutt hver við 

annan. 

Samsetning hópa getur verið margskonar. Það er alls ekki nauðsynlegt og 

ekki endilega ákjósanlegasti kosturinn að mynda hópa með nemendum sem 

vinna allir að sama einstaklingsmarkmiði því þeir gætu ef til vill styrkt 

neikvæða hegðun eða hamlandi viðhorf hver hjá öðrum. Oft vinna nem-

endur betur saman ef þeir hafa ólíka persónuleika og geta þar af leiðandi 

lært hver af öðrum, stutt hver annan eða dregið úr neikvæðri hegðun 

annarra í hópnum. Samsetning hópsins er því veigamikill þáttur í kennslu-

undirbúningnum (Kröger, 2010). 

Hægt er að setja saman hópa sem byggja á kyni, aldri eða bakgrunni og 

að sama skapi er hægt að hafa hópa aldursblandaða, af báðum kynjum og 

með ólíkan bakgrunn, allt eftir því hvaða markmiði kennslan á að ná. 

Stundum er unnið með nemendur sem þekkjast vel eða sem eiga í 
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samskiptaörðugleikum hver við annan og í aðra hópa eru sérstaklega valdir 

nemendur sem þekkjast lítið, og fer val á samsetningu eftir því hvaða 

tilgangi kennslan á að þjóna (Mandrell, 2006). 

Hópstærð skiptir að sjálfsögðu einnig miklu máli. Samkvæmt Gäng 

(2010b) ætti hópurinn að vera á bilinu tveir til átta nemendur og er þá 

gengið út frá því að tveir nemendur vinni ávallt saman með einn hest. Í 

mesta lagi fjórir hestar yrðu því notaðir í slíkum hópi. Kröger (2010) mælir 

með því að hópurinn sé ekki stærri en sex börn þegar unnið er með einn 

hest í langtaumi og börnin gera æfingar með og á hestinum, ýmist ein, í 

pörum eða jafnvel fleiri saman. Það segir sig sjálft að í slíkri kennslu reynir 

mikið á þolinmæði, tillitssemi og samvinnu nemenda og hentar slík vinna 

helst fyrir nemendur sem eru búnir að taka þátt í einstaklingstímum og 

litlum hópum. Samt sem áður nefna bæði Gäng (2010b) og Kröger (2010) að 

stærð hópanna og samsetning geti verið sveigjanleg eftir því hvaða 

einstaklinga og hvaða markmið er unnið með. 

Hér má því glöggt sjá að ekki er til uppskrift eða formúla að því að setja 

saman hópa. Hópasamsetning og -stærð ákvarðast af markmiðunum sem 

unnið skal að, einstaklingunum og persónuleika þeirra, samböndum þeirra, 

kyni, einstaklingsmarkmiðum og fleiru sem hér hefur verið nefnt. 

2.3.2 Hestarnir 

Ekki má gleyma mjög mikilvægum þætti í ákvörðun um hópasamsetningu og 

hópstærð og er það framboð hesta. Ekki henta allir hestar fyrir alla 

nemendur og þarf að íhuga vandlega samsetningu nemenda og hesta sem 

aftur hefur áhrif á samsetningu hópanna, því ekki geta ótal margir nemen-

dur unnið með sama hestinn í sama kennslutíma.  

Æskilegt er að nemendur og hestar fái að mynda tengsl í FTNH og er því 

ávallt stefnt að því að nemandi fái að vinna með sama hestinum, að minnsta 

kosti á meðan unnið er að fyrirfram settu markmiði. Kennarinn þarf hins 

vegar að vera sveigjanlegur hvað þetta varðar ef hann finnur að nemandi og 

hestur sem voru valdir saman í upphafi ná ekki tilteknum tengslum eða 

henta ekki hvor öðrum af einhverri ástæðu, til dæmis vegna öryggis hests 

og nemanda. Einnig getur nemandi byrjað að vinna með ákveðinn hest og 

náð góðum tengslum við hann en eftir einhvern tíma þurft nýja áskorun eða 

hest með aðra eiginleika til að ná öðrum markmiðum í FTNH. Þá er best að 

leita að nýjum félaga fyrir nemandann. Almennt gildir þó að nemandi og 

hestur eigi að fá að vinna saman í nokkurn tíma til að stuðla að góðum og 

merkingarbærum tengslum sem eru nauðsynleg til að finna fyrir öryggi og 
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vera tilbúinn til að takast á við hin ýmsu markmið sem nemandanum eru 

sett (Gäng, 2010b). 

Það er kostur að hafa aðgang að nokkrum hestum með ólíkan persónu-

leika. Hægt er að velja hest fyrir nemanda út frá ólíkum sjónarhornum. 

Stundum er hentugt að velja hest sem er með svipaðan persónuleika og 

nemandinn til þess að nemandinn geti fundið samleið með hestinum. Frá 

öðru sjónarhorni er hægt að velja hest með persónuleika sem reynir örlítið 

á nemandann, persónuleika sem er ólíkur hans eigin og sem minnir hann ef 

til vill á einstaklinga í kringum hann. Á þann hátt er ýtt undir að þurfa að 

takast á við ólíka persónuleika og finna samt sem áður leið til að vinna 

saman. Þriðji valkosturinn er sá að leyfa nemandanum að velja sjálfum úr 

hópi hesta og er þá jafnvel talað um að hesturinn velji nemandann, til 

dæmis ef slíkt val er sett upp á þann hátt að nokkrir hestar eru lausir á 

afmörkuðu svæði og nemandinn fær að nálgast hestana á sínum eigin 

forsendum. Ekki er óalgengt er einn eða tveir af hestunum sýni 

nemandandum sérstakan áhuga og reyni að nálgast hann og að tengsl 

myndist strax á milli nemandans og hestsins (Mandrell, 2006). 

Gäng (2010b) notar annarskonar viðmið til að velja hest og nemanda 

saman. Sé nemandinn frekar óöruggur eða kvíðinn velur hún rólegan hest 

sem þykir öll snerting og umgengni góð. Sé aftur á móti um mjög virkan 

nemanda að ræða sem er óhræddur og uppátækjasamur velur hún hest 

sem er ákveðinn og staðfastur og setur nemandanum sjálfur mörk. Hvort 

sem farið er eftir hugmyndum Mandrells (2006) eða Gängs (2010b) þá er 

hugsað um hestinn sem leiðbeinanda og sem mikilvægan og ómissandi 

hlekk í kennslunni. 

Í því sambandi er einnig mikilvægt að hafa í huga að hesturinn þarf að fá 

viðeigandi þjálfun til að haldast í góðu andlegu jafnvægi og líkamlegu formi 

og til þess að vera vel undirbúinn til að takast á við hið mikilvæga hlutverk 

að leiðbeina nemendunum (Voβberg, 2010). 

Mjög mikilvægt er að hesturinn eigi ákveðinn umsjónarmann sem sér um 

almenna þjálfun hans, sem hann treystir og á sterk og góð tengsl við. 

Umsjónarmaðurinn þarf einnig að vinna með hestinum, halda honum í 

stöðugri þjálfun og takast á við hluti sem hesturinn lærir ef til vill eða venur 

sig á í vinnu með börnunum. Umsjónarmaður getur verið eigandi hestsins, 

kennarinn sjálfur eða annar hestamaður sem sinnir hestinum að staðaldri 

(Gäng, 2010b). 
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2.3.3 Kennarinn 

Ef hesturinn er aðalleiðbeinandinn í „félagslegu og tilfinningalegu námi með 

hestum“, hvaða hlutverki gegnir kennarinn þá? Hann fylgist vel með 

sambandi barns og hests og grípur eins lítið inn í og hann telur eðlilegt. 

Hann leiðbeinir nemandanum í tengslamyndun sinni við hestinn ef þess er 

þörf, gefur stuðning ef hann er óöruggur og veit ekki hvað gera skal næst en 

fylgist að öðru leyti með úr fjarlægð og grípur aðeins inn í ef hann telur að 

nemandi eða hestur sé í hættu (Voβberg, 2010; Gäng, 2010b). 

Kennarinn þarf að vera athugull þegar hann fylgist með tengslamyndun 

nemanda og hests því hann getur séð margt sem er mikilvægt fyrir 

áframhaldandi nám. Hann veitir því athygli hvernig nemandi og hestur 

bregðast hvor við öðrum, hvort hesturinn leyfir til dæmis snertingu 

nemandans eða hvort nemandinn sækist yfir höfuð eftir að snerta hestinn. 

Út frá þessum athugunum sínum metur kennarinn á hvaða stigi samband 

nemanda og hests er (Gäng, 2010b). Síðar í ferlinu, þegar nemandi og 

hestur hafa mótað góð tengsl og hægt er að vinna með flóknari æfingar, 

verkefni og áskoranir þarf kennarinn að vera næmur á nemandann til að 

átta sig á möguleikum til að prófa eitthvað nýtt, meta hvenær nemandinn 

er tilbúinn að taka næsta skref, og finna þegar nemandinn þarf hvíld og 

næði með hestinum. Hann þarf að vera opinn fyrir vangaveltum 

nemandans, hugmyndum hans, óskum, tilfinningum og fleiru sem 

nemandinn tjáir á meðan á kennslustundinni stendur, til að geta nýtt þessa 

þætti í áframhaldandi kennslu í FTNH með nemandanum (Hölscher-

Regener, 2010). 

Í „sálfræðimeðferð með aðstoð hesta“, sem höfð er til hliðsjónar hér 

eins og áður hefur komið fram, er unnið í teymi sem samsett er af 

nemandanum, hestinum, meðferðaraðila og hestasérfræðingi. Stærra teymi 

hefur þá kosti að geta skoðað það sem fram fer í tímum frá fleiri 

sjónarhornum auk þess að koma auga á fleiri möguleika sem opnast í 

kennslutímum. Meðferðaraðilinn lítur þá á kennslumöguleikana út frá 

nemandanum og hefur meiri þekkingu á því sviði en hestasérfræðingurinn 

þekkir eiginleika hestsins og getur séð fleiri tækifæri til að nýta hann í 

kennslunni. Einnig geta meðferðaraðili og hestasérfræðingur borið 

athuganir sínar saman og leitað sameiginlega að nýjum leiðum og ákveðið 

næstu skrefí meðferðarferlinu. Það er því margt jákvætt við að vinna í teymi 

sem getur komið að góðum notum í FTNH (Mandrell, 2006). 

Sérkennari sem notar FTNH í kennslu sinni þarf að gegna tvíþættu 

hlutverki, það er að segja vera meðferðaraðili og hestasérfræðingur. Þó 

Mandrell (2006) skipti kennarahlutverkinu niður á tvo aðila telur hann það 
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kost og jafnvel nauðsyn að meðferðaraðilinn hafi ákveðna þekkingu á 

hegðun og möguleikum hestsins og einnig að hestasérfræðingurinn hafi 

góða þekkingu á vinnu með börnum. Sérkennari þarf oft að vinna einn þó 

að það teljist ákjósanlegt að vinna í teymi í FTNH vegna þeirra atriða sem 

hafa verið nefnd hér að framan.  

Hlutverk kennarans er samkvæmt Mandrell (2006) að veita nemanda-

num það svigrúm sem hann þarf til að prófa sig áfram, reka sig á og finna 

lausnir á sínum eigin hraða. Auk þess þarf kennarinn að vera athugull og 

eftirtektarsamur frá fyrsta til síðasta augnabliks kennslustundarinnar til að 

sjá möguleikana sem bjóðast til kennslu og til yfirfærslu á aðrar aðstæður 

fyrir nemandann (Mandrell, 2006). 

Auk líkamlegs öryggis nemandans, er kennarinn einnig ábyrgur fyrir 

tilfinningalegu öryggi hans (Mandrell, 2006). Það er siðferðileg ábyrgð 

kennarans að taka ákvarðanir varðandi nám með þarfir nemandans að 

leiðarljósi. Til að geta uppfyllt þetta hlutverk þarf kennarinn að hafa 

umfangsmikla þekkingu á börnum og hestum almennt, en einnig á 

persónuleika þeirra barna og hesta sem hann vinnur með. Ábyrgð hans nær 

yfir bæði nemandann og hestinn. Hann þarf að para nemendur og hesta rétt 

saman, setja saman æfingar sem eru viðeigandi bæði fyrir nemandann og 

hestinn, þekkja og meta hegðun og viðbrögð hestsins rétt og hjálpa 

nemandanum að túlka tjáningu hestsins til að geta nýtt það í 

kennslufræðilegum tilgangi, svo eitthvað sé nefnt (Mandrell, 2006). 

Kennarinn ætti að vera raunsær, þekkja hestinn nægilega vel til að 

vanmeta hann ekki, hræða ekki nemendur eða ofvernda. Hann þarf að vera 

hugmyndaríkur, rólegur og næmur, athugull, opinn og staðfastur. Þessi 

einkenni eru góð undirstaða til að skapa námshvetjandi umhverfi og 

hugmyndaríka lausnaleit hjá nemendum og gera námið áhyggjulausara og 

skemmtilegra en ella (Kersten, 2004). 

Samband kennarans og hestsins ætti að vera náið, kennarinn ætti að 

þekkja hestinn mjög vel og umgangast hann mikið, líka utan kennslunnar. Á 

þann hátt táknar kennarinn stöðugleika í augum hestsins, sem finnur þá til 

öryggis í návist kennarans og er þar af leiðandi rólegur og í góðu jafnvægi 

þegar kennarinn er nálægt honum. Þetta skiptir miklu máli til dæmis þegar 

hestur og nemandi mætast í fyrsta skipti (Gäng, 2010b). Hlutverk kennarans 

gagnvart hestinum er því fyrst og fremst hlutverk verðugs leiðtoga sem 

hesturinn treystir, virðir og hlýðir, eins og forystumerinni í hestastóðinu 

(Voβberg, 2010). 

Rita Hölscher-Regener (2010) bætir við að afstaða kennarans hafi mikil 

áhrif á árangur kennslunnar í FTNH. Kennarinn verður að vera tilbúinn og 
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opinn fyrir að ræða um tilfinningar við nemendur, þar með talið sínar eigin 

tilfinningar sem og tilfinningar nemendanna og hestanna. Hann verður að 

sýna í verki að hann sé og verði til staðar fyrir nemendurna og muni ekki 

hverfa frá þegar á reyni, heldur sýni þeim áhuga og hjálpi þeim að finna 

lausnir, vinni með þeim en ekki gegn þeim. Kennarinn verður að gefa 

nemendum svigrúm til að prófa sig áfram og útfæra sínar hugmyndir og 

neyða þá ekki til að gera neitt sem þeir eru ekki tilbúnir til, og virða með því 

tilfinningar þeirra og skoðun. Áherslan ætti að vera á styrkleika nemenda og 

að nýta hugvitssemi þeirra og hæfileika til að finna lausnir og leiðir að 

markmiðunum (Hölscher-Regener, 2010). 

Dirk Baum (2010) bendir í þessu samhengi einnig á mikilvægi þess að 

kennarinn leyfi sér að gera mistök og sé fús til að viðurkenna þau. Á þann 

hátt er hann mikilvæg fyrirmynd fyrir nemendur sem þora frekar að prófa 

sig áfram og reyna nýja hluti og viðurkenna ef eitthvað hefur ekki gengið 

upp eða þora að gera aðra atlögu ef eitthvað tekst ekki í fyrstu tilraun. 

Kennaranum ætti einnig að leyfast örlítil óþolinmæði við nemendur, en að 

mati Baums (2010) sýnir það einungis trú kennarans á getu nemandans. 

Kennarinn á að vera opinn fyrir því að læra af nemendum, taka tillit til 

persónuleika þeirra og vera sveigjanlegur gagnvart þörfum þeirra. Einnig 

verður kennarinn að leyfa hestinum að vinna sína vinnu sem þýðir oft á 

tíðum að halda sig til hlés. Og að lokum verður kennarinn að vera 

reiðubúinn að viðurkenna takmörk FTNH, en eins og aðrar námsleiðir þá 

hentar hún ekki öllum nemendum. Að mati Baums (2010) getur FTNH hins 

vegar oft skilað árangri hjá nemendum sem hafa mikla reynslu af því að vera 

í annarskonar úrræðum og sem jafnvel eru orðnir þreyttir á hefðbundnum 

úrræðaformum (Baum, 2010). 

2.3.4 Markmið 

Greina þarf á milli einstaklingsmarkmiða annars vegar og hópmarkmiða hins 

vegar. Gott er að nota eyðublað 2 með heitinu „Einstaklingsmarkmið“ sem 

finna má í viðauka B til að móta, ákveða og skrá einstaklingsmarkmið fyrir 

hvern nemanda. Þegar kennari safnar upplýsingum um nemanda með 

aðstoð eyðublaðs 1 „Almennar upplýsingar“ (viðauki A) koma þar meðal 

annars fram tillögur að markmiðum frá foreldrum og öðrum kennurum 

nemandans. Auk þess ætti að leita til nemandans sjálfs til að heyra að hvaða 

markmiðum hann vill vinna að (Gäng, 2010b; Hölscher-Regener, 2010; 

Mandrell, 2006). 

Langtímamarkmið einstaklings geta verið frá einu og upp í þrjú en ættu 

ekki að vera fleiri svo raunhæft sé að ná þeim. Vilji maður vinna að fleiri 
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markmiðum er betra að ákveða þrjú langtímamarkmið fyrst, ákveða 

tímarammann sem unnið skal að þeim og útbúa í lok tímabilsins nýja áætlun 

fyrir ný langtímamarkmið. Á þann hátt eru markmiðin afmarkaðri, skýrari og 

raunhæfari. Einnig skal taka fram hvaða leiðir menn ætla að fara að 

markmiðum og hvernig meta skal hvort markmið hafi náðst (Gäng, 2010b; 

Mandrell, 2006). 

Síðan eru skammtímamarkmið fyrir einstaklinginn ákveðin. Þau eru 

undirmarkmið hvers langtímamarkmiðs eða yfirmarkmiðs. Undirmarkmið 

geta verið allt að fimm fyrir hvert yfirmarkmið. Þetta eru þrep sem eiga að 

leiða okkur að því að langtímamarkmið náist að lokum. Auðveldara er að 

stefna á eitt skammtíma- eða undirmarkmið í einu í stað þess að horfa alltaf 

til langtíma- eða yfirmarkmiðsins sem getur virkað óralangt í burtu. Einnig 

bjóða undirmarkmið upp á að ná ákveðnum árangri í átt að yfirmarkmiði 

sem virkar hvetjandi fyrir nemandann. En undirmarkmiðin þurfa að vera 

eins vel hugsuð og undirbúin og yfirmarkmið, og skal því taka fram 

tímaramma, leiðir og hvernig meta skuli árangur nemandans fyrir hvert 

þeirra (Gäng, 2010b; Mandrell, 2006). 

Hópmarkmið er hægt að undirbúa og skrá á eyðublaði 3  „Hópmarkmið“ 

sem finna má í viðauka C. Þar sem oftast er byrjað með einstaklingskennslu 

er ekki alltaf hægt að setja upp hópmarkmið strax. Þegar hópur er 

myndaður er gott að gera sér grein fyrir því hvers vegna einstaklingarnir 

voru valdir saman í hóp, eins og fram hefur komið í nemendakaflanum hér 

fyrir ofan, þegar hópmarkmið eru valin. Nemendurnir halda áfram að vinna 

að sínum einstaklingsmarkmiðum en um leið getur hópurinn haft markmið 

sem tengist samvinnu, samskiptum, hjálpsemi og tillitssemi, svo fátt eitt sé 

nefnt. Auk hópmarkmiða þarf einnig að ákveða og skrá tímaramma, leiðir 

sem nota skal með hópnum til að ná tilteknum markmiðum sem og aðferðir 

til að meta árangur nemenda í að ná eða nálgast hópmarkmiðin (Kröger, 

2010; Mandrell, 2006). 

Gäng (2010b) leggur þó áherslu á að þrátt fyrir öll markmið og allar 

áætlanir sé eitt það mikilvægasta fyrir kennarann að vera sveigjanlegur og 

næmur á þarfir og getu hvers einstaklings. Hann þarf að geta aðlagað sig að 

því sem er að gerast í kennslutímanum hverju sinni og má aldrei ætlast til of 

mikils af nemandanum heldur hafa sem meginmarkmið að viðhalda gleði 

nemandans, vilja hans til að vinna áfram, áhuga og forvitni á því sem fram 

fer. Gott er að skrá yfir- og undirmarkmið og undirbúa leiðir til að vinna að 

markmiðunum en ekki skal festa sig í þeim markmiðum og leiðum heldur 

nýta hvert tækifæri til náms sem býðst, vinna með nemandanum og nýta 

þær leiðir sem opnast hverju sinni. 
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En að hvers kyns markmiðum er almennt unnið í FTNH? Hvaða 

viðfangsefni er unnið með og hvaða tilgangi gegnir þessi námsleið? Þetta 

eru umfangsmiklar spurningar og til mörg svör við þeim sem segir okkur að 

FTNH má nýta í margvíslegum tilgangi. Fyrst og fremst tengjast þó markmið 

í FTNH tilfinningum, samskiptum og hegðun nemenda, en eins og áður 

hefur komið fram eru hestar sérfræðingar og einstakir kennarar á því sviði. 

Hér á eftir koma nokkur dæmi um viðfangsefni sem hægt er að vinna 

markvisst með og markmið sem stefna má að í FTNH.  

Antonius Kröger (2010) sérhæfir sig í að vinna með hópa með allt að sex 

nemendum og einum hesti. Hann lætur nemendur gera æfingar á hestinum 

ýmist einn, tvo eða jafnvel fleiri saman, og nefnir sem meginmarkmið í 

FTNH að ná, efla og viðhalda áhuga nemenda í kennslunni, að byggja upp 

traust nemenda og efla það, að draga úr ótta og kvíða nemenda, að kenna 

þeim betra sjálfsmat og efla sjálfsvirðingu þeirra. Hann nýtir FTNH til að 

styrkja sjálfsmynd nemenda, auka einbeitingu og bæta þar með námsgetu 

þeirra. Segja má að þetta séu dæmi um einstaklingsmarkmið en Kröger 

(2010) nefnir einnig hópmarkmið sem hann vinnur með. Það eru markmið á 

borð við að aðlaga sig öðrum og taka tillit til annarra, að minnka árásargirni 

nemenda í hópi, minnka andúð þeirra og neikvæðni og skapa vináttu meðal 

nemenda auk þess að þjálfa jákvæða félagslega hegðun (Kröger, 2010). 

Rita Hölscher-Regener (2010) notaði námsleiðina FTNH meðal annars í 

hópi drengja sem höfðu orðið fyrir ofbeldi. Markmið hennar með FTNH með 

þessum hópi var fyrst og fremst að styrkja nemendur tilfinningalega með 

því að byggja upp jákvæða og sterka sjálfsmynd, að læra aftur að þykja 

vænt um sjálfan sig og eigin líkama og kenna þeim jákvæðar leiðir til þess að 

mynda tengsl við aðra einstaklinga og að þjálfa jákvæða félagslega hegðun. 

Þeir höfðu upplifað að geta ekki stjórnað eigin aðstæðum og var því eitt 

markmið með FTNH að sýna og kenna þeim hvernig þeir gætu sjálfir haft 

áhrif á líf sitt með jákvæðri hegðun og jákvæðum viðhorfum (Hölscher-

Regener, 2010). 

Þó að Mandrell (2006) fjalli einna mest um „sálfræðimeðferð með 

aðstoð hesta“ má í umfjöllun hennar finna mörg viðfangsefni sem einnig er 

hægt að vinna að með FTNH. Sem dæmi má nefna markmið á borð við að 

styrkja sjálfstraust nemandans og að hafa áhrif á viðhorf hans. Kennslan 

fjallar um traust og persónuleg mörk, ótta og öryggi, samvinnu og 

hópþrýsting sem og persónuleika og gagnkvæma virðingu. Með samskiptum 

og ákveðinni hegðun er unnið að því að efla lausnarleit, reiðistjórnun og að 

finna leiðir til að leysa ágreining. Að mati Mandrells (2006) kemur FTNH að 

góðum notum við að brjóta upp neikvæð hegðunarmynstur. 
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Baum (2010), sem starfað hefur mest með einstaklingum sem eiga við 

geðrænan vanda að stríða og hefur notað til þess FTNH, nefnir sem helstu 

markmið að finna til lífsgleði, trausts og öryggis í starfi með hestum. 

Nemandinn læri að meta aðstæður á raunhæfan hátt, meðal annars vegna 

þess að unnið sé úti í náttúrunni og þar finni nemandinn einnig fyrir meiri 

friði. Nemandinn upplifi að hann ráði við hestinn og stjórni honum, sem þó 

er mun stærri og sterkari en hann, og treysti sér í kjölfarið til þess að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og stjórna aðstæðum sínum. Um leið þurfi hann að 

takast á við að finna sjálfur leiðir og lausnir við ýmsar aðstæður og leysa 

vandamál eða ágreining (Baum, 2010). 

Af þessu má sjá að eitt meginviðfangsefni FTNH snertir sjálfsmynd 

nemenda, sjálfstraust, sjálfsmat og sjálfsábyrgð. Annað meginviðfangsefni 

er samskipti, samskiptamynstur, jákvæðar samskiptaleiðir og tengsla-

myndun. Í þriðja lagi er mikið fjallað um hegðun, að brjóta upp neikvæð 

hegðunarmynstur og að læra nýjar jákvæðar leiðir til að hafa áhrif á sjálfan 

sig og á aðra í kringum sig, að leysa á jákvæðan hátt úr vandamálum og 

ágreiningi og að læra að leita lausna. 

2.3.5 Leiðir 

Hvaða leiðir eru færar til þess að vinna að fyrrnefndum markmiðum er háð 

ýmsum þáttum eins og meðal annars tíma, aðstöðu og úthaldi nemanda. 

Eins og í svo mörgu öðru vildi maður oft óska þess að meiri tími væri í boði 

og ímyndar sér að hægt væri að gera svo miklu meira aðeins ef tími gæfist. 

Vissulega gæti maður fyllt fleiri, fleiri klukkutíma með uppbyggilegum 

samverustundum. En samt sem áður er hægt að vinna mjög markvisst á 

afmörkuðum tíma, svo sem á einni til einni og hálfri klukkustund einu sinni í 

viku um ákveðið skeið, eða einu sinni á dag í eina eða fleiri vikur. Úthald 

nemenda okkar í markvissri vinnu með sama viðfangsefni er oft á tíðum ekki 

endilega mikið og getur því verið árangursríkara að afmarka viðfangsefni og 

þann tíma þar sem unnið er með ákveðið markmið.  

Aðstæður hafa vissulega áhrif á hvernig unnið er að markmiðum. Í fyrsta 

lagi er það spurning hvernig nemendur komast til hestanna, eru þeir á sama 

svæði eða þarf að keyra þangað? Hversu mikill tími fer í það? Síðan þarf að 

hafa í huga að nemendur þurfa að skipta um föt og klæða sig eftir veðri sem 

tekur einnig sinn tíma. Hér er gengið út frá því að nemendur verji einni til 

einni og hálfri klukkustund með hestinum. 

Hestar geta verið í hesthúsi, í gerði eða úti í haga þegar nemendur koma 

að. Í sumum tilfellum er til staðar reiðhöll, í öðrum reiðgerði og jafnvel 

reiðvöllur. Ganga má út frá því að náttúrulegt umhverfi sé til staðar sem 
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nota má í náminu, því fjölbreyttara sem það er því betra. Það er mjög 

jákvætt að fara ekki eingöngu eftir breiðum, beinum reiðleiðum eða vegum 

heldur nýtist allskonar náttúrulegt umhverfi eins og þúfur, lækir, skógar, 

hólar og lautir. Vinna þarf með það sem fyrir hendi er. Sumir kennarar búa 

jafnvel til „ævintýraslóða“ – leið í nánasta umhverfi hestanna þar sem 

nemendur upplifa náttúru og nærveru hestsins, vinna saman, aðlaga sig að 

umhverfi, félögum og hestinum og fleiru. Þetta þarf ekki endilega að spanna 

stórt svæði ef það er vel úthugsað (Gäng, 2010b). 

Hver og einn kennari og nemandi getur haft áhrif á skipulag tímans en 

gott er að fara eftir ákveðnum ramma sem síðan er hægt að sveigja til eftir 

þörfum hvers og eins. Marianne Gäng (2010b) hefur sett upp hentugan 

tíma- og skipulagsramma sem hentar fyrir staka kennslutíma og tekur frá 

einni til einnar og hálfrar klukkustundar. Skipulagið skiptist í þrjá 

meginþætti sem ættu að koma fram í hverri kennslustund í FTNH. Þættirnir 

þrír eru í fyrsta lagi tilfinningaleg tengslamyndun nemanda og hests, í öðru 

lagi vinna með hestinum, ýmist á afmörkuðu svæði eða úti í náttúrunni, og í 

þriðja lagi að sinna hestinum og kveðja. Ætla má að fyrsti og þriðji þátturinn 

taki hvor um sig tíu til fimmtán mínútur en hestavinnan tekur frá þrjátíu og 

allt að sextíu mínútum samkvæmt þessari áætlun (Gäng, 2010b). 

Tilfinningaleg tengslamyndun (þ. Emotionale Kontaktaufnahme; e. 

emotional communication) er mikilvægur grunnþáttur í FTNH. Þess vegna 

hefst hver kennslustund á því að mynda, þróa og endurnýja tilfinningatengsl 

nemenda og hesta. Nemandinn nálgast hestinn á eigin forsendum, snertir 

hann, kynnist honum og smám saman myndast tengsl á milli þeirra. 

Kennarinn reynir að skipta sér eins lítið af þessum þætti og hann getur, en 

fylgist með úr fjarlægð af öryggisástæðum og til að vera til staðar ef honum 

þykir nemandi og hestur þurfa einhverja aðstoð við tengslamyndunina. 

Tíminn skiptir einnig máli í þessum þætti en ekki er gott að ýta á eftir 

nemanda og hesti heldur gefa þeim þann tíma sem þeir þurfa til að verða 

nánir, treysta og þykja vænt hvor um annan (Gäng, 2010b). 

Vinnan með hestinum getur síðan farið fram á ýmsan hátt. Í upphafi nýs 

kennslutímabils er oft unnið með hestinn frá jörðu – þá teymir nemandinn 

hestinn eða snertir hann en fer ekki á bak. Nemandinn upplifir hestinn, lærir 

á líkamshluta hans, hvar hann er viðkvæmur og hvar má snerta hann, hann 

teymir hestinn, þeir aðlagast hvor öðrum og nemandinn finnur hvernig 

hann stjórnar hestinum. Síðan er riðið berbakt, ýmist með gjörð til að halda 

sér í eða án. Nemandinn samlagast hreyfingu hestsins, lætur bera sig, finnur 

traust, jafnvægi og gleði. Hér er hægt að fara í ýmsa einfalda leiki til að 

dreifa huganum, þjálfa jafnvægi, samhæfingu og fleira. Í hópkennslu er gott 
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að láta tvo nemendur vinna saman með einn hest. Annar teymir hestinn á 

meðan hinn er á baki og síðan skiptast þeir á. Gott er að nota þessa aðferð 

til að þjálfa samvinnu og lausnarleit, æfa tillitssemi og jákvæð samskipti. Hér 

má einnig fara út fyrir gerðið eða reiðhöllina og láta annan nemandann 

teyma hinn í náttúrunni. Sá sem er á baki getur þá einbeitt sér alfarið að 

upplifuninni, verið virkur á hestbaki og lært að treysta hestinum og hinum 

nemandanum. Þegar nemendur hafa náð ákveðnu valdi á reiðmennskunni 

er hægt að fara saman í lengri reiðtúra og á ókönnuð svæði, finna fyrir 

mismunandi hraða, staðnæmast í náttúrunni, spá í umhverfið, finna sjálfan 

sig og tengjast hestinum á enn nýjan hátt. Þessi þáttur getur tekið allt frá 

þrjátíu mínútum og upp í tvær eða þrjár klukkustundir, eftir því hversu 

mikinn tíma maður hefur og hvernig veður og færð er, auk annarra atriða. Í 

hefðbundnum kennslutíma tekur þessi vinna þrjátíu til sextíu mínútur 

(Gäng, 2010b). 

Þriðji og síðasti þátturinn er að sinna hestinum og kveðja hann. Mjög 

mikilvægt er fyrir tengsl nemandans og hestsins að nemandinn afhendi ekki 

bara hestinn til næsta nemanda og fari. Hann tekur ábyrgð á hestinum, 

tekur af honum reiðtygin, gefur honum að drekka eða éta eftir því sem við 

á, kembir dálítið og kveður hestinn eins og maður kveður vin, tekur utan um 

hálsinn á honum eða klappar honum (Gäng, 2010b). Stundum biðja 

nemendur einnig um að fá að fara örstutta stund berbakt inni í gerði í lok 

tímans og er það mín reynsla að það sé hluti af tengslamynduninni á milli 

nemanda og hests, en berbakt finnur maður betur fyrir hlýjunni frá 

hestinum, hreyfingu vöðva og spennu eða slökun.  

Þessum hluta kennslustundarinnar ætti ekki að gefa of lítinn tíma eða 

vera kláraður í flýti því hann er jafn mikilvægur og upphafsþátturinn í 

tengslamyndunarferli nemandans og hestsins (Gäng, 2010b). 

Þetta er gróf áætlun sem gott er að fara eftir en að sjálfsögðu er hægt að 

bæta ýmsum öðrum þáttum inn í og fjallar Mandrell (2006) hér sérstaklega 

um stund í lok hvers tíma þar sem nemendur og kennari ræða saman um 

það sem fram fór í tímanum, hvað þeir upplifðu og notar kennarinn upplifun 

nemenda til að finna myndlíkingar og tengja kennslutímann þannig við 

aðrar aðstæður úr lífi nemenda. Þetta er afar mikilvægur þáttur ef vinnan 

með hestunum á að skila árangri við aðrar aðstæður, til dæmis í skóla-

umhverfinu, frítíma eða á heimilinu (Mandrell, 2006). 

Rita Hölscher-Regener (2010) bendir einnig á að slíkt samtal við nemend-

ur sé mikilvægt til að geta brugðist við spurningum og vangaveltum 

nemenda sem hafa komið upp í kennslutímanum og til að heyra tillögur 

nemendanna fyrir næstu kennslustund. Það getur nýst vel að vita hvaða 
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tegund af vinnu með hestunum nemendur hafa mest gaman af og finna 

leiðir til að nýta það í áframhaldandi kennslu (Hölscher-Regener, 2010). 

Til þess að skipuleggja, undirbúa, framkvæma og meta kennslustundir 

með einstaklingum eða hópum má nota eyðublað 4 „Uppbygging 

kennslustundar“ í viðauka D. Hér er tekið fram hvað nemandi skal gera með 

hvaða hesti og hvernig samstarf þeirra gekk. Síðan er hver þáttur 

kennslustundarinnar skipulagður og lýst, markmið tilgreint  og nauðsynlegur 

efniviður tekinn fram. Einnig er gert ráð fyrir því að lýst sé hvernig þátturinn 

gekk upp í framkvæmd og hvernig nemendur unnu úr kennsluþættinum. 

Þetta er því einnig þáttur í að meta nemendur. Ef gert er ráð fyrir stuttri 

umræðu í lok hvers tíma mætti einnig skrá spurningar og tillögur nemenda á 

þetta blað. Eyðublað 4 „Uppbygging kennslustundar“ var búið til með 

hliðsjón af eyðublaðinu „3. Kurzfristige Planung“ í greininni „Heilpädagog-

isches Reiten“ (Gäng, 2010b). 

Til að kynna sér nánari leiðir til að vinna með einstaka þætti í FTNH er 

hægt að skoða grein Gängs (2010b), „Heilpädagogisches Reiten“, og 

umfjöllun hennar um tilfinningalega tengslamyndun, almennar æfingar og 

sérhæfðar æfingar fyrir hina ýmsu þroska- og skynjunarþætti. Einnig eru 

margar góðar æfingar og leiki að finna í grein Ringbecks (2010): „Psycho-

motorische Förderung bewegungsauffälliger Kinder durch Heilpädagog-

isches Voltigieren“. Ýmis verkefni sem má nota í FTNH má finna í heftinu 

Fundamentals of EAGALA Model Practice (EAGALA, 2006) og hægt er að 

nota spjöld úr Horse Sense Skill Cards (Horse Sense Business Sense, 2011) til 

að ræða ýmis dæmigerð viðfangsefni í FTNH eftir kennslutímann út frá 

upplifun nemenda og hegðun hestanna. Fjölbreytta leiki fyrir nemendur og 

hesta í FTNH má einnig finna í heftinu Colts and Fillies – EAL for Children 

(Cowles og Jung, 2009) og svo má nefna leikja- og verkefnasafnið Handorfer 

Spielekartei für Voltigier- und Reitpädagogen (Berger o.fl., 2012) sem 

inniheldur fjölbreytta og skemmtilega leiki raðaða eftir hinum ýmsu 

viðfangsefnum og markmiðum í FTNH. Að lokum má nefna bókina Kinder 

und Pferde spielend motivieren (Rosemann, 2006) sem lýsir fjölda leikja og 

verkefna fyrir hópa í FTNH. 

2.3.6 Mat 

Mjög mikilvægt er að ákveða hvernig meta skal námsárangur í „félagslegu 

og tilfinningalegu námi með hestum“ en jafnframt getur það verið mjög 

flókið. Viðfangsefnin eru mörg og flest á tilfinninga-, samskipta- eða 

hegðunarsviði og getur reynst erfitt að finna matsstaðla til að meta árangur. 
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Ein besta aðferðin við að meta árangur er að halda góða skráningu á öllu 

sem fram fer í kennslunni, bæði hvað æfingar og verkefni varðar en einnig 

skal fylgjast með og skrá tengslamyndun nemenda og hesta, samskipti 

nemenda við hestana, hver við annan og við kennarann. Gott er að halda 

skrá yfir líðan barnanna í kennslutímum eins og unnt er og er hægt að gera 

það til dæmis með því að láta nemendur sjálfa fylla út matsblað eða könnun 

í lok tíma, eins og gert var í rannsókninni sem lýst verður hér á eftir. Einnig 

er gott að skrá atriði, vangaveltur, spurningar og tillögur nemenda í 

umræðum í lok tímans en þar geta komið í ljós ýmsar tilfinningar eða 

uppgötvanir nemendanna sjálfra.  

Það fer eftir því hvaða markmið hafa verið sett hvernig meta á árangur af 

því sem gert er. En þó að skráningar geti verið ónákvæmar eða huglægar þá 

eru þær mjög mikilvægar til að gera starf í anda „félagslegs og 

tilfinningalegs náms með hestum“ sýnilegt, bæði fyrir annað starfsfólk innan 

skólans og einnig fyrir foreldra. Það er því gott að finna leiðir til að skrá sem 

nákvæmast það sem fram fer og mjög gott er ef hægt er að búa til einhvers 

konar yfirlit yfir árangur nemenda varðandi markmið þeirra. 

Skráningin með eyðublaði 4 „Uppbygging kennslustundar“ er nokkurs 

konar mat ef það er samviskusamlega fyllt út fyrir og eftir hvern tíma. Einnig 

má nota matsblöð eins og kynnt verða í rannsókninni hér á eftir til að fá 

nemendur til að tjá og átta sig á þeim tilfinningum sem þeir upplifðu í 

kennslutímanum og hvað orsakaði tilfinningar þeirra. Slík matsblöð veita 

einnig möguleika á umræðu við nemendur í kjölfar kennslunnar. 

Að lokum má nefna að ljósmyndir og hreyfimyndaupptökur eru frábær 

leið til að skrá framfarir nemenda og einstaka þætti sem eiga sér stað í 

kennslunni. Auk þess er hægt að nota myndirnar bæði til að ræða við 

nemendur í framhaldinu um ýmislegt sem gerðist í kennslutímanum, til 

dæmis hvernig þeir fundu lausn á verkefnum eða vandamálum sem upp 

komu, eða hvernig samskipti þeirra hver við annan hafa breyst. Auk þess má 

nota myndir af þeim og hestunum sem þeir þekkja til að ræða líðan og 

tilfinningar, orsakir og leiðir til að hafa jákvæð áhrif á líðan og tilfinningar 

sínar og annarra. 

2.3.7 Samantekt 

Marga þætti þarf að hafa í huga ef nota á námsleiðina FTNH. Það er mitt 

mat að fyrirhöfnin sé vel þess virði. „Félagslegt og tilfinningalegt nám með 

hestum“ er úrræði sem hefur vantað í mörgum skólum, leið til að vinna með 

nemendum að markmiðum í tengslum við tilfinningar, samskipti og hegðun. 
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Aðstaðan er undirstöðuatriði sem og aðgangur að hestum sem henta 

fyrir slíkt nám. Kennari þarf að þekkja nemendur og hesta vel til þess að 

geta tryggt öryggi þeirra og til þess að nýta eiginleika þeirra sem best til að 

ná árangri í kennslunni. Undirbúningurinn er mjög mikilvægur á sama tíma 

og sveigjanleiki þarf að vera fyrir hendi.  

Markmið og leiðir þarf að velja af kostgæfni og hafa í huga að ætla sér 

ekki um of heldur skipta markmiðum frekar niður í viðráðanleg og raunhæf 

þrep. Á þann hátt upplifa nemendur og kennarar marga litla sigra sem leiða 

þá að langtímamarkmiðinu.  

Mat er mikilvægt þó að það virðist tímafrekt og erfitt geti verið að benda 

á nákvæmar niðurstöður. FTNH er ný námsleið hér á landi og því mjög þarft 

að gera árangur og það sem almennt fer fram í slíku námi sýnilegt og 

aðgengilegt fyrir samstarfsaðila, foreldra og nemendur. 

2.4 FTNH – saga og þróun 

Síðan um 1960 hefur tíðkast í Þýskalandi, Austurríki og Sviss að nota hesta í 

kennslu fyrir börn sem eiga í tilfinninga-, hegðunar- eða samskiptavanda 

(Gäng, 2010a). Um 1980 hófst slík kennsla með hestum einnig í Banda-

ríkjunum (Dorotik, 2013). Aðferðin er því frekar ný af nálinni en nýtur mikilla 

vinsælda og breiðist hratt út í fleiri löndum. Hér á landi hafa nokkrir aðilar 

notað hesta við kennslu og að einhverju leyti námsleiðina „félagslegt og 

tilfinningalegt nám með hestum“, en lítið ritað efni er til um hana á íslensku. 

Áður en „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ kom til sögu 

voru menn byrjaðir að sjá notkunargildi hestsins í ýmsum öðrum tengdum 

greinum, eins og til dæmis í „sjúkraþjálfun með hestum“ (e. hippotherapy) 

og í „reiðmennsku fatlaðra“ (e. therapeutic riding) (Dorotik, 2013). Þessar 

faggreinar eru í dag formlega viðurkenndar í heilbrigðisgeiranum (Reglugerð 

um þjálfun sem sjúkratryggingar taka til og hlutdeild sjúkratryggðra í 

kostnaði við þjálfun, nr. 721/2009).  

„Félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ er aftur á móti ný 

námsleið sem enn er í þróun hér á landi sem og víða annars staðar í 

heiminum. Búið er að stofna samtök í kringum FTNH í nokkrum löndum og 

eru þau yfirleitt sprottin af samtökum sem eru starfandi á sviði 

„sjúkraþjálfunar með hestum“ og „reiðmennsku fatlaðra“. Samtök sem hér 

er litið til eru starfandi í Þýskalandi, Sviss og Bandaríkjunum og heita 

„Deutsches Kuratorium für Theraupeutisches Reiten (DKThR)“ sem stofnuð 

voru 1970 (Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten, 2013), „Die 

Schweizerische Vereinigung für Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren“ 

stofnuð 1985 (Gäng, 2010a) og „Equine Facilitated Mental Health 
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Association (EFMHT)“ stofnuð 2005 (PATH International, 2013). Samkvæmt 

þessum samtökum er „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ í dag 

formlega kallað „Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren“ í þýskumælandi 

löndum og „equine facilitated learning“ í enskumælandi löndum, þó að það 

megi einnig finna nokkur önnur heiti á ensku sem tengjast FTNH.  

Það má því segja að „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ sé 

að hluta til sprottið af greinunum tveimur sem hér hafa verið nefndar. En 

námsleiðin byggist einnig á hugmyndafræði reynslunáms (e. experiential 

learning) sem er vel þekkt og útbreidd námskenning og verður kynnt nánar 

hér á eftir. Að auki gefur heiti námsleiðarinnar til kynna að hún tengist 

hugmyndafræði um félagslegt og tilfinningalegt nám (e. social and 

emotional learning). Um gildi og mikilvægi félagslegs og tilfinningalegs náms 

verður fjallað ítarlega í kafla 3. Að lokum má nefna „sálfræðimeðferð með 

aðstoð hesta“ (e. equine assisted psychotherapy) sem hefur það 

sameiginlegt með FTNH að líta á hestinn sem millilið á milli nemandans og 

kennarans sem og mikilvægan leiðbeinanda fyrir nemandann. „Sálfræði-

meðferð með aðstoð hesta“ verður einnig kynnt nánar hér á eftir. 

2.4.1 Reynslunám 

„Segðu mér og ég gleymi, sýndu mér og ég gæti munað, leyfðu mér að gera 

og ég mun skilja“ er gamall kínverskur málsháttur og lýsir hann í hnotskurn 

því sem reynslunám byggist á. Sú reynsla sem nemandi verður fyrir þegar 

hann er virkur þátttakandi í einhverju felur í sér námstækifæri (Mandrell, 

2006). 

„Félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ fer fram í óhefðbundnu 

kennsluumhverfi, undir berum himni, í samspili við veður, náttúru og dýr. 

Nemendur þurfa að vera virkir þátttakendur í því sem fram fer, þeir komast 

í snertingu við náttúruna og dýrin, taka sjálfstæðar ákvarðanir og verða að 

vinna úr afleiðingunum. Þeir þurfa að finna lausnir og upplifa litla og stóra 

sigra. Samkvæmt Samtökum um reynslunám (Association for Experiential 

Education) eru þetta meðal annars einkennandi þættir reynslunáms. Auk 

þess eru nefndir þættir eins og virkni nemenda á tilfinningalegu, vitsmuna-

legu, félagslegu og líkamlegu sviði sem geri námsupplifunina raunverulega 

og eftirminnilega. Sambönd og tengsl myndast hjá nemendum við sjálfa sig, 

við félaga og við umheiminn auk þess að námsreynslan mun hafa áhrif á 

reynslu þeirra og nám í framtíðinni (Association for Experiential Education, 

2013). 

Í kafla 3 er nánar fjallað um tilfinningagreind og tengslamyndun. Þar 

kemur meðal annars fram að nemendur með slaka félags- og tilfinninga-
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færni upplifa oft félagslega einangrun sem einkennist af því að þeir hafa 

engan til að deila tilfinningum sínum og reynslu sinni með. Þetta vill oft 

þróast í vítahring þar sem nemendur skortir félagsleg samskipti vegna 

slakrar félagsfærni en um leið fá þeir ekki tækifæri til að þjálfa félagsfærni 

sína vegna skorts á félagslegum samskiptum (Rúnar Sigþórsson, 2003). 

FTNH er ætlað að rjúfa slíkan vítahring. Hestarnir geta laðað fram 

tengslamyndun og félagsleg samskipti við nemendur þrátt fyrir slaka 

félagsfærni af þeirra hálfu. Nemendur safna reynslu í félagslegum samskipt-

um og verða færari og nota hina nýju færni sína í samskiptum sínum við 

kennara og félaga í FTNH. FTNH fellur því vel að hugmyndum um 

reynslunám. 

David A. Kolb fjallar um mikilvægi reynslunnar til náms í kenningu sinni 

um reynslunám (e. experiential learning theory). Auk þess leggur hann 

áherslu á námsferlið frekar en námsútkomuna í bók sinni Experiential 

learning: Experience as the source of learning and development (1984). 

Námsferlið þarf að hans mati að innihalda fjóra þætti til þess að nám geti 

átt sér stað. Þessir þættir eru bein reynsla og skynjun (e. concrete 

experience and feeling), íhugun (e. reflective observation), rökhugsun (e. 

abstract conceptualisation) og að lokum aðgerðir (e. active 

experimentation). Kolb setur þessa þætti í námshring sem táknar að ferlið 

endurtekur sig stöðugt og ný þekking verður til með hverri nýrri reynslu 

(Rúnar Sigþórsson, 2003; Kolb, 1984). Þetta má einnig yfirfæra á „félagslegt 

og tilfinningalegt nám með hestum“, þar sem stuðlað er að því að 

nemendur safni jákvæðri reynslu í félagslegum samskiptum við hestinn, 

félaga og kennara. Hver ný reynsla getur samkvæmt þessu stuðlað að 

félagslegu og tilfinningalegu námi, eða með öðrum orðum að bættri félags- 

og tilfinningafærni. 

Kolb (1984) setur fram sex tillögur varðandi nám sem eru: 

 Nám ber að líta á sem ferli frekar en útkomu 

 Nám er ferli sem myndar hringrás og er grundvallað á reynslu 

 Nám þarf að innihalda ferli sem leiðir til lausna á ákveðnu vandamáli 
eða spennu 

 Nám er heildrænt ferli til þess að skynja og skilja umheiminn 

 Nám felur í sér virkni á milli einstaklings og umheimsins 

 Nám er ferli sem skapar þekkingu 

Sé FTNH skoðað út frá reynslunámskenningu Kolbs má sjá að hér er 

mikill samhljómur. Nemandinn er settur í aðstæður sem bjóða upp á 
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margskonar möguleika til reynslu og upplifunar á félagslegu og 

tilfinningalegu sviði. Hann fær verkefni sem hann þarf að leysa sjálfstætt úr 

og fær að íhuga það sem hann reynir og upplifir, hugsa rökrétt og breyta 

eftir því sem hann hefur uppgötvað með nýrri aðgerð sem skapar honum 

reynslu að nýju. Á þann hátt uppfyllist ferlið og hringrásin sem Kolb fjallar 

um í kenningu sinni.  

FTNH lítur ekki beint til útkomunnar eins og reiðfærni nemandans eða 

þekkingar hans á námsefni. Miklu fremur er ferlinu gert hátt undir höfði, 

hvernig nemandinn bregst við mismunandi aðstæðum, hvernig viðbrögð 

hans þróast og breytast með hverju skipti sem hann er settur í aðstæður á 

ný (Mandrell, 2006). Á þann hátt samræmist FTNH einnig hugmyndum 

Kolbs um nám sem ferli og þau atriði sem hann leggur áherslu á í tengslum 

við það ferli, eins og sjá má í tillögum hans um nám. 

Ekki er hægt að fjalla um mikilvægi reynslu til náms án þess að nefna 

fræðimanninn John Dewey en við hann er kjörorðið „að læra af reynslu“ (e. 

learning by doing) kennt (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Dewey (1944) 

skilgreinir reynslu á tvennskonar hátt, annarsvegar sem virkt ferli þar sem 

einstaklingur er að reyna eitthvað eða er að gera tilraun og hinsvegar óvirkt 

ferli þar sem einstaklingur verður fyrir einhverri reynslu. Þetta er tvinnað 

saman þar sem einstaklingur sem verður fyrir einhverri reynslu bregst við 

afleiðingum hennar og er þar af leiðandi sjálfur orðinn virkur í að skapa 

reynslu.  

Þetta má yfirfæra á „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“. 

Einstaklingur með slaka félags- og tilfinningafærni gæti átt erfitt með að 

vera virkur í samskiptum við félaga og skapa sér þannig nýja reynslu í 

samskiptum. Hins vegar er hesturinn tilbúinn til að hefja ferlið, nemandinn 

verður fyrir þeirri reynslu að hesturinn sýni honum áhuga og bregst við með 

því að snerta hestinn, tala við hann og svo framvegis. Hann bregst því á 

virkan hátt við þeirri reynslu sem hann varð fyrir og býr þannig til nýja 

reynslu. Námsferlið er hafið. 

Samkvæmt Dewey (2000) getur reynsla ekki átt sér stað í einangrun 

heldur er hún háð umhverfinu og samskiptum einstaklings. Hlutverk kennar-

ans er því að hans mati að skapa nemandanum örvandi námsumhverfi sem 

býður upp á nýja reynslu, vandamál sem hvetja nemandann til að vera 

virkur og leysa þau og stuðla að lærdómi og þroska nemandans. Með því að 

skapa slíkar aðstæður getur kennarinn stýrt reynslu nemandans að 

einhverju leyti, án þess þó að þvinga hann til hennar. Auk þess skal 

kennarinn taka tillit til fyrri reynslu og þekkingar nemandans, áhuga hans og 

getu. Með því að taka tillit til þessara þátta getur kennarinn skapað 



 

47 

nemandanum námsumhverfi sem örvar hann og þroskar, skapar nýja 

reynslu og leiðir til náms. 

Sé hlutverk kennarans í FTNH skoðað nánar má sjá að það samræmist 

hugmyndum Deweys ágætlega. Í FTNH á kennarinn að skapa nemandanum 

og hestinum aðstæður sem leiða til tengslamyndunar, hann á ekki að þrýsta 

á nemandann heldur leyfa honum og hestinum að kynnast á sínum eigin 

forsendum og hraða, hann á að hafa fyrri reynslu, áhuga, þroska og getu 

nemandans til hliðsjónar við undirbúning hverrar kennslustundar og við val 

á skammtíma- og langtímamarkmiðum og skapa nemandanum á þann hátt 

námsumhverfi sem hvetur til nýrrar reynslu og virkni. 

2.4.2 Sálfræðimeðferð með aðstoð hesta 

„„Meðferð með hjálp dýra“ er meðferðarform sem notað er til að ná fram 

tilgreindu markmiði, þar sem dýr (sem uppfylla ákveðin skilyrði) eru notuð 

sem hluti af meðferðinni. Meðferðin er í höndum fagfólks innan heilbrigðis-

kerfisins með sérhæfingu á ákveðnu sviði og starfsreynslu innan síns 

sérsviðs“ (Ásta B. Pétursdóttir, 2000). 

Notkun dýra í meðferð er mun eldra form en notkun dýra í almennri 

kennslu. Mikill munur er á meðferð og kennslu og tilheyra þau mjög ólíkum 

fagsviðum – heilbrigðissviði annars vegar og menntunar- og uppeldissviði 

hins vegar. Hér verður einblínt á sameiginlega þáttinn sem er notkunargildi 

dýrs sem milliliður. Samkvæmt Pet Partners (2012), samtökum í 

Bandaríkjunum (áður Delta Society) sem halda utan um alla helstu starfsemi 

og rannsóknar- og vísindastarf í anda „meðferðar með hjálp dýra“, eru 

megineinkenni aðferðarinnar þau, að vinna með sérhæfð markmið og 

viðfangsefni með hverjum einstaklingi og að mæla árangurinn. Markmið 

með „meðferð með hjálp dýra“ geta verið margvísleg, og nefna Pet Partners 

meðal annars markmið eins og að auka og bæta líkamlega færni, jafnvægi, 

andlega heilsu, samskipti á milli hópmeðlima, einbeitingu, áhuga og 

áhugamál, sjálfstraust, námsfærni, orðaforða, minni, vilja til þátttöku í 

hópverkefnum, virkni í hópi og í samskiptum við aðstoðarmenn, og 

líkamlega hreyfingu, en einnig að draga úr kvíða eða einmanaleika (Pet 

Partners, 2012; Brouillette, 2006). 

Eins og heitið „meðferð með hjálp dýra“ gefur til kynna eru jákvæðir 

eiginleikar dýra nýttir til þess að ná þessum markmiðum. Dýr geta haft 

róandi og slakandi áhrif á fólk og aðstæður, sumir einstaklingar eiga 

auðveldara með að tengjast dýri en manneskju og dýrið getur virkað sem 

milliliður eða brú í samskiptum á milli einstaklinga (Mandrell, 2006). Dýr 

hafa þann eiginleika að dæma ekki, að koma hreint fram og upplifa 
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einstaklingar því oft óskilyrta viðurkenningu og virðingu. Þeir upplifa öryggi 

og nánd í samskiptum sínum við dýrið sem síðan getur haft jákvæð áhrif á 

samskipti þeirra við aðra, fyrst meðferðaaðilann, síðan aðra hópmeðlimi og 

að lokum við samfélagið í heild (Brouillette, 2006). 

Margskonar dýr eru notuð í „meðferð með hjálp dýra“, má þar fyrst 

nefna hunda og ketti sem algengustu tegundirnar en einnig óalgengari dýr 

eins og apa, höfrunga eða fugla (Mandrell, 2006). Þegar hins vegar kemur 

að erfiðleikum í tengslum við tilfinningar, hegðun eða samskipti virðist 

hesturinn vera í sérflokki og er meðal annars notaður í sérgrein innan 

„meðferðar með hjálp dýra“ sem kallast „sálfræðimeðferð með aðstoð 

hesta“ (e. equine assisted/facilitated psychotherapy). Samtökin PATH 

International (2013b), sem eru regnhlífarsamtök fyrir viðurkennd fyrirtæki 

sem bjóða upp á þjónustu tengda „sálfræðimeðferð með aðstoð hesta“, 

skilgreina aðferðina sem virkt ferli þar sem fagaðili úr heilbrigðiskerfinu 

starfar með hestasérfræðingi og nýtur aðstoðar hests eða hesta sem hafa 

fengið viðeigandi þjálfun til að vinna að markmiði sem sálfræðingur og 

skjólstæðingur hans hafa ákveðið fyrirfram (PATH International, 2013b). 

Skilningurinn á hestinum sjálfum, hegðun hans og persónuleika er það 

sem „sálfræðimeðferð með aðstoð hesta“ og „félagslegt og tilfinningalegt 

nám með hestum“ byggja sameiginlega á. Í hestinum sjálfum er allt 

grundvallað sem talið er að geti hjálpað einstaklingi að læra að skilja sjálfan 

sig betur og að breyta viðhorfum, samskiptamynstri og hegðun, eins og sjá 

má í kafla 2.2. „Af hverju hesturinn?“ hér að framan. 
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3 Tilfinningar 

Í inngangi verkefnisins var fjallað um markmið og rök fyrir verkefninu og 

kom þar meðal annars fram að félagsfærni, tilfinningalæsi og líðan 

nemenda hafa áhrif á námsárangur þeirra. En hvað stjórnar þessu þrennu? 

Getum við haft áhrif á félags- og tilfinningaþroska og líðan okkar og ef svo 

er, hvernig förum við að því? Um það verður fjallað hér í kaflanum um 

tilfinningagreind. 

Tilfinningar og tengslamyndun eru nátengd. Sé tilfinningalæsi og -færni 

góð, á einstaklingur yfirleitt auðvelt með að byggja upp góð tengsl og eiga 

jákvæð samskipti. Sé tilfinningagreindin hins vegar lítið þroskuð getur 

tengslamyndunin verið mjög erfið og tekið neikvæða stefnu. Nánar verður 

rætt um þetta í kaflanum um tengslamyndun. 

3.1 Tilfinningagreind 

Fræðingar hafa lengi velt fyrir sér hvað ráði mismunandi námsárangri barna 

og mismunandi árangri einstaklinga í lífinu almennt. Þeir hafa komist að því 

að vitsmunaleg greind, sem mæld hefur verið með greindarvísitöluprófi 

undanfarna áratugi, segir ekki endilega til um hvernig einstaklingi vegni í 

lífinu eða hvort hann nái góðum árangri í námi. Það er ekki sama færnin 

sem mælist með greindarvísitöluprófi og sem hjálpar okkur að finna lausnir 

þegar við erum í vanda stödd, að skapa tengsl við aðra einstaklinga eða að 

bregðast rétt við undir álagi. Það hefur reynst erfitt að finna leið til að mæla 

slíka færni. Nú hafa þó verið tilgreindir nokkrir þættir í persónuleika okkar 

sem virðast ráða miklu um þessi færni. Daniel Goleman (1995) hefur kallað 

þessa færni tilfinningagreind (e. emotional intelligence). Tilfinningagreind 

hefur verið skilgreind á marga vegu á síðustu áratugum. Goleman (1995) 

byggir sína kenningu helst á grunnskilgreiningu sálfræðingsins Peter Salovey 

sem aftur á móti styðst við fimm meginsvið persónugreindarþátta sem 

Howard Gardner setur fram og eru eftirfarandi (Goleman, 2000, bls.53-54): 

 Að kunna skil á eigin tilfinningum 

 Að hafa stjórn á tilfinningum 

 Að hvetja sjálfan sig til dáða 

 Að kannast við tilfinningar annarra 

 Að ráða við náin sambönd 
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Howard Gardner (2012) sem setti fram kenningu um fjölgreindir árið 

1983 skilgreindi tvær greindir tengdar tilfinningagreind í fjölgreindar-

kenningu sinni – sjálfsþekkingargreind (e. intrapersonal intelligence) og 

samskiptagreind (e. interpersonal intelligence). Daniel Goleman og Howard 

Gardner fjalla um tilvist og áhrif tilfinninga á líf okkar á nokkuð ólíkan máta 

en sumt hafa kenningar þeirra þó sameiginlegt. Þeir telja báðir að hægt sé 

að læra, þjálfa og bæta tilfinningagreind, samskiptagreind og sjálfs-

þekkingargreind sína alla ævi. Vitsmunagreind sem mæld er með 

greindarvísitölu telst aftur á móti arfgeng og óháð áhrifum umhverfisins 

samkvæmt fræðimönnunum (Armstrong, 2003; Gardner o.fl. 2012; 

Goleman, 1995). 

3.1.1 Hugur og hjarta 

Goleman (1995) hefur mikið fjallað um hlutverk tilfinninga og eðli þeirra. 

Ungabörn bregðast við geðhrifum og tilfinningum um leið og þau eiga sér 

stað og á ótvíræðan hátt, svipað og hjá hestum. Hér er um að ræða 

frumtilfinningarnar, sem eru nokkrar og nefnir Goleman (1995) sem dæmi 

reiði, hryggð, ótta, ánægju, kærleik, undrun, óbeit og blygðun. En 

tilfinningar og viðbrögð við þeim verða flóknari því eldri sem einstaklingur 

er og mótast meðal annars af samskiptum hans við aðra einstaklinga. Hver 

reynsla sem hann öðlast í lífinu hefur áhrif á viðbrögð hans við tilfinningum 

sínum. Hann hefur náð meiri stjórn á viðbrögðum sínum og sýnir því ekki 

lengur tilfinningar sínar á eins augljósan hátt. Þegar einstaklingur veltir fyrir 

sér viðbrögðum við því sem hann finnur notar hann hugsun. Ákvarðanir sem 

einstaklingur tekur í lífinu, stórar og smáar, eru því teknar með tilliti til bæði 

vitsmuna og tilfinninga hans. Í daglegu máli er oft talað um höfuðið og 

hjartað eða um skynsemi og hvatvísi. Í raun er þá átt við að ákvörðun er 

tekin bæði með tilliti til þess hvað sé skynsamlegast í ákveðnum aðstæðum 

en einnig með tilliti til tilfinninga einstaklingsins sem tekur ákvörðunina. 

Mikilvægt er að finna jafnvægi á milli þessara tveggja þátta því bestu 

ákvarðanirnar eru yfirleitt teknar þegar tekið er jafnt tillit til þeirra beggja. 

Þættirnir eru afar ólíkir en starfa best saman, eru háðir hvor öðrum og 

styðja hvor annan umleið (Goleman, 1995). 

Því sterkari sem tilfinningin er sem einstaklingur upplifir við ákveðnar 

aðstæður, því meiri áhrif hefur hún á ákvarðanatöku hans um hvað skuli 

gera næst við þær aðstæður. Við það getur jafnvægið á milli skynsemi og 

tilfinninga raskast (Goleman, 1995). 
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Til þess að viðhalda jafnvægi á milli skynsemi og tilfinninga í ákvarðana-

töku telur Goleman (1995) nauðsynlegt að öðlast færni á fimm megin-

sviðum tilfinninga. Hann kallar þessi svið sjálfsvitund, sjálfsþekkingu, 

sjálfsstyrk, samkennd og samskiptafærni. Í þeim felst í fyrsta lagi að gera sér 

grein fyrir eigin tilfinningum, í öðru lagi að kunna að stjórna tilfinningum 

sínum en ekki láta þær stjórna sér, í þriðja lagi að kunna að hvetja sjálfan sig 

til dáða, í fjórða lagi að kunna að lesa í tilfinningar annarra og í fimmta lagi 

að geta byggt upp náin sambönd og tengsl við aðra einstaklinga.  

Fleiri fræðingar telja að góð færni á félagslegu og tilfinningalegu sviði 

leiði til þess að einstaklingi líði vel og sé nauðsynleg til þess að hann geti 

nýtt sína hæfileika, bæði í námi og í lífinu almennt, til hins ýtrasta. CASEL, 

Samtök fyrir fræðilegt, félagslegt og tilfinningalegt nám (The Collaborative 

for Academic, Social and Emotional Learning), sem Daniel Goleman var einn 

af stofnendum af, leggja einnig áherslu á fimm þætti sem þau telja 

nauðsynlegt að kenna börnum, helst frá leikskólaaldri og þar til þau 

útskrifast úr skóla. Þessir þættir eru sjálfsvitund, sjálfstjórn, félagsvitund, 

samskiptafærni og ábyrg ákvarðanataka. Með því að leggja áherslu á þessa 

fimm þætti í námi barna er hægt að ná fram félagslegu og tilfinningalegu 

jafnvægi nemenda. Að þeirra mati veitir slíkt jafnvægi nemendunum 

tækifæri til þess að ná sínum besta námsárangri í skólanum (CASEL, 2012). 

Nánar verður fjallað um þessa þætti hér á eftir. 

Svipaðir þættir einkenna samskiptagreind og sjálfsþekkingagreind í 

fjölgreindarkenningu Gardners. Samkvæmt Gardner hjálpar samskipta-

greindin okkur að umgangast aðra af virðingu og að mynda góð tengsl, að 

leysa deilur og að taka ábyrgð eða fara fyrir hópi af öðrum einstaklingum, 

svo dæmi séu nefnd. Sjálfsþekkingargreindin gerir okkur kleift að læra af 

reynslu, hvort sem um er að ræða jákvæða eða neikvæða reynslu, að setja 

okkur markmið og stefna að því, auk þess að skilja og geta tjáð eigin 

tilfinningar (Armstrong, 2003). 

3.1.2 Traustur grunnur – fyrstu árin 

Talið er að við getum lært, þjálfað og bætt færni okkar bæði á félagslega og 

tilfinningalega sviðinu alla ævi. Við erum þó sérstaklega mótanleg eða 

móttækileg fyrir slíku námi á fyrstu fjórum til fimm árum lífs okkar en 

höldum svo áfram að læra og mótast af reynslu okkar á tilfinningasviðinu á 

meðan á skólagöngu stendur (Goleman, 1995). 

Fjölskyldan er fyrsti og mikilvægasti áhrifavaldurinn. Viðmót foreldra við 

barn sitt auk samskiptamáta foreldranna hvort við annað hefur mjög 

mótandi áhrif á tilfinningaþroska barnsins. Á fyrstu mánuðum og árum 



 

52 

myndast skilningur barnsins á því hvaða tilfinningar það ber til sjálfs sín, 

hvernig aðrir bregðast við tilfinningum þess, hvað því finnst um þessar 

tilfinningar, hvernig það getur sjálft brugðist við tilfinningum sínum sem og 

hvernig það eigi að skilja og láta í ljósi ólíkar tilfinningar. Þetta er mikil 

ábyrgð sem hvílir á foreldrum frá fyrsta degi í lífi barns því tilfinninga-

þroskinn sem mótast hjá barninu á þessum tíma er grunnurinn sem barnið 

mun byggja allan sinn tilfinningaþroska á síðar. Því meiri tilfinningagreind 

sem foreldrarnir búa yfir og nota í samskiptum sínum við barnið og sín á 

milli, því betur standa þeir að vígi þegar kemur að því að leiðbeina barninu á 

félagslega og tilfinningalega sviðinu (Goleman, 1995). 

Börn sem virðast hafa gott taumhald á geðshræringum sínum, láta 

fremur sefast, ná góðri líkamlegri slökun, eru vinsæl og semur ágætlega við 

jafningja sína, eiga oftast foreldra sem búa yfir góðri tilfinningafærni. Þessi 

börn sýna einnig síður hegðunarvanda, komast sjaldnar í uppnám og búa 

yfir góðri einbeitingu sem leiðir til betri námsárangurs – óháð greindar-

vísitölu. En ekki fá öll börn þennan stuðning heima. Mörg þeirra byrja 

skólagöngu sína án mikillar tilfinningafærni og enn verra er ef neikvæður 

grunnur hefur hlaðist upp á fyrstu æviárum barns – því eins og áður var 

tekið fram þá mun tilfinningalæsi og -færni barnsins byggjast ofan á þennan 

grunn alla ævi (Goleman, 1995). 

Goleman (1995) nefnir sjö þætti sem barn þurfi að hafa öðlast færni í 

þegar það hefur grunnskólagöngu sína. Þættirnir sjö eru sjálfstraust, for-

vitni, stefnufesta, sjálfstjórn, tengslamyndun, félagslyndi og samstarfshæfni. 

Sem betur fer má læra, þjálfa og bæta tilfinningalæsi og -færni, og mörg 

okkar þurfa á aukakennslu á þessu sviði að halda. Það er því í höndum 

fjölskyldna og leikskóla að undirbúa börnin fyrir það sem ætlast er til af 

þeim í tilfinningalæsi og -færni þegar grunnskólagangan hefst (Goleman, 

1995). 

3.1.3 Félagslegt og tilfinningalegt nám 

Þrátt fyrir að leikskólar og fjölskyldur sinni tilfinningalegu og félagslegu 

uppeldi barnanna birtist tilfinningaólæsi á ýmsan hátt í skólum okkar. Nú á 

tímum virðast börn þjást í æ ríkari mæli af hlédrægni, kvíða og þunglyndi. 

Einbeitingarskortur, árásargirni og félagsleg vandamál eins og til dæmis 

skortur á löghlýðni birtast í auknum mæli í skólum (Goleman, 1995). 

Oft er því miður ekki brugðist við slíkum vandamálum fyrr en þau eru 

farin að hafa verulega neikvæð áhrif á skólastarf. Þá er oft á tíðum gripið til 

þeirra úrræða að vinna stórt og tímabundið átak í skólanum, til dæmis átak 

gegn tóbaksnotkun, átak gegn ofbeldi og svo framvegis. Goleman (1995) 
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líkir slíkum úrræðum við sjúkrabíl sem er sendur á vettvang þar sem skaðinn 

er þegar skeður. Hann mælir frekar með því að vinna að forvörnum en 

átökum. Forvarnaverkefni má líkja við bólusetningu að hans mati, en þau 

eiga að koma í veg fyrir að vandamál skapist. Þess vegna vill hann leggja 

áherslu á kennslu í tilfinningalæsi, helst í gegnum alla skólagönguna. Gott 

tilfinningalæsi leiði ekki einungis af sér betri námsárangur og vellíðan 

nemenda heldur séu nemendur sem búa yfir sterkri tilfinningagreind einnig 

betur í stakk búnir til að takast á við lífið sjálft. Því fyrr sem byrjað sé á 

markvissri og stöðugri kennslu í þeim málum og því lengur sem henni sé 

viðhaldið því betri tilfinningafærni og -læsi skili hún nemendum. 

Viðfangsefni og kennsluaðferðir þurfa þó að vera aðlöguð að hverjum 

aldurshópi fyrir sig. Til að ná sem bestum árangri þarf einnig að ná góðu 

samstarfi í þessum efnum við foreldra og samfélagið sem skólinn starfar í. 

Aðstæður sem börnin alast upp við geta verið misjafnar og aðgangur þeirra 

að góðum fyrirmyndum í tilfinningafærni einnig. Þau munu hins vegar öll 

sækja grunnskóla, og því er skólinn heppilegasti vettvangurinn til að byggja 

upp og styrkja tilfinningalæsi og -færni allra barna, að mati Golemans 

(Goleman, 1995). 

CASEL samtökin (2012) hafa haft umsjón með miklu magni námsefnis 

sem byggir á kennslu í tilfinningalæsi og -færni. Þau kalla þessi námsefni 

„félagslegt og tilfinningalegt nám“ (e. social-emotional learning, SEL) og 

hafa útbúið mjög nákvæmt matskerfi til þess að meta gagnvirkni 

námsefnanna. Þar er meðal annarra þátta tekið tillit til fjölda 

kennslustunda, aðlögun kennsluefnis að mismunandi aldurshópum, 

viðfangsefni kennslunnar og fleira. Hægt er að nálgast verkefnin hjá 

samtökunum.  

CASEL (2012) tilgreinir fimm meginsvið tilfinningagreindar sem nemend-

ur þurfa að þeirra mati að ná góðri færni í, og eiga verkefnin í félagslegu og 

tilfinningalegu námi að stuðla að því. Þættirnir fimm eru sjálfsvitund, 

sjálfstjórn, félagsvitund, samskiptafærni og ábyrg ákvarðanataka, eins og 

áður hefur komið fram og sjá má í viðauka E. CASEL (2012) leggur til að 

nemendur læri þessa færni á þrjá mismunandi vegu, í fyrsta lagi með beinni 

kennslu í gegnum verkefni í félagslegu og tilfinningalegu námi, í öðru lagi 

með því að samþætta þessi viðfangsefni öðrum námsgreinum og í þriðja lagi 

í gegnum ákveðnar kennsluaðferðir sem kennarar nota í sinni almennu 

kennslu og sem stuðla að félags- og tilfinningafærni. Með þessum hætti eiga 

nemendur að meðtaka, læra, þjálfa og bæta færni sína á tilfinninga-

sviðunum fimm sem hér hafa verið nefnd. Auk þess á slík kennsla að hafa 

þau áhrif á nemendur að viðhorf þeirra til sjálfra sín, til annarra og til 

skólans breytist á jákvæðan hátt. Þetta eru skammtímamarkmið félagslegs 
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og tilfinningalegs náms. Til lengri tíma á slík færni nemenda að leiða til 

jákvæðrar félagslegrar hegðunar, færri hegðunarvandamála, minna tilfinn-

ingalegs uppnáms og bætts námsárangurs, samkvæmt CASEL (2012). Yfirlit 

yfir skammtíma- og langtímamarkmið félagslegs og tilfinningalegs náms má 

sjá í viðauka E (CASEL, 2012 og Elias, 2006). 

Hér ætla ég að lýsa nánar þáttunum fimm sem unnið er með í félagslegu 

og tilfinningalegu námi (e. social-emotional learning, SEL) samkvæmt CASEL 

(2012), þar sem þeir innihalda í raun sömu áherslur og Goleman nefnir í bók 

sinni Emotional Intelligence (1995) um einkenni tilfinningagreindar og sem 

Gardner (2012) gengur út frá þegar hann ræðir um samskiptagreind (e. 

interpersonal intelligence) og sjálfsþekkingargreind (e. intrapersonal 

intelligence) í fjölgreindarkenningu sinni. 

Þættirnir fimm samkvæmt CASEL (2012) eru: 

1. Sjálfsvitund (e. self-awareness), sem merkir færni í að átta sig á sínum 

eigin tilfinningum og hugsunum og áhrifum þeirra á eigin hegðun. 

Sjálfsvitundin hjálpar einstaklingnum að meta eigin styrkleika og eigin 

mörk rétt og veitir einstaklingnum heilbrigt sjálfstraust og bjartsýni. 

2. Sjálfstjórn (e. self-management), sem stendur fyrir færnina að stjórna 

sínum eigin tilfinningum, hugsunum og hegðun í samræmi við ólíkar 

aðstæður. Að ráða við álag, stjórna hvatvísi, geta hvatt sjálfan sig til 

dáða og að geta sett sér markmið og unnið markvisst að þeim eru 

atriði sem sjálfstjórn snýst um. 

3. Félagsvitund (e. social awareness), sem merkir færnina að geta sett 

sig í spor annarra, skilið og virt afstöðu einstaklinga frá ólíkum 

bakgrunni og ólíkri menningu, að skilja félagslega og siðferðilega 

hegðun og að viðurkenna mikilvægi og hlutverk fjölskyldunnar, 

skólans og samfélagsins sem og samfélagsþjónustu. 

4. Samskiptafærni (e. relationship skills), sem stendur fyrir færnina að 

byggja upp og viðhalda jákvæðum samböndum við ólíka einstaklinga 

og hópa. Hluti af því er að senda skýr skilaboð, virk hlustun, sam-

vinna, að standast óæskilegan hópþrýsting, að leysa ágreining á 

farsælan hátt og að leita eftir og bjóða fram aðstoð þegar þess er 

þörf. 

5. Ábyrg ákvarðanataka (e. responsible decision making), merkir færnina 

að velja uppbyggilega, virðingarverða og ábyrgðarfulla hegðun og 

eiga siðferðilega og félagslega ígrunduð samskipti auk þess að meta 
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afleiðingar ákvarðana á raunsæjan hátt með tilliti til eigin vellíðunar 

auk vellíðunar annarra. 

Ég kaus að kalla námsleiðina sem fyrirliggjandi verkefni fjallar um 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ þar sem ég tel að hún 

samræmist vel hugmyndafræði og markmiðum félagslegs og tilfinningalegs 

náms eins og CASEL samtökin skilgreina slíkt nám. FTNH er námsleið sem 

býður nemendum möguleika á að læra, þjálfa og öðlast færni í ofangreind-

um þáttum og stuðlar þar með að félagslegu og tilfinningalegu jafnvægi 

nemenda og að vellíðan þeirra. FTNH ætti því að bæta félagslega hegðun, 

fækka hegðunarvandamálum, minnka tilfinningalegt uppnám og bæta 

námsárangur nemenda í skólum eins og langtímamarkmið félagslegs og 

tilfinningalegs náms í anda CASEL samtakanna gefa til kynna (CASEL, 2012). 

3.2 Tengslamyndun 

Ekki er nóg að læra um tilfinningar, að lesa um þær, læra hvað þær heita og 

hvernig við þekkjum þær, þó að það sé vissulega hluti af því að átta sig á 

tilfinningum sínum og annarra. Raunverulegt félagslegt og tilfinningalegt 

nám fer einungis fram í gegnum eigin reynslu, með öðrum orðum, þegar við 

öðlumst reynslu af tilfinningum og myndum félagsleg tengsl. Hvernig getum 

við öðlast reynslu af tilfinningum okkar og annarra? Þegar við eigum 

samskipti við aðra einstaklinga. Tilfinningar og samskipti eru því í raun 

óaðskiljanleg, félagslegt og tilfinningalegt nám þarf að fara fram í 

sameiningu. Um það fjalla bæði Goleman og Gardner (Goleman, 1995). 

Félagsleg einangrun, „það að hafa ekki náið samband við neinn til að 

deila með tilfinningum eða áhyggjum“ (Rúnar Sigþórsson, 1999, bls.128), 

veldur vanlíðan nemenda og hefur afgerandi áhrif á námsárangur þeirra. 

Þetta er vítahringur. Einstaklingur sem hefur ekki sterka tilfinningagreind á 

erfitt með að mynda náin tengsl og á á hættu að einangrast. Tilfinninga-

greindin fær ekki að þroskast vegna samskiptaleysis. Fái þessi einstaklingur 

ekki sérstaka kennslu, þjálfun og tækifæri til að afla sér reynslu í tilfinninga-

læsi og í samskiptum mun hann festast í þessum vítahring og getur þar af 

leiðandi ekki nýtt sína hæfileika til fulls, hvorki í námi né í félagslífi. 

Færni í tengslamyndun (e. relationship skills) er því jafn mikilvæg 

einstaklingnum og tilfinningaleg færni. Sterk tilfinningagreind er grundvöllur 

að góðri færni í tengslamyndun og góð og mörg náin tengsl við aðra 

einstaklinga ýta undir betra tilfinningalæsi. Það ætti því að vera augljóst að 

félagslegt og tilfinningalegt nám, nám í tilfinningagreind og í 

tengslamyndun, fara saman og eru nær óaðskiljanleg. Hér fyrir ofan hefur 
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verið fjallað ítarlega um tilfinningagreind og tilfinningalæsi. Hér á eftir 

verður fjallað nánar um tengslamyndunarfærni (e. relationship skills). 

3.2.1 Tengslamyndunarfærni 

Einkenni góðrar tengslamyndunarfærni eru fjölbreytt. Eitt af því er að kunna 

að hafa áhrif á tilfinningar annarra (Goleman, 1995). Undirstaða þess að 

geta haft áhrif á tilfinningar annarra er að hafa góða sjálfstjórn. Þegar 

einstaklingur hefur öðlast færni í að þekkja eigin tilfinningar og hafa stjórn á 

þeim getur hann notað sömu aðferðir og hafa reynst honum sjálfum vel til 

að hafa áhrif á aðra einstaklinga. Það gefur auga leið að á þennan hátt getur 

einstaklingur haft jákvæð eða neikvæð áhrif á líðan annars einstaklings. 

Hann getur áttað sig á óöryggi hins einstaklingsins og veitt honum festu og 

stuðning, eða dregið enn meira úr honum og valdið kvíða. Það fer eftir því 

hver markmið hans eru með því að hafa áhrif á tilfinningar hins 

einstaklingsins. En til þess að valda þessu þarf góða færni í tengslamyndun 

(Goleman, 1995). 

Góð tengslamyndunarfærni birtist meðal annars í að kunna að 

umgangast fólk á jákvæðan hátt. Til þess þarf að meta aðstæður rétt og 

gera sér grein fyrir viðeigandi viðbrögðum í ólíkum aðstæðum. Mjög 

mismunandi getur verið hvað er við hæfi að segja eða gera eftir því í hvaða 

menningarheimi maður er staddur. Í sumum aðstæðum á til dæmis vel við 

að deila tilfinningum sínum með öðrum en í öðrum aðstæðum getur það 

leitt til vandræðagangs. Einkenni góðrar færni í tengslamyndun er því einnig 

að vera læs á umhverfi sitt og aðstæður, átta sig á reglum og siðum og að 

tjá tilfinningar sínar á viðeigandi hátt hverju sinni (Goleman, 1995). 

Sé einstaklingur læs á tilfinningar annarra getur hann einnig auðveldlega 

smitast af tilfinningum annarra. Flest okkar hafa upplifað þetta. Sé einhver í 

hópnum reiður geta fleiri orðið reiðir eða tjáð vanlíðan sína á einhvern hátt. 

Komi einhver brosandi og glaður í bragði inn í hóp fær hann yfirleitt bros til 

baka og samtöl verða á léttari nótum. Hér á sér stað tengslamyndun. Læsi á 

tilfinningar annarra og það að geta tekið undir með öðrum er hluti af 

tengslamyndunarfærni. Einstaklingar sem hafa gott vald á tilfinningalæsi 

eru því oftast vinsælir meðal fólks, þeir bjóða fram aðstoð sína þegar þeir 

finna að hennar er þörf, þeir bera virðingu fyrir tilfinningum annarra og 

aðrir leita oft til þeirra vegna þess að þeim líður vel í návist þessara 

einstaklinga sem eru næmir á tilfinningar þeirra (Goleman, 1995). 

Sterk samkennd er einnig einkenni góðrar tengslamyndunarfærni. Sumir 

eru með meðfædda næmni sem veldur því að taugakerfi þeirra kallar fram 

ósjálfráð viðbrögð vegna mikillar tilfinningalegrar virkni. Það eru einstak-
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lingar sem gráta til dæmis auðveldlega yfir bíómynd. Þeir eru frekar áhrifa-

gjarnir og láta hrífast auðveldlega með tilfinningum annarra, hvort sem er 

gleði eða sorg (Goleman, 1995). 

Þegar tveir einstaklingar eiga samskipti og mynda tengsl, fylgjast þeir 

ómeðvitað með svipbrigðum, raddblæ og líkamsstöðu hins til að átta sig á 

tilfinningum hans og bregðast síðan við með tilfinningalegri tjáningu. Þetta 

er nokkurs konar víxlverkun. Því betur sem einstaklingar ná saman í þessari 

víxlverkun því betri er tengslamyndun þeirra. Stundum er einnig talað um 

að fólk sé „á sömu bylgjulengd“ og er þá átt við að það geti stillt sig vel 

saman. Slík viðbrögð eru til dæmis að kinka kolli á réttu augnabliki samtals-

ins, að hlæja að brandara annars einstaklings eða að lyfta augabrúnum 

þegar hinn aðilinn segir eitthvað óvænt. Slík næmni þjálfast eðlilega eftir því 

sem einstaklingar fá fleiri tækifæri til að eiga í samskiptum, eins og öll 

áðurnefnd einkenni einnig (Goleman, 1995). 

Að lokum má nefna leiðtogahæfni sem einkenni góðrar færni í tengsla-

myndun. Það segir sig sjálft að sá sem ber áðurnefnd einkenni, að stjórna 

eigin tilfinningum og tilfinningum annarra, að sýna samkennd, að lesa 

tilfinningar annarra og bregðast við þeim af mikilli næmni, á einnig auðvelt 

með að hrífa aðra með sér. Hann getur sannfært aðra um ágæti hugmynda 

sinna og stjórnað hópi einstaklinga. Þar sem tveir einstaklingar mætast og 

eiga samskipti, annar með mikla tilfinninga- og tengslamyndunarfærni og 

hinn með litla færni á því sviði, þá mun hinn fyrrnefndi alltaf hafa meiri áhrif 

á hugarástand hins síðara (Goleman, 1995). 

Færnina sem hér hefur verið rædd er hægt að nýta til góðs eða ills, á 

jákvæðan eða neikvæðan hátt. Sá sem sýnir þessi einkenni í ríkum mæli, 

hvort sem er jákvætt eða neikvætt, býr yfir mikilli færni í tengslamyndun. 

Hann á auðvelt með að mynda tengsl við annan einstakling, sem mun hafa 

áhrif á öll þau sambönd sem hann mun eiga í í lífinu, hvort sem um 

vináttusamband, ástarsamband eða viðskiptasamband er að ræða, svo 

eitthvað sé nefnt. Slíkir einstaklingar búa yfir útgeislun og persónutöfrum og 

eru yfirleitt frekar vinsælir meðal fólks. Þeir ná oft langt í starfi, fara í 

stjórnunarstöður eða nýta forystuhæfileika sínar á annan hátt, eins og til 

dæmis í félagsstarfi. Það er því óþarfi að spyrja sig hvort sé mikilvægara – 

greind á félags- og tilfinningasviði eða greind á vitsmunasviði þegar kemur 

að því að ná árangri í lífinu (Goleman, 1995). 

Gardner og Hatch fjalla um samskiptagreind í þessu samhengi og nefna 

fjögur megineinkenni þess að einstaklingur búi yfir sterkri samskiptagreind. 

Þeir telja að slíkir einstaklingar sýni sérstaka hæfileika til að skipuleggja 
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hópa, að leita lausna, að koma á persónutengslum og einnig búi þeir yfir 

sérstökum hæfileikum í félagslegri greiningu (Goleman, 1995). 

Hér hefur verið rætt um þau einkenni sem einstaklingar með góða 

tengslamyndunarfærni bera með sér og einnig mikilvægi hennar í okkar 

daglegu samskiptum, athöfnum og félagslífi. En hvað gerist ef einstaklingur 

býr ekki yfir góðri tengslamyndunarfærni, á erfitt með að tjá og stjórna 

sínum eigin tilfinningum, mistúlkar stöðugt tilfinningar og líkamstjáningu 

annarra, á erfitt með að lesa í aðstæður og bregðast rétt við og þrífst ekki í 

hópi? Það líður ekki langur tími áður en sá einstaklingur verður félagslega 

einangraður, verður útundan og lendir í árekstrum við aðra. Afleiðingar þess 

höfum við þegar bent á, námsárangur verður slakur og tilfinningaleg og 

félagsleg vanlíðan nær yfirtökum á einstaklingnum (Goleman, 1995). 

3.2.2 Tengslamyndun barns og fullorðins 

En hvað skal taka til bragðs? Hvernig geta kennarar brugðist við þegar barn 

er búið að mála sig út í horn, er félagslega einangrað, sýnir óæskilega 

hegðun eða líður einfaldlega illa? Hvernig getum við brotist inn í þennan 

vítahring sem hefur myndast, þar sem börn búa yfir lítilli tengslamyndunar- 

og tilfinningafærni og eiga þar af leiðandi lítil eða mestmegnis neikvæð 

samskipti við aðra, í stað þeirra jákvæðu samskipta sem þau aftur á móti 

þurfa á að halda til að þjálfa félags- og tilfinningafærni sína?  

Í kaflanum um tilfinningagreind var fjallað um mikilvægi þess að byggja 

upp góðan grunn í tilfinningafærni á unga aldri til þess að geta seinna byggt 

ofan á hann. Ef þessi grunnur er ekki til staðar af einhverjum ástæðum eða 

barnið hefur byggt upp neikvæða sjálfsmynd og neikvæð tengsl við 

tilfinningar sínar þarf að byrja frá byrjun. Það er ekki alltaf auðvelt en eins 

og foreldrar eiga að kenna börnum sínum frá fyrsta degi lífs þeirra þessa 

tilfinningafærni þá þarf yfirleitt fullorðinn einstakling með meiri þroska en 

barnið sjálft til þess að leiðbeina því og kenna undirstöðuatriðin í 

tilfinningafærninni. 

Wedekind (1988) nefnir fjögur atriði sem eru undirstaða jákvæðrar 

tengslamyndunar á milli barns og fullorðins einstaklings. Þau eru: 

 Viðurkenning – barnið þarf fullorðinn einstakling sem leyfir því að 
þroskast á einstaklingsbundinn hátt. 

 Að vera metinn að verðleikum – barnið þarf að finna að það sé metið 
að verðleikum í augum fullorðins einstaklings. 

 Að tilheyra – barnið þarf að vera í samskiptum við fullorðinn einstak-
ling sem er tilbúinn að deila með því óskum, þörfum og tilfinningum 
sínum. 
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 Skýr mörk – barnið þarf fullorðinn einstakling, sem setur því skýr 
mörk um leið og það verður að vera alveg skýrt að mörkin eiga 
einungis við um afmarkaðar aðstæður og snerta ekki almenn 
persónuleg mörk og verðleika hvers og eins. 

Auk þess verða tengslin að einkennast af virkni, trausti og öryggi til þess 

að barn geti vaxið og dafnað vegna þeirra. Barnið þarf nægilegt rými til að 

geta verið frjálst og virkt og þroskast sem einstaklingur, rými sem leyfir því 

að taka eigin ákvarðanir, prófa sig áfram, gera mistök og prófa aftur. Barnið 

þarf að geta treyst fullorðnum einstaklingum í því umhverfi til þess að geta 

öðlast reynslu (Wedekind, 1988). 

Neikvæð tengslamyndun orsakast aftur á móti af því að barnið upplifi 

höfnun, lítillækkun, einangrun og takmarkalaust frelsi í samskiptum sínum 

við fullorðna (Voβberg, 2010). Argyle (2013) bætir því við að misræmi á milli 

talaðra skilaboða og líkamstjáningar geti valdið óöryggi hjá börnum og leitt 

af sér neikvæða tengslamyndun sem einkennist til dæmis af vantrausti, 

leiða á samskiptum og áhugaleysi. 

3.2.3 Tengslamyndun manns og hests 

Stundum getur reynst erfitt að mynda jákvæð tengsl milli barns og 

fullorðins einstaklings, til dæmis þegar barn er með laka félagsfærni og 

tilfinningalæsi, treystir ekki kennaranum, meðtekur ekki aðstoð eða 

gagnrýni og er búið að loka á samskipti. Hér kemur hesturinn sterkur inn 

sem milliliður. Tengslamyndun barns og hests er mun einfaldari og þar af 

leiðandi viðráðanlegri fyrir barnið. 

Hesturinn hvetur barnið beinlínis til jákvæðrar tengslamyndunar við sig 

með eðli sínu (Voβberg, 2010). Hann uppfyllir grunnþarfir barnsins um 

líkamlega snertingu, viðurkenningu og kærleika (Gäng, 2010b). Til þess að 

kynnast hestinum og tengjast honum notar barnið öll skynfærin. Það finnur 

lykt, heyrir hljóð, upplifir hreyfingu hestsins, barnið skynjar hlýjuna þegar 

það kemur við hestinn og heitan andardráttinn þegar hesturinn hnusar af 

því. Feldur, fax og tagl eru mjúk. Flest börn dragast þannig að hestum og 

hefst tengslamyndun strax. Önnur halda sig til hlés og fylgjast einungis með 

úr fjarlægð. Ekki skal þrýsta á barnið í tengslamyndunarferlinu heldur leyfa 

því að þróast sjálfstætt. Kennarinn getur hins vegar vakið áhuga barnsins á 

slíkum tengslum, til dæmis með því að vera góð fyrirmynd og sýna barninu 

hvernig samband hans sé við hestinn og hvaða gildi hesturinn hafi fyrir 

hann. Smám saman myndast tengsl á milli barns og hests (Gäng, 2010b). 

Með því að mynda tengsl við hestinn upplifir barnið fyrst og fremst jákvæða 

tengslamyndun og verður þá sú ósk eindregnari með tímanum að fá að 
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verja meiri tíma með hestinum, vinna með honum, njóta samverunnar, 

náttúrunnar og að vera virk saman. Um leið opnar barnið sig fyrir því að 

taka þátt í æfingum, samtölum og kennslu sem það annars er jafnvel búið 

að loka á (Voβberg, 2010). Þetta ferli tengslamyndunar getur síðar nýst 

kennaranum til að yfirfæra færni barnsins yfir á önnur samskipti og tengsl 

(Gäng, 2010b). 

Meginmunurinn á hesti og manni í sambandi við tengslamyndun er að 

hesturinn getur hvorki beitt hugsunum né talmáli til að eiga samskipti. 

Hesturinn er hins vegar afar næmur á umhverfi sitt og aðra einstaklinga í 

kringum sig og tjáir sig með afdráttarlausri líkamstjáningu, eins og fram 

hefur komið í kafla 2.2.3 um samskipti manns og hests. Tjáning hestsins er 

hrein og bein, hann hugsar sig ekki um, platar ekki og þykist ekki. Hann tjáir 

sig á skýran og ótvíræðan hátt með líkamstjáningu sinni sem auðveldar 

barni með laka samskiptahæfni að mynda tengsl við hann (Voβberg, 2010). 

Samkvæmt Voβberg (2010) einkennist tengslamyndun hests við aðra 

einstaklinga af fjórum þáttum, sem eru: 

 að sýna öðrum áhuga 

 að setja skýr mörk 

 að vera ótvíræður 

 að vera opinn 

Þessi einkenni gera hestinn að einstökum félaga og kennara í tengsla-

myndun. Hér verður skoðað aðeins nánar hvernig þessi einkenni lýsa sér í 

samskiptum hests og manns. 

Hvernig sýnir hestur barni áhuga? Hann notar augnaráð, snertingu, hlýju, 

tjáir þjónustulund og jafnframt hjálparþörf. Hestar horfa yfirleitt upp, 

virðast forvitnir og áhugasamir þegar manneskja nálgast þá. Þeir vænta 

einhvers góðs og jákvæðs frá barninu, til dæmis að fá fóður eða hrós í formi 

snertingar. Barnið upplifir því að fá persónulega jákvæða athygli um leið og 

það nálgast hestinn og að hesturinn vilji eiga samskipti við það. Hesturinn 

notar skynfærin til að nálgast barnið og leyfir jafnframt snertingu og 

nærveru sem myndi teljast mjög náin eða jafnvel of náin við annan 

einstakling. Hann hnusar af barninu til að finna lyktina af því, kynnast því og 

þekkja það, hann nuddar höfðinu upp við barnið til að hvetja það til 

snertingar við sig og leyfir nudd, klapp, að barnið halli sér upp að honum 

eða setji andlitið í faxið eða feldinn. Hesturinn sýnir jákvæð viðbrögð við 

snertingu barnsins, heldur ró sinni þegar barnið situr eða liggur uppi á 

hestinum eða lætur hann bera sig. Argyle (2013) telur slíka nálgun vera eitt 
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af grunnatriðum í félagslegri tengslamyndun. Barnið skynjar hlýju sem 

kemur frá hestinum, bæði á myndrænan hátt í formi felds, fax og tagls, en 

einnig í gegnum snertingu þegar barnið leggur hendurnar eða andlitið að 

hestinum eða þegar hesturinn blæs út um nasirnar á barnið. Hitinn sem 

barnið finnur fyrir veitir því jákvæða tilfinningalega upplifun. Hesturinn 

hefur verið kallaður „þarfasti þjónninn“ á Íslandi í aldaraðir og þjónustulund 

hans við manninn leynir sér ekki. Hesturinn sýnir áhuga á því að vinna með 

og fyrir manninn, að gera allt sem vænst er af honum auk þess að sýna 

honum væntumþykju. Um leið er hesturinn hjálparþurfi, háður manninum 

um fóður, umhyggju og umhirðu. Það þarf að halda hesthúsi og gerði 

hreinu, snyrta hófa, gefa hestinum að éta, hleypa honum út og veita honum 

næga hreyfingu. Börn vilja gjarnan taka ábyrgðina á hestinum og sýna mikla 

tillitssemi þegar tengsl milli þeirra og hestsins hafa myndast (Voβberg, 

2010). 

Hvernig setur hesturinn skýr mörk í tengslamyndun og samskiptum 

sínum við barnið? Að vera sjálfstæður einstaklingur einkennist meðal 

annars af því að gera öðrum einstaklingum grein fyrir mörkum sínum. Því 

skýrari sem þau mörk eru því eftirsóknarverðara er að byggja upp tengsl og 

mynda samband við einstaklinginn. Vanti hins vegar skýr mörk í 

sambandinu þýðir það yfirleitt að annar aðilinn leyfir allt á meðan hinn 

aðilinn ræður öllu í þeirra sambandi. Skýr mörk beggja aðila tryggja hins 

vegar jafnræði í sambandinu. Stærð hestsins ein og sér veitir ákveðin mörk í 

samskiptum barns og hests. Hesturinn er stærri, sterkari og þarf í sjálfu sér 

ekki á tengslum við barnið að halda. Að hann sýni samt sem áður áhuga á 

tengslamyndun við barnið og þjónustulund virkar mjög jákvætt á vilja barns 

til tengslamyndunar en vegna stærðarinnar ber barnið ósjálfrátt virðingu 

fyrir hestinum. Hesturinn setur einnig mörk með hegðun sinni. Hann snýr 

sér undan, sýnir mótlæti eða leggur á flótta ef hann finnur fyrir áhugaleysi, 

ágengni, þvingun eða jafnvel árásargirni af hálfu barnsins. Hesturinn víkur 

sér þá gjarnan undan snertingu, snýr afturendanum að viðkomandi eða 

hreinlega forðar sér úr aðstæðunum. Upplifun barns af slíkum viðbrögðum 

frá hestinum getur verið margvísleg. Barnið getur lært að bera virðingu fyrir 

persónulegum mörkum hestsins, en viðbrögð hans geta einnig vakið ótta 

hjá barninu, jafnvel kallað fram kvíða eða reiði. En tengslamyndunin er ferli 

og verður að jákvæðri upplifun þegar áhugi beggja aðila verður yfirsterkari 

persónulegum mörkum (Voβberg, 2010). 

Á hvaða hátt er tjáning hestsins ótvíræð? Hesturinn túlkar alla upplifun 

sína og tilfinningar samstundis með líkamstjáningu og hegðun. Hann bregst 

við með líkamstjáningu um leið og hann upplifir tilfinningar því hann hefur 

ekki hæfileikann til að hugsa um viðeigandi viðbrögð, túlka aðstæður eða 
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hvernig væri best að bera sig að. Hann bregst einfaldlega við og er því 

sannur og ótvíræður í sinni tjáningu. Barnið þarf þó að læra undir 

handleiðslu kennarans að túlka líkamstjáningu hestsins rétt, til dæmis 

hvernig hann notar eyrun, fætur og mismunandi hreyfingar til að tjá 

mismunandi líðan eða tilfinningar. Barnið upplifir þessa skýru og ótvíræðu 

tjáningu sem heiðarleika, trúverðugleika og hreinleika í samskiptum. Auk 

þess fær það viðbrögð frá hestinum umsvifalaust, ólíkt viðbrögðum 

mannfólks sem oft á tíðum byrjar á því að vega og meta, leita að réttum 

viðbrögðum og nota jafnvel kænskubrögð (Voβberg, 2010). 

Hvernig er hægt að sjá að hesturinn sé opinn fyrir tengslamyndun? 

Hesturinn er félagslyndur, sveigjanlegur og hefur mikla aðlögunarhæfni. 

Vegna eðlis hans til að lifa í hjörð er hann bæði sjálfstæður og jafnframt 

áhugasamur um að mynda ný tengsl. Hesturinn getur með réttri þjálfun 

aðlagast nánast hvaða umhverfi og aðstæðum sem er og hentar þess vegna 

mjög vel til kennslu þar sem hann þarf sífellt að aðlagast nýjum félögum og 

venjum, kröfum og aðstæðum (Voβberg, 2010). 

Að lokum ber að nefna mikilvægi samhæfðrar hreyfingar til tengsla-

myndunar. Með því að teyma hestinn og ganga við hliðina á honum, láta 

hann bera sig eða jafnvel gera æfingar á baki hans á hreyfingu þarf barnið 

stöðugt að leita að samhæfingu hreyfinga sinna við hreyfingar hestsins. 

Sama gildir um hestinn sem er næmur fyrir því að finna samræmi í 

hreyfingum sínum og hreyfingum barnsins. Að vera tilbúinn að aðlaga sig að 

hvort öðru á þennan hátt er stórt skref í átt að jákvæðri tengslamyndun 

(Voβberg, 2010). 

3.2.4 Sambandsþríhyrningurinn 

Í „félagslegu og tilfinningalegu námi með hestum“ verður til sambands-

þríhyrningur. Barnið byggir upp tengsl við hestinn og við kennarann, 

kennarinn byggir upp samband við barnið og við hestinn og hesturinn 

myndar tengsl við barnið og við kennarann. Þetta eru þrjú mismunandi 

sambönd sem sameinast svo í einn þríhyrning, tengjast og hafa áhrif hvert á 

annað. Öll þrjú samböndin eru gagnkvæm, í öllum samböndum gefur hver 

aðili af sér og þiggur um leið frá öðrum (Voβberg, 2010). 

Auk sambands hestsins við kennarann og sambands hestsins við barnið 

myndar hesturinn einnig eins konar brú á milli kennarans og barnsins þegar 

samskipti eiga sér stað, sem er ein ástæða þess að Voβberg (2010) lýsir 

þessu sambandi eins og þríhyrningi. Þar sem kennarinn nýtir sér hestinn 

sem millilið í samskiptum sínum við barnið og öfugt getur barnið einnig átt 

samskipti við kennarann í gegnum samband sitt við hestinn. 
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Sambandsþríhyrningurinn getur verið ósýnilegur, þar sem barnið hefur 

samskipti við hestinn á þann hátt sem kennarinn hefur skapað aðstæður til. 

Einnig getur kennarinn haft samskipti við hestinn sem aftur getur haft 

ákveðnar afleiðingar fyrir barnið, eins og kennarinn hefur áætlað. Á hinn 

bóginn getur þessi sambandsþríhyrningur einnig verið sýnilegur, til dæmis 

þegar kennarinn teymir hestinn sem barnið situr á og taumurinn er sýnileg 

brú á milli kennarans, hestsins og barnsins. Eða kennarinn getur kastað 

bolta til barnsins sem situr á hestinum og gert samband sitt við barnið og 

hestinn sem barnið situr á sýnilegt á þann hátt (Voβberg, 2010). 

Í sambandi barnsins og hestsins er barnið til að byrja með þiggjandi. 

Þegar barn byrjar í FTNH skapar kennarinn aðstæður þar sem barn og 

hestur geta kynnst og myndað tengsl á eigin forsendum. Fyrsta gjöf hestsins 

til barnsins í þessu sambandi er stöðugleikinn, jákvæð viðbrögð, viðurkenn-

ing og góð nærvera. Barnið byrjar á því að fá jákvæð viðbrögð og upplifa 

jákvæðar tilfinningar og getur þar að auki treyst því að fá slík viðbrögð frá 

hestinum í hvert skipti sem það nálgast hann. Sambandið verður 

gagnkvæmt um leið og barnið fer að sýna hestinum áhuga á móti, snertir 

hann, talar við hann og fer að sinna honum, til dæmis með því að teyma 

hestinn, kemba honum eða gefa honum. Nú er barnið sá aðili sem gefur af 

sér. Tengslamyndun á sér stað (Voβberg, 2010). 

Samband barnsins og kennarans er til að byrja með meira í bakgrunni. 

Barnið er í umsjón kennarans í hesthúsinu og kennarinn ber ábyrgð á 

barninu og öryggi þess. Í FTNH er þó reynt að hafa reglur, boð og bönn í 

lágmarki og að skapa þess í stað aðstæður þar sem barnið fær rými til að 

athafna sig, prófa sig sjálft áfram og öðlast reynslu án þess að stofna sjálfu 

sér eða öðrum í hættu. Barnið á fyrst og fremst að geta blómstrað og 

þroskast í nærveru kennarans, finna fyrir öryggi og stöðugleika hjá honum 

og líta á hann sem fyrirmynd í umgengni við hestana. Síðan fer barnið að 

verða sjálfstæðara, virkara og öruggara í návist hestanna og getur þá gefið 

af sér til kennarans, til dæmis hugmyndir, lausnir, yfirfærslu og almenna 

virkni í kennslutímum (Voβberg, 2010). 

Hesturinn vinnur því í raun nokkurs konar undirbúningsvinnu fyrir 

tengslamyndun kennarans og barnsins. Það er auðveldara fyrir barn sem er 

ekki með mikla tengslamyndunarfærni að nálgast og tengjast hestinum en 

kennaranum. Þegar þeirra tengsl eru orðin góð og náin gefst kennaranum 

færi á að byggja upp jákvæð og góð tengsl við barnið og ætti hann meðal 

annars að hafa í huga atriðin fjögur sem Wedekind (1988) kallar 

undirstöðuatriði góðrar tengslamyndunar milli barns og fullorðins einstak-
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lings. Góður sambandsþríhyrningur, þar sem öll þrjú samböndin eru sterk 

og gagnkvæm, er frábær undirstaða til að geta tekið næstu skref í FTNH. 

Sterkt og gott samband kennarans og hestsins er einnig mikilvægur 

grunnur fyrir FTNH. Kennarinn þarf að vera leiðtogi í því sambandi og 

hesturinn þarf að finna fyrir öryggi í návist kennarans. Kennarinn er ábyrgur 

fyrir öryggi hestsins í allri vinnu í FTNH. Auk þess þarf kennarinn helst að 

taka þátt í þjálfun hestsins utan FTNH. Hestar þurfa reglulega og nægilega 

þjálfun til að vera í góðu jafnvægi og ástandi, bæði líkamlega og 

tilfinningalega. Hestur sem fær of litla hreyfingu getur verið spenntur og 

óöruggur sem hentar alls ekki í FTNH. Hestur sem er mikið notaður í kennslu 

í FTNH og fær sjálfur enga viðeigandi þjálfun venur sig á ósiði og kæki, 

verður latur og daufur. Slíkt hentar ekki til að byggja upp góð og jákvæð 

tengsl við nemendur. Með öðrum orðum þá er hesturinn háður kennaran-

um hvað varðar aðstöðu, þjálfun og umhirðu á sama tíma og kennarinn 

treystir á að hesturinn sé vakandi, traustur og glaður þegar hann sinnir sínu 

starfi í FTNH (Voβberg, 2010). 
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4 Rannsókn 

Hér verður fjallað um rannsókn sem unnin var í tengslum við fyrirliggjandi 

verkefni. Um er að ræða þátttökurannsókn sem fram fór í einum reykvísk-

um grunnskóla. Hún var unnin í kennslutímum sérkennara skólans sem 

notar „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ í sérkennslu sinni. 

Kaflinn skiptist í fjóra meginhluta, sem eru aðferðafræði, þátttakendur, 

niðurstöður og umræður. Í aðferðafræðihlutanum verður farið yfir helstu 

þætti þátttökurannsókna, framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar, gildi, 

réttmæti og siðferðileg álitamál sem og hagnýtt gildi rannsóknarinnar. Í 

þátttakendahlutanum verða nemendurnir, sem tóku þátt í rannsókninni, 

kynntir nánar. Í niðurstöðuhlutanum verða teknar saman helstu niðurstöður 

tengdar meginviðfangsefni rannsóknarinnar. Niðurstöður verða settar fram 

í fjórum þáttum, sem eru upplifun nemenda af námsleiðinni „félagslegt og 

tilfinningalegt nám með hestum“, leiðir sem notaðar voru til að vinna með 

tilfinningaþroska og -færni í FTNH, líðan nemenda í FTNH og að lokum áhrif 

FTNH á sjálfsmynd og sjálfsmat nemenda. Í umræðukaflanum verða 

niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar út frá kenningum um 

tilfinningagreind og tengslamyndun sem voru gerð skil í kafla 3. 

4.1 Aðferðafræði 

Í þessum kafla lýsi ég framkvæmd rannsóknarinnar og greini frá þeim 

úrvinnsluaðferðum sem beitt var. Rætt verður um gildi rannsóknarinnar 

sem og réttmæti hennar. Siðferðileg álitamál í tengslum við rannsóknina 

verða skoðuð og gerð grein fyrir hagnýtu gildi hennar. 

4.1.1 Þátttökurannsóknir 

Í þátttökurannsókn (e. action research) er yfirleitt tekist á við vandamál eða 

viðfangsefni, fremur en að svara tiltekinni spurningu, þó að stundum sé 

vandamálið sett upp sem rannsóknarspurning. Þátttökurannsóknir í skólum 

(e. practitioner research; teacher research) taka yfirleitt til eins eða fleiri af 

eftirfarandi þáttum: 

 Nám nemenda 

 Innihald kennslunnar 

 Innleiðing nýrra kennsluaðferða 

 Faglega þróun kennarans 
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Í þátttökurannsóknum taka yfirleitt kennarinn og nemendurnir sem eru 

viðfangsefni rannsóknarinnar virkan þátt í rannsókninni sjálfri. Einnig geta 

fleiri rannsóknaraðilar bæst í hópinn, sem taka að sér að gera athuganir. 

Þátttökurannsókn er yfirleitt til þess gerð að bæta nám nemenda, 

kennsluaðferðir kennarans eða innihald kennslunnar (Ary o.fl., 2006). 

4.1.1.1 Rannsóknarferli 

Þátttökurannsóknir byggja á ákveðnu ferli sem samanstendur af fjórum 

stigum. Fyrsta stig er að velja eitt af ofangreindum áherslusviðum, skoða 

það vel og vandlega og íhuga hvað mætti bæta. Annað stig er að búa til 

áætlun sem á að stuðla að því að bæta þann þátt sem valinn var á fyrsta 

stiginu. Þriðja stigið er að innleiða áætlunina. Á fjórða stigi gerir rannsak-

andinn athuganir og skráningar á því sem gerist við innleiðingu áætlunar-

innar. Að lokum eru athuganir og skráningar skoðaðar til að sjá hvernig 

áætlunin og framkvæmdin höfðu áhrif á áhersluþáttinn sem var valinn í 

upphafi. Hér endurtekur ferlið sig í raun og veru þar sem aðstæður eru aftur 

skoðaðar nákvæmlega og íhugaðar. Sú skoðun getur leitt af sér nýja áætlun 

sem verður sett í framkvæmd, athuguð og íhuguð að henni lokinni og svo 

framvegis. Að því leyti líkist þetta ferli spíral sem getur haldið lengi áfram og 

bætt marga þætti á sama sviði þar til rannsakandinn er ánægður með 

útkomuna (Ary o.fl., 2006). 

Hér á eftir verður hvert stig þátttökurannsóknarferlisins skoðað nánar. 

Það var kennismiðurinn Kemmis sem lýsti ferli þátttökurannsóknar fyrst 

sem spíral (Kemmis & McTaggart, 1988). 

 

1. stig: Íhugun (e. reflection) 

Fyrsta íhugunin felur í sér að rannsakandinn velur það áherslusvið sem hann 

vill rannsaka nánar. Til að velja áherslusvið, skilgreina vandamál og móta ef 

til vill rannsóknarspurningu í þátttökurannsókn þurfa rannsakandinn og 

kennarinn sem vill láta rannsaka kennslu sína að vinna saman. Þrengja þarf 

hringinn og ákveða afmarkað svið eða vandamál til þess að hægt sé að búa 

til nákvæma áætlun og gera síðan nákvæma skráningu á því sem gerist við 

innleiðingu áætlunarinnar. Leiðbeinandi spurningar sem hjálpa við að af-

marka rannsóknarsvið geta verið „Hvað á sér stað í kennslu minni núna?“, 

„Að hvaða leyti skapar það vandamál sem á sér stað?“ og „Hvað getum við 

gert til að breyta því?“.Gott áherslusvið sem valið er til að rannsaka og 

vinna með þarf að einkennast af nokkrum þáttum. Það þarf að vera 

raunhæft að breyta því, það má ekki vera of yfirgripsmikið, því nákvæmara, 

því betra, rannsakandinn, kennarinn og nemendurnir þurfa að hafa áhuga á 
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að breyta því og að lokum þarf áætlunin að byggja á samstarfi allra 

þátttakenda. Einnig þarf rannsóknin og áætlunin að samræmast kennslu og 

stefnu skólans (Hopkins, 2002). 

Stundum þarf rannsakandinn að byrja á athugun og skráningu á 

kennslunni til að afmarka viðfangsefni rannsóknarinnar. Rannsakandinn þarf 

að hafa ýmsa þætti í huga þegar hann undirbýr athugun. Hopkins (2002) 

mælir með því að kennarinn og rannsakandinn undirbúi þessa fyrstu 

athugun saman. Vanda þarf val á áherslusviði athugunarinnar. Mikilvægt er 

að ræða og ákveða saman hvaða viðmið eru notuð við skráningu. 

Rannsakandinn þarf að vera öruggur í notkun þeirra skráningaraðferðar sem 

verður fyrir valinu og það þarf að ríkja traust á milli rannsakandans og 

kennarans. Að lokum þarf rannsakandinn að gefa kennaranum endurgjöf (e. 

feedback) eftir athugunina og má helst ekki líða lengra en sólarhringur frá 

athuguninni. Endurgjöfin skal byggja á vandlega skráðum gögnum og stað-

reyndum sem miða við fyrirfram samþykkt viðmið. Endurgjöfin skal vera 

samtal milli beggja aðila en ekki einhliða og Hopkins (2002) mælir með því 

að kennarinn fái að byrja á að segja frá sinni upplifun. Endurgjöfin er síðan 

grunnurinn að áætluninni sem rannsakandinn og kennarinn ákveða í 

sameiningu. 

Athugunin og skráningin, sem er einn af mikilvægustu þáttum í þátttöku-

rannsókn, er því nokkurs konar ferli sem má lýsa sem hringrás, þar sem 

undirbúningsfundur, athugun og skráning og að lokum endurgjöf endurtaka 

sig nokkrum sinnum eða þar til rannsókninni lýkur (Hopkins, 2002). 

 

2. stig: áætlunargerð (e. planning) 

Endurgjöf (e. feedback) úr fyrstu athuguninni er skoðuð og áætlun mótuð 

og ákveðin út frá henni. Áætlunin endurspeglar hvað gera skal til að kalla 

fram þær breytingar sem rannsakandinn vill sjá. Enn og aftur reynir á 

samstarf rannsakandans og kennarans, og jafnvel nemenda, til að fá 

hugmyndir sem eru framkvæmanlegar, raunhæfar, ekki of umfangsmiklar 

og sem hægt er að mæla eða skrá með athugunum (Hopkins, 2002). 

Gagnaöflunaraðferðir þurfa að miða að því að fá svör við rannsóknar-

spurningu eða viðfangsefninu sem varð fyrir valinu, að fá gögn sem sýna 

rannsakanda hvort breytingar hafi orðið og hverjar þær eru. Ary og fleiri 

(2006) skipta gagnaöflunaraðferðum í þrjá meginflokka sem þeir kalla „The 

three E´s – experiencing, enquiring and examining“. Með öðrum orðum eiga 

rannsakendur að afla gagna með því að nýta sér sína eigin reynslu, að kafa 

djúpt ofan í viðfangsefnið og spyrja spurninga og að lokum með því að 

skoða rit, skrár og fleiri gögn sem fyrir eru.  
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3. stig – framkvæmd (e. action) 

Áætluninni verður nú hrundið í framkvæmd. Kennarinn innleiðir nýjar 

kennsluaðferðir, breytir kennsluefni eða breytir áherslum í kennslu sinni á 

þann hátt sem rannsakandinn og kennarinn hafa ákveðið í sameiningu (Ary 

o.fl., 2006). 

 

4. stig – athugun (e. observation) 

Gagnaöflun rannsakanda getur farið fram á marga vegu, eftir því sem 

hentar best aðstæðum. Mikilvægt er þó að rannsakandinn noti margprófun 

(e. triangulation), það er nokkrar aðferðir til að fá sem fjölbreyttust gögn og 

sjónarhorn sem varpa ljósi á rannsóknarspurninguna eða rannsóknar-

viðfangsefnið. Athugun getur farið fram með vettvangsathugunum og -

skráningum, í dagbókarformi, með hljóð- eða myndbandsupptökum, 

ljósmyndum, könnunum eða viðtölum. Einnig er hægt að nýta sér ýmis 

eyðublöð með töflum, skemu eða öðrum hjálplegum formum til að gera 

skráningar á sem skilvirkastan hátt. Í þátttökurannsókn er hægt að afla 

gagna á megindlegan eða eigindlegan hátt, eftir því sem best á við hverju 

sinni, til að varpa ljósi á áhersluþáttinn (Hopkins, 2002). Algengara er þó að 

meginhluti gagna sé eigindlegur (Ary o.fl., 2006). 

 

5. stig – íhugun (e. reflection) 

Hér byrjar ferlið aftur frá byrjun með því að íhuga athuganirnar og 

skráningarnar sem gerðar voru og ákveða út frá þeim hvernig skuli halda 

áfram. Fyrri áætluninni er ýmist fylgt eftir eða henni breytt ef í ljós kemur 

að hún kallar ekki fram þær breytingar sem óskað var eftir. Ferlið sem stigin 

fimm lýsa er hægt að endurtaka nokkrum sinnum áður en rannsókninni er 

lokið (Ary o.fl., 2006). 

4.1.1.2 Gagnagreining 

Þegar rannsókninni sjálfri er lokið þarf að greina rannsóknargögnin. Í þessari 

rannsókn eru gögnin eingöngu eigindleg og er hér lögð áhersla á greiningu 

eigindlegra gagna.  

Gögnin eru yfirleitt viðamikil og af mismunandi toga og þarf því að draga 

þau saman, flokka og skipuleggja, finna mynstur í þeim sem endurtaka sig 

og koma auga á hvað skiptir mestu máli. Rannsakandinn reynir með 

greiningu gagnanna að skilja rannsóknarefnið betur, að búa til nýjar 

alhæfingar, að sjá samband á milli hluta og leita skýringa á þeim og tengja 
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síðan þessa nýja þekkingu sem verður til við það sem vitað er fyrir. 

Greiningu eigindlegra gagna er að hluta til hægt að vinna með 

hefðbundnum aðferðum, en að mestu leyti snýst slík gagnagreining um 

túlkun (Ary o.fl., 2006). 

Til þess að gera gagnagreiningu þátttökurannsókna og annarra eigind-

legra rannsókna skýrari og viðráðanlegri má skipta ferlinu niður í þrjú þrep, 

sem eru kynning og skipulag gagna, lyklun gagna og að lokum samantekt og 

túlkun gagna.  

Til þess að geta skipulagt og flokkað gögnin þarf rannsakandinn að 

þekkja þau vel. Þess vegna er fyrsta þrepið að kynnast gögnunum vel og 

ítarlega með því að koma þeim öll í skriflegt form sem auðveldar greiningu 

þeirra. Mælt er með að skrifa upp orð frá orði allt sem fram fer í viðtölum, 

hljóð- eða myndbandsupptökum og að ganga skriflega frá vettvangs-

athugunum og öðrum skráningum. Einnig þarf að hafa í huga að skrá atriði 

sem ekki voru sögð en gætu samt sem áður verið þýðingarmikil, eins og til 

dæmis hlátur, svipbrigði og fleira. Þegar öllum gögnum hefur verið safnað 

saman í slíkar skrár hefst rannsakandinn handa við að kynnast gögnunum 

nánar með því að lesa, hlusta og horfa á þau og skrá hjá sér athugasemdir. 

Síðan skal hann gera lista yfir öll helstu atriði og upplýsingar sem fram koma 

í athugasemdum hans, því þetta gæti verið grunnurinn að lyklun gagnanna 

seinna meir. Hægt er að flokka gögnin á ýmsan máta, til dæmis eftir 

athugunaraðferð, eftir spurningum eða eftir stöðum þar sem athuganir voru 

gerðar. Þegar rannsakandinn flokkar gögnin á ýmsan máta skal hann samt 

hafa í huga að geyma alltaf öll upprunaleg skjöl óbreytt á vísum stað. 

Flokkunin og skipulagið gerir gögnin aðgengilegri og auðveldar síðan 

greiningarvinnuna (Ary o.fl., 2006). 

Síðan hefst lyklun á rannsóknargögnunum. Fyrsta lyklunin, eða opin 

lyklun (e. open coding), á sér stað þegar rannsakandinn les í gegnum gögnin 

nokkrum sinnum og leitar að atriðum sem endurtaka sig. Lyklunin getur 

verið eitt orð, setning eða jafnvel hugtak úr lesefni sem tengist rannsókninni 

og er tengt við þau atriði sem við eiga. Þessi fyrsta lyklun er síðan 

breytanleg en gefur vísbendingu um hvaða atriði eða viðfangsefni er að 

finna í öllum rannsóknargögnunum. Það má búa til eins marga lykla og þurfa 

þykir í opinni lyklun. Reynt verður að lykla nánast hvert einasta atriði í öllum 

gögnunum, það er setningar eða málsgreinar. Lyklun sem kemur oft fram er 

vísbending um meginviðfangsefni í rannsókninni. Þegar búið er að lykla öll 

gögnin skal rannsakandinn setja öll atriði með sama lykil í sama flokk, það 

getur þó gerst að sama atriðið eigi heima í tveimur eða fleiri flokkum. Því 

næst athugar rannsakandinn hvort tengsl séu á milli flokka og hægt sé að 
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setja þau saman í stærri hópa eða þemu. Slíkt kallast tengilyklun (e. axial 

coding). Þegar búið er að flokka öll atriði og setja þau í viðeigandi hópa skal 

fara einu sinni enn yfir öll gögn til að ganga úr skugga um hvort 

rannsakanda hafi yfirsést eitthvert atriði sem gæti átt heima í einhverjum 

hópi. Lyklar, flokkar og hópar eða þemu geta verið nánast hvað sem er og 

hefur rannsakandinn sjálfur, áhugasvið og innsæi hans mest áhrif á hvernig 

gögn eru skipulögð og dregin saman. Sé rannsakandinn að leita að atriðum í 

gögnunum sem gætu svarað fyrirfram ákveðinni spurningu eða snúið að 

ákveðnu viðfangsefni er talað um valda lyklun (e. selective coding). Almennt 

á lyklun sér stað í þremur þrepum. Fyrst er að skoða og lykla einstök atriði í 

gögnunum, síðan að setja atriðin í flokka og sameina nokkra flokka, og að 

lokum að finna þemu með því að tengja nokkra flokka saman (Ary o.fl., 

2006). 

Með lykluninni og flokkuninni er rannsakandinn að greina gögnin í undir- 

og yfirflokka. Nokkrir yfirflokka, sem hægt er að tengja saman á einhvern 

hátt í einn hóp eða undir eitt yfirheiti, kallast „þema“. Samantektin á sér 

stað þegar rannsakandinn hefur fundið mynstur og tengingar á milli flokka 

og hefur þar af leiðandi ákveðið eitt eða fleiri meginþemu rannsóknar-

gagnanna (Ary o.fl., 2006). 

Túlkun rannsóknargagna í þátttökurannsóknum sem og öðrum eigind-

legum rannsóknum er háð persónulegum bakgrunni, viðhorfum, þekkingu 

og fræðilegum bakgrunni rannsakanda. Með því að túlka eigindleg 

rannsóknargögn er rannsakandinn að staðfesta þekkingu með stuðningi 

rannsóknargagna, að véfengja hugmynd sem hann hafði fyrir um ákveðin 

atriði eða að varpa ljósi á nýja uppgötvun eða þekkingu. Samt sem áður 

getur rannsakandi ekki notað eigið hugmyndaflug eingöngu til að setja fram 

nýjar kenningar heldur verður hann að rökstyðja slíkt með rannsóknar-

gögnunum (Ary o.fl., 2006). 

4.1.2 Rannsóknin 

Viðfangsefni þessarar þátttökurannsóknar tengist innleiðingu nýrrar 

kennsluaðferðar eða námsleiðar sem og námi nemenda. Námsleiðin 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ hefur verið notuð í þeim 

skóla sem rannsóknin fer fram í eitt ár og á rannsóknin að varpa ljósi á 

námsleiðina, þær leiðir sem sú aðferð býður upp á til að vinna með 

tilfinningaþroska og tilfinningafærni nemenda og möguleika hennar til að 

hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda.  
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4.1.2.1 Framkvæmd 

Rannsakandinn stjórnar rannsókninni, ákveður viðfangsefni og vinnur 

athuganir og skráningar. En um leið hafa sérkennarinn, sem stjórnar kennsl-

unni, og nemendurnir, sem taka þátt í kennslunni, mikil áhrif á rannsóknina 

eins og algengt er í þátttökurannsóknum. Rannsakandinn og kennarinn 

undirbúa kennslustundir í sameiningu, meta kennslustundir saman eftir 

kennsluna og taka ákvarðanir um áframhaldandi viðfangsefni og verkefni 

fyrir næstu kennslustund. Nemendurnir hafa mikil áhrif á rannsóknina með 

virkri þátttöku í viðtölum, könnunum og umræðum auk þess sem áhugi 

þeirra, viðbrögð og hegðun eru höfð að leiðarljósi þegar næsta 

kennslustund er skipulögð. 

Hér verður framkvæmd rannsóknarinnar lýst með því að fylgja stigunum 

fjórum sem þátttökurannsóknir byggjast á. Stigin fjögur eru íhugun (e. 

reflection), áætlunargerð (e. planning), framkvæmd (e. action) og athugun 

(e. observation) (Ary o.fl., 2006). 

 

1. stig: íhugun (e. reflection) 

Þar sem verkefnið fjallar um námsleiðina „félagslegt og tilfinningalegt nám 

með hestum“ virtist ákjósanlega að rannsóknin tengdist innleiðingu og 

notkun slíks náms á einhvern hátt. Hins vegar voru mér takmörk sett þar 

sem ég hafði ekki sjálf aðgang að hesthúsi, reiðvelli, hestum, reiðtygjum 

fyrir nemendur og ekki síst grunnskóla sem var tilbúinn til að taka þátt í 

slíku frumkvöðlastarfi. Ég ákvað því að leita að samstarfsaðila sem helst 

væri nú þegar með slíka aðstöðu og hafði samband við sérkennara sem 

unnið hafði þróunarverkefni í sínum grunnskóla með heitinu „Þarfasti þjónn 

nemandans“ (Herdís K. Brynjólfsdóttir, 2011). Í þróunarverkefninu notaði 

kennarinn námsleiðina FTNH með nokkrum nemendum í sérkennslutímum 

og gaf það góða raun fyrir nemendur, skólann og foreldra. Hún hafði áhuga 

á að taka þátt í rannsókninni til þess að fá skýrari mynd af því sem fram færi 

hjá nemendum í slíku námi. Hún var að byrja sinn annan vetur með 

„hestatímana“ eins og hún kallar sínar kennslustundir í hesthúsinu. Við 

hittumst nokkrum sinnum til þess að stilla saman strengi, tala um markmið 

okkar beggja með kennslunni og með rannsókninni, samræmdum aðferðir 

og hugmyndafræði og undirbjuggum síðan gróflega kennsluna. Með því að 

velja nemendur í námið og þar með þátttakendur í rannsóknina 

afmörkuðust einnig markmið og viðfangsefni kennslunnar. Sérkennarinn sá 

fyrst og fremst um val nemenda þar sem hún þekkti nemendurna vel. Ég 

kynntist þeim ekki persónulega fyrr en í fyrsta kennslutíma sem einnig var 

fyrsti rannsóknartíminn. Ég vildi skrá fyrstu viðbrögð nemenda við 
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hestunum og fleira. Við settum saman hópa eins og okkur þótti henta 

nemendum best og sem hentuðu um leið markmiðum okkar með FTNH og 

að lokum ákváðum við tímarammann sem rannsóknin sjálf myndi fara fram 

í. Nemendur sem urðu fyrir valinu voru tíu talsins og tíminn sem við gáfum 

okkur fyrir rannsóknina spannaði sex vikur. Hver nemandi átti að fá að 

meðaltali eina kennslustund á viku í sex vikur og í síðustu vikunni ætlaði ég 

einnig að taka viðtöl, vinna með rýnihópa og vinna úr rannsóknar-

gögnunum.  

Það tók okkur nokkurn tíma að ákveða skráningaraðferðina þar sem ég 

vildi helst skrá sem nákvæmast allt sem fram fór í kennslunni, bæði það sem 

var augljóst en einnig það sem ég taldi vera að gerast á tilfinningasviði 

nemenda. Á sama tíma treysti sérkennarinn á aðstoð mína í kennslunni þar 

sem hún var ekki með annan aðstoðarmann en hóparnir okkar höfðu verið 

hafðir í stærra lagi til að ná til fleiri nemenda. Í framkvæmd gekk þetta allt 

vel upp að lokum, þar sem sérkennarinn gat útvegað mér frábæra 

vinnuaðstöðu í hesthúsi þar sem ég gat strax eftir hvern kennslutíma sest 

niður og skráð það sem hafði gerst ogvar mér enn mjög ferskt í minni. Til 

stuðnings við skráningarnar tók ég mikið af ljósmyndum í kennslu-

stundunum sem hjálpuðu mér oft að muna eftir smáatriðum sem ég hafði 

tekið eftir og ætlað mér að skrá.  

Við hittumst síðan reglulega á meðan á rannsókninni stóð, yfirleitt einu 

sinni í viku, til að fara yfir upplifun okkar beggja af kennslutímunum og fara 

yfir skráningarnar. Þá gafst tækifæri til að ræða einstök atriði. Til dæmis 

kom það fyrir að önnur okkar hafði tekið eftir einhverju atriði en hin ekki 

eða að við túlkuðum og upplifðum sama atriðið á ólíkan máta. Við þekktum 

börnin á ólíkan hátt og tókum oft eftir ólíkum hlutum þar sem við horfðum 

á kennsluna og nemendurna frá mismunandi sjónarhornum. Þetta gaf meiri 

vídd í skráningarnar og rannsóknina í heild sinni. Samstarf okkar varðandi 

rannsóknina, undirbúning kennslunnar og ekki síst framkvæmd kennslunnar 

gekk mjög vel og má með vissu segja að fjögur augu sjái meira en tvö og 

fjórar hendur vinna léttari verk en tvær. 

Hringrásin sem er lýst í fyrsta stiginu og samanstendur af undirbúnings-

fundum, athugunum og skráningum var því í gangi allan þann tíma sem á 

rannsókninni stóð og var grunnurinn að rannsóknaráætluninni sem við, 

rannsakandinn og sérkennarinn, ákváðum og mótuðum í sameiningu. 

 

2. stig: áætlunargerð (e. planning) 

Áætlunargerðin átti sér stað á mismunandi tímapunktum rannsóknarinnar. 

Til að byrja með skiptum við nemendum upp í tveggja til fjögurra barna 
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hópa sem við töldum geta unnið saman. Sumir nemendur voru tiltölulega 

nýbyrjaðir í sérkennslu hjá sérkennaranum og fengu þeir einstaklingstíma 

fyrsta skiptið sem þeir komu í hesthúsið. Þannig gafst þeim færi á að 

kynnast nýjum aðstæðum, hestunum og ekki síst okkur og við þeim. Í 

framhaldinu unnum við í hópum í öllum tímum. Brátt komumst við að því 

að erfitt var að halda sömu hópunum allan tímann. Ástæður voru 

margvíslegar. Mæting sumra nemenda var mjög sveiflukennd svo þá 

vantaði þegar þeirra hópur átti að mæta. Aðrir höfðu neikvæð áhrif hver á 

annan þó að markmið þeirra með FTNH væru svipuð eða jafnvel þau sömu. 

Þá varð að breyta samsetningu hópsins. Það var gott að tala saman og 

undirbúa næstu skref einu sinni í viku og við komumst brátt að því að erfitt 

var að undirbúa og skipuleggja kennsluna langt fram í tímann. Einnig komu í 

ljós mismunandi áhugasvið nemenda í hestatímum. Sumir voru mjög 

kappsamir og vildu fara hraðar og lengra, fá flóknari verkefni og þar fram 

eftir götum. Aðrir nemendur nutu þess hreinlega að komast úr amstri 

skólastofunnar inn í hesthúsaumhverfið, í návist hestanna, vildu sinna þeim, 

kemba, tala við þá, fá slökun, hlýju, vináttu og viðurkenningu úr þessum 

tímum. Við reyndum að skipuleggja tímana þannig að þeir hentuðu áhuga 

hvers og eins um leið og okkar markmiðum með FTNH væri fullnægt. Við 

fundum fljótt okkar meginviðfangsefni sem bar yfirheitið tilfinningar en var 

þó mjög breitt. Sumir nemendur áttu erfitt með að átta sig á tilfinningum 

annarra eða sínum eigin. Aðrir áttu erfitt með að tjá tilfinningar sínar og enn 

aðrir voru í erfiðleikum með að stjórna sínum tilfinningum. Þetta hafði áhrif 

á sjálfsmynd þeirra, samskipti og hegðun. Allt féll þetta undir megin-

viðfangsefnið, tilfinningar.  

En leiðir sem hentuðu nemendum voru afar ólíkar. Sumir voru móttæki-

legastir fyrir félagslegt og tilfinningalegt nám í öruggu rými eins og reiðgerð-

inu og lærðu best í frjálsri vinnu með hestana og með æfingum og 

verkefnum inni í gerðinu. Aðrir opnuðu sig í víðáttunni í löngum reiðtúrum 

langt frá hesthúsabyggðinni og enn aðrir voru allt í einu komnir í tengsl við 

sjálfa sig og okkur þegar við þeyttumst á harðastökki eftir keppnisbrautinni. 

Áætlun okkar innihélt yfirleitt blöndu af þessum aðferðum og opnaði það 

margar leiðir til þess að vinna með tilfinningaþroska þeirra og 

tilfinningafærni, samskiptahæfni, hegðunarmynstur og sjálfsmynd.  

Persónuleiki nemenda, mæting þeirra, samsetning hópanna og samvinna 

einstaklinga, áhugi þeirra, líðan, veður, tímatakmörk og ekki síst framboð 

hesta hafði áhrif á hvaða markmið við settum okkur í áætluninni, hvaða 

leiðir voru valdar til að ná markmiðunum og hvernig við skipulögðum hvern 

tíma. Langtímamarkmið og langtímaáætlun voru skráð í upphafi en 

kennsluáætlunin, skammtímamarkmið og verkefni hvers tíma voru síðan 
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ákveðin í hverri viku fyrir sig með tilliti til þeirra þátta sem hér hafa verið 

nefndir. 

 

3. stig: framkvæmd (e. action) 

Eins og lesa má hér fyrir ofan tvinnaðist áætlunargerðin og framkvæmdin 

talsvert saman. Áætlunin sem við settum upp í upphafi skapaði þó ramma 

sem allt annað gat farið fram í. Þannig höfðum við ákveðið tímamörkin sem 

var sex vikur, fjölda nemenda sem voru tíu talsins, fjölda kennslustunda sem 

var sex kennslustundir á hvern nemanda eða ein kennslustund á viku í sex 

vikur, meginviðfangsefnið sem var tilfinningar, og að sjálfsögðu námsleiðina 

sem var „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“.  

Kennslustundir voru allar byggðar upp á sama hátt. Í upphafi tímans 

fengu nemendur tíma til að vera einir með hestinn sinn, að ná í hann, 

kemba honum og undirbúa hann fyrir kennslustundina. Síðan skiptist 

kennslustundin yfirleitt upp í æfingar og verkefni í reiðgerði eða hringgerði 

og reiðtúr. Þessar einingar voru þó mislangar, sumir unnu lengur í gerðinu 

og fóru síðan í stuttan reiðtúr á keppnisvöllinn eða um hesthúsahverfið á 

meðan aðrir unnu frekar stutt í gerðinu og reiðtúrinn tók meginhluta 

kennslustundarinnar. Kennslutíminn endaði síðan alltaf eins með því að sjá 

um hestana og ganga frá reiðtygjum, jafnvel að sópa, moka eða gefa og að 

kveðja síðan hestinn sinn. Einnig fylltu nemendur út könnun fyrir mig í lok 

hvers tíma sem tók í mesta lagi fimm mínútur. Innan þessa ramma vorum 

við, rannsakandinn og sérkennarinn, frekar sveigjanleg og löguðum okkur 

að áhuga og þörfum nemendanna hverju sinni. Stundum komu þeir glaðir 

og tilbúnir í nýja áskorun, stundum komu þeir þreyttir úr leikfimi- eða 

sundtíma, stundum komu þeir pirraðir eða neikvæðir þar sem þeir höfðu 

verið í prófi eða höfðu lent í útistöðum við aðra nemendur. Allt þetta hafði 

að sjálfsögðu áhrif á hvernig kennslustundin okkar fór fram, sérstaklega þar 

sem tilfinningar voru meginviðfangsefni okkar og við unnum með þær 

tilfinningar sem nemendurnir komu með í kennslustundina eða þá með þær 

tilfinningar sem þeir upplifðu í kennslustundum. 

Það var gott hvað samstarf okkar, rannsakandans og sérkennarans, gekk 

vel því við tókum oft ákvarðanir um áframhaldandi kennslu með stuttum 

eða nánast engum fyrirvara og þá var nauðsynlegt að vera sveigjanlegur og 

aðlaga sig að breyttum aðstæðum, sýna skilning og vinna saman að nýju 

markmiði. En þetta gekk með eindæmum vel og þurftum við oft varla að 

segja upphátt hvað við hugsuðum eða af hverju við brugðumst við eins og 

við gerðum – hinn aðilinn áttaði sig um leið og þetta var gott samstarf frá 

upphafi til enda. 
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4. stig: athugun (e. observation) 

Í þátttökurannsókn er nauðsynlegt að nota margprófun (e. triangulation) 

sem varpar ljósi á viðfangsefnið frá mismunandi sjónarhornum. Ég notaðist 

við nokkrar skráningaraðferðir.  

Í fyrsta lagi safnaði ég bakgrunnsupplýsingum um nemendurna sem 

myndu taka þátt í rannsókninni. Til þess fyllti ég út upplýsingablað fyrir 

hvern nemanda, en eyðublaðið má sjá í viðauka A. Upplýsingarnar fékk ég 

frá sérkennaranum sem meðal annars spjallaði við nemendurna á grundvelli 

þessa upplýsingablaðs, til dæmis um reynslu þeirra af dýrum almennt og 

hestum sér í lagi. Sérkennarinn veitti einnig upplýsingar um stöðu nemend-

anna í skólanum varðandi félagsþroska, námsstöðu og hreyfiþroska, svo 

eitthvað sé nefnt. Upplýsingar um sérkennslu og sérkennsluteymi voru 

einnig fengnar frá sérkennaranum sem og ástæðu þess að sérkennarinn 

kaus að nota námsleiðina FTNH með þessum tiltekna nemanda.  

Í öðru lagi gerði ég mjög nákvæma skriflega skráningu á hverri kennslu-

stund fyrir sig, þar sem ég lýsti eins og kvikmyndavél því sem fram fór, með 

öðrum orðum, það sem sást, og síðan skráði ég einnig mína eigin túlkun á 

því sem ég sá. Ég gerði skriflegar skráningar fyrir hvern nemanda fyrir sig, 

þar sem ég lýsti sérstaklega samskiptum hans við hestinn sinn, kennarann 

og námsfélagana, ég túlkaði hegðun hans þar sem það átti við og reyndi að 

átta mig á því hvað gerðist á tilfinningalega sviðinu hjá hverjum nemanda í 

hverri kennslustund. Þessar skráningar bar ég síðan undir sérkennarann og 

við ræddum um upplifun okkar sem stundum bar saman en var einnig ólík á 

stundum. Skráningareyðublað fyrir hvern nemanda má finna í viðauka F 

sem og skráningareyðublað fyrir kennslustundina í viðauka G. 

Í þriðja lagi notaði ég ljósmyndaskráningu. Ég var alltaf með myndavél á 

mér í kennslustundum og fékk leyfi hjá nemendunum til að taka myndir af 

þeim. Ég tók myndir sem sýndu svipbrigði þeirra, myndir sem lýstu æfingum 

og verkefnum, myndir af hestum og líkamlegri tjáningu þeirra og myndir af 

ánægjustundum nemendanna þegar þeir höfðu sigrast á nýrri áskorun, eða 

einfaldlega leið augljóslega vel í kennslustundum. Þessar myndir voru 

dýrmætar þegar ég skráði athuganir eftir kennslustundir til að rifja upp hvað 

hafði farið fram. Þær komu einnig að góðu gagni í einstaklingsviðtölum. Þá 

nýttust þær til að rifja upp einstök atriði, minna nemendur á hvað við 

höfðum gert eða hverju þeir höfðu áorkað og var oft kveikjan hjá nemend-

unum til að segja mér frá upplifun sinni. 

Í fjórða lagi lagði ég einfalda könnun fyrir hvern nemanda í lok hvers 

tíma. Könnunin átti að hjálpa nemendum að átta sig betur á því sem þeir 
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höfðu upplifað í kennslustundinni, hvaða tilfinningum þeir höfðu fundið 

fyrir og af hverju. Könnunin gaf mér og sérkennaranum þó einnig óvænta 

innsýn í margt sem nemendurnir töluðu almennt ekki um, til dæmis hvað 

þeir upplifðu sem erfitt eða auðvelt, hvað þeim þótti skemmtilegast eða 

leiðinlegast, hvernig þeim líkaði við hestinn sinn og við félaga sína í 

kennslustundunum, svo eitthvað sé nefnt. Könnunin nýttist mér einnig mjög 

vel í einstaklingsviðtölum þar sem ég rifjaði upp með nemendunum hvað 

þeir höfðu skrifað og gat farið dýpra í sum atriði. Einnig fannst nemendum 

stundum fróðlegt að heyra hvað þeir höfðu skrifað í upphafi 

rannsóknarinnar og áttuðu sig til dæmis á því hvað hafði breyst á meðan á 

rannsókninni stóð. Það var merkilegt að sjá hvað myndirnar og könnunin 

virtust rifja mikið og nákvæmlega upp fyrir nemendum einstök atriði og 

hvernig þeir gátu talað um og svarað spurningum um atriði sem höfðu gerst 

allt að sex vikum fyrir viðtalið. Könnunina má sjá í viðauka H. 

Í fimmta lagi tók ég einstaklingsviðtöl við fjóra nemendur af tíu. Viðtölin 

fóru fram á skrifstofu sérkennarans í skóla þátttakenda og tók hvert viðtal 

um sig tuttugu til fjörutíu mínútur. Í viðtölunum ræddi ég við nemendurna 

um upplifun þeirra af kennslustundunum, að hvaða leyti þeir tengdu hana 

námi sínu í skólanum, hvað þeir héldu að þeir hefðu lært í þessum tímum og 

hvort það hefði haft einhver áhrif á þá á öðrum sviðum, eins og í skólanum, 

í frístundum eða í fjölskyldunni. Ég tók hálfopið viðtal og hafði undirbúið 

nokkur þema sem ég kom inn á í viðtalinu en fylgdi að öðru leyti frumkvæði 

nemendanna um hvað þeir vildu tala. Umræðupunktana sem ég byggði 

einstaklingsviðtölin á má sjá í viðauka I. 

Í sjötta lagi ræddi ég við nemendurna í rýnihópum með þrjá til fjóra 

þátttakendur í einu. Rýnihóparnir hittust eftir síðustu kennslustund 

rannsóknarinnar í hesthúsinu. Níu af tíu nemendum tóku þátt í hverjum 

rýnihópi. Í rýnihópunum var rætt um síðasta kennslutímann, hvernig 

nemendurnir hefðu upplifað hann, hvað þeim fyndist þeir hafa lært á þessu 

tímabili sem rannsóknin náði yfir og hvernig þeir tengdu hestatímana við 

annað nám. Það kom mjög skemmtilega á óvart hvað nemendurnir voru 

tilbúnir að deila persónulegum upplifunum og tilfinningum sem þeir höfðu 

upplifað í hestatímum með námsfélögum sínum og mér. Sjá má undirbúna 

umræðupunkta mína fyrir rýnihópaviðtölin í viðauka J. 

Að lokum tók ég einnig viðtal við sérkennarann þar sem við fórum yfir 

kennslusögu hans, reynslu hans af hestum, hvernig áhuginn hafði kviknað á 

að nota hesta í kennslunni og á hvaða hugmyndafræði hann byggir 

hestatímana. 
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Athuganirnar voru því af ólíkum toga og með ólíkar áherslur og gegndu 

einnig mismunandi tilgangi. Allar athuganirnar saman gefa góða heildar-

mynd af því sem fram fór í kennslustundunum og innra með nemendunum 

sem tóku þátt í FTNH, eins og sjá má í niðurstöðukaflanum. 

Skráningaraðferðirnar sem ég valdi voru nokkuð fjölbreyttar og marg-

þættar og kom síðar í ljós að það var mjög gott þar sem mismunandi 

aðferðir gátu varpað ljósi á ólík atriði eða sýnt niðurstöður frá mismunandi 

sjónarhornum. Einstaklingsviðtölin fylltu í eyðurnar á skriflegum 

skráningum, ljósmyndaskráningar leiddu í ljós hluti sem mér höfðu áður 

yfirsést, rýniviðtöl hvöttu nemendur til að tjá sig um aðra hluti en þeir 

ræddu í einstaklingsviðtölum og kannanirnar sem nemendur fylltu út eftir 

hverja kennslustund beindu augum mínum stundum að öðrum og nýjum 

hlutum sem ég hafði ekki veitt athygli áður. 

Stundum upplifðum við, sérkennarinn og ég, að heill tími hefði farið til 

spillis því við sáum engar beinar framfarir, en síðan komu jákvæðar 

afleiðingar í ljós í skólastofunni klukkutíma seinna. Í öðrum tilfellum snerist 

þetta við, við sáum miklar framfarir í samskiptum í hestatímum en hegðunin 

versnaði allt í einu í skólanum. Þá var gott að skrá nákvæmlega niður hvað 

gerst hafði hverju sinni, skrá litla og stóra sigra, mistök, afturför, hvað 

virkaði vel og hvað virtist ekki hafa tilætluð áhrif og allt annað sem fyrir 

augun bar.  

 

5. stig: íhugun (e. reflection) 

Þátttökurannsóknum hefur verið lýst eins og spíral þar sem stigin fjögur 

sem hér hefur verið lýst endurtaka sig þangað til rannsakandinn er sáttur 

við niðurstöðurnar eða rannsóknartímabilinu er lokið. Þá tekur við greining 

og úrvinnsla rannsóknargagna. Rannsakandinn og sérkennarinn höfðu 

ákveðið tímaramma fyrir rannsóknina og þó að við hefðum báðar viljað 

halda áfram með kennslu okkar og veita hverjum nemanda fleiri tíma þá 

varð ég að enda rannsóknina á tilteknum tíma og hefja greiningu gagnanna 

sem aflað var á rannsóknartímabilinu. 

4.1.2.2 Úrvinnsla 

Úrvinnsla rannsóknargagna hefst á því að kynnast gögnunum vel og að 

skipuleggja þau á þann hátt að rannsakandinn hafi góða yfirsýn og geti 

fundið einstök atriði auðveldlega aftur. Síðan hefst lyklunin sem þýðir í raun 

að finna meginþema í gögnunum og flokka saman atriði eftir 

viðfangsefnum. Að lokum eru meginniðurstöður rannsóknarinnar dregnar 

saman og túlkaðar af rannsakanda.  
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Rannsóknargögn eru mörg og af ólíkum toga í rannsókninni sem hér um 

ræðir. Til þess að fá góða yfirsýn yfir öll gögnin ákvað ég að flokka gögnin 

eftir þátttakendum. Á þann hátt var auðvelt að sjá hvort einhverja tegund 

gagna vantaði fyrir einhverja þátttakendur. Einnig var auðvelt að finna gögn 

aftur þar sem þátttakendur voru ekki mjög margir og auðvelt að muna 

hvaða þátttakandi átti í hlut ef leitað var eftir ákveðnu atriði. Áður en hægt 

var að taka saman gögn fyrir hvern þátttakanda þurfti að koma öllum 

gögnum í svipað form. Hér má sjá hvernig athuganirnar voru settar fram 

eftir að búið var að setja allt í tölvutækt form: 

Bakgrunnsupplýsingum var safnað saman með eyðublaði, sem að stórum 

hluta hafði verið fyllt út handskrifað af sérkennaranum. Til þess að hafa 

samskonar form á öllum bakgrunnsupplýsingum voru þær færðar inn á 

tölvutækt eyðublað og þær prentaðar út og raðað í möppu eftir 

þátttakendum. 

Skriflegar skráningar voru slegnar beint inn á tölvutækt eyðublað sem ég 

hafði búið til sérstaklega í þeim tilgangi að skrá allt sem fram fór í hverjum 

tíma fyrir sig. Þessar skráningar áttu þó aðeins við einn til fjóra þátttakendur 

í senn, eftir því hversu margir tóku þátt í tímanum. Til þess að geta síðan 

flokkað þessar athuganir eftir þátttakendum bjó ég til nýtt eyðublað þar 

sem hægt var að draga út þær skráningar úr hverjum tíma sem áttu 

einungis við hvern þátttakanda fyrir sig. Til þess að eiga skráningarnar í 

samhengi prentaði ég út allar skriflegar skráningar fyrir hverja kennslustund 

en einnig samantekt úr skriflegum skráningum hvers tíma fyrir hvern 

nemanda sem síðan var raðað í möppuna eftir þátttakendum. 

Ljósmyndaskráningar var auðvelt að flokka eftir þátttakendum. Ég bjó til 

myndamöppu fyrir hvern nemanda í tölvutæku formi þar sem ég flokkaði 

allar myndir eftir hverjum einstaklingi. Síðan valdi ég nokkrar myndir af 

hverjum nemanda sem voru mest lýsandi fyrir hann og einstök kennsluatriði 

og setti í myndasýningu. Þessa myndasýningu prentaði ég út og færði í 

möppuna, flokkaði eftir þátttakendum en einnig notaði ég myndasýninguna 

í tölvu til að fá viðbrögð nemendanna við þeim í einstaklingsviðtölum. 

Könnunina sem lögð var fyrir nemendur í lok hvers tíma fylltu þeir út 

skriflega. Útfylltu kannanirnar voru settar í möppu og flokkaðar eftir 

hverjum þáttakanda fyrir sig. Þetta eru einu rannsóknargögnin sem ekki eru 

til í tölvutæku formi en mér þótti nægjanlegt að hafa handskrifuðu 

eyðublöðin til þess að fá yfirsýn yfir það sem þátttakendur svöruðu í 

könnuninni. 

Einstaklingsviðtölin fjögur voru tekin á skrifstofu sérkennarans en hann 

var ekki viðstaddur. Viðtölin tóku tuttugu til fjörutíu mínútur og voru tekin 
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upp á hljóðupptökutæki sem hægt er að tengja við tölvu og hlusta á þar. 

Viðtölin voru síðan öll rituð upp orð frá orði á excel-skjal þar sem auðvelt er 

að nota slíkt skjal til lyklunar síðar meir. Til að byrja með notaði ég einungis 

tölvuskjölin til að greina, flokka og lykla viðtölin en prentaði síðan út 

samantekt úr hverju viðtali, eftir að búið var að flokka og lykla viðtölin, og 

flokkaði viðtölin eftir þátttakanda. 

Umræðurnar í rýnihópunum þremur voru einnig teknar upp á hljóð-

upptökutæki. Auk þess voru þær ritaðar upp orð frá orði á excel-skjal sem 

síðan var prentað út í heild sinni, en þetta eru einu athuganirnar sem ekki 

voru flokkaðar eftir þátttakendum, fyrir utan skriflegu tímaskráningarnar. 

Viðtalið sem ég tók við sérkennarann er sér á báti, en gegndi það fyrst og 

fremst þeim tilgangi að kynnast persónunni nánar, bakgrunni hans í kennslu 

og í hestamennsku og sýn hans á námsleiðina „félagslegt og tilfinningalegt 

nám með hestum“. Það var einnig ritað upp orð frá orði á tölvutækt form. 

Að lokum setti ég saman í eitt skjal allar helstu upplýsingar um 

sérkennarann sem fram komu í viðtalinu og prentaði út til að setja einnig í 

möppuna. 

Eftir þessa undirbúningsvinnu lágu rannsóknargögn fyrir á skipulagðan 

máta. Í möppunni mátti finna eftirfarandi upplýsingar fyrir hvern þátt-

takanda fyrir sig: 

 Bakgrunnsupplýsingar 

 Skriflegar einstaklingsskráningar úr hverri kennslustund 

 Ljósmyndir 

 Útfylltar kannanir 

 Einstaklingsviðtöl (þar sem þau eiga við) 

Auk þess finnast í möppunni umræður úr rýnihópunum sem allir nemendur 

tóku þátt í og skriflegar skráningar fyrir hverja kennslustund. Ég kynntist 

rannsóknargögnunum mjög ítarlega í gegnum þessa skipulagsvinnu og taldi 

mig að henni lokinni tilbúna fyrir næsta þrep, lyklunina. 

Segja má að opin lyklun (e. open coding) hefjist þegar ég skoða öll gögn 

hvers þátttakanda og reyni að átta mig á hvert meginviðfangsefni þess 

einstaklings sé, hvað gerist hjá honum í kennslutímunum, hvernig hann lýsir 

því með eigin orðum, hvernig hann nálgast hestana, félagana og kennarana 

og hvaða þróun megi sjá hjá honum á rannsóknartímabilinu. Þegar búið er 

að skoða hvern þátttakanda fyrir sig mjög nákvæmlega er ég búin að skapa 

mér ákveðna mynd af því sem ég tel FTNH hafa gert fyrir þann þátttakanda. 

Þá hefst tengilyklunin (e. axial coding) þar sem ég ber þátttakendur saman 
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og reyni að finna sameiginlega snertifleti, þ.e.a.s. sameiginleg viðfangsefni, 

viðbrögð eða lýsingar frá þeim. Til verða nokkrir flokkar og má setja suma 

flokka saman í stærri hóp eða þema, þar sem má sjá ákveðna tengingu á 

milli flokkanna. Nú ætti að verða augljóst hver meginþemu rannsóknarinnar 

eru. Að lokum nota ég valda lyklun (e. selective coding) og skoða gögnin út 

frá útgangspunkti rannsóknarinnar, sem er „að varpa ljósi á námsleiðina 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“, þær leiðir sem sú námsleið 

býður upp á til að vinna með tilfinningaþroska og -færni nemenda og 

möguleika hennar til að hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda“. 

Þriðji hluti úrvinnslunnar, samantekt og túlkun, á sér stað þegar búið er 

að greina meginþemu rannsóknarinnar sem ég greini frá í niðurstöðu-

kaflanum. Í umræðunum túlka ég niðurstöðurnar út frá kenningum um 

tengslamyndun og tilfinningagreind sem ræddar hafa verið ítarlega í kafla 3. 

4.1.3 Gildi, réttmæti og siðferðileg álitamál 

Í þátttökurannsóknum er ekki leitast við að setja fram alhæfanlegar 

niðurstöður. Rannsóknir af þessu tagi fara fram á einum afmörkuðum stað 

eða í afmörkuðum aðstæðum. Markmið þeirra er að varpa ljósi á eitt 

fyrirfram ákveðið viðfangsefni eða vandamál, veita rannsakandanum betri 

innsýn og skilning á því sem fram fer í þessum ákveðnu aðstæðum og finna 

lausn á vandamálinu eða að skýra viðfangsefnið og finna leiðir til að bæta 

aðstæðurnar (Ary o.fl., 2006). 

Þátttökurannsókn er alltaf staðbundin og tekur mið af staðbundnu 

vandamáli eða aðstæðum. Ekki er því hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar heldur eiga niðurstöður fyrst og fremst að breyta og bæta 

aðstæður nemendahópsins, kennarans og skólans sem taka þátt í 

rannsókninni. Hins vegar geta niðurstöður nýst öðrum kennurum, 

nemendum eða skólum sem eiga við svipuð vandamál að etja og sem vilja 

bera sig saman við annan skóla (Ary o.fl., 2006). 

Til þess að niðurstöður þátttökurannsóknar séu réttmætar þarf að ganga 

úr skugga um að athuganir og skráningar rannsakanda gefi sem 

nákvæmasta og réttasta mynd af því sem fram fer. Ein leið til að tryggja 

réttmæti í þátttökurannsóknum er að nota margprófun (e. triangulation). 

Nokkrar leiðir eru færar til margprófunar. Ég notaði gagnamargprófun (e. 

data triangulation) þar sem fleiri en ein aðferð eru notaðar til gagnaöflunar. 

Á þann hátt fær rannsakandinn mismunandi gögn af sama efninu og getur 

því borið saman niðurstöður frá mismunandi sjónarhornum. Beri þeim 

saman styður það réttmæti rannsóknarinnar (Hopkins, 2002). 



 

81 

Ég aflaði gagna með athugunum í kennslunni sem ég skráði með 

skriflegum skráningum (e. observing in natural settings), ljósmynda-

skráningum (e. images), könnunum (e. questionnaire), einstaklingsviðtölum 

(e. individual interviewing) og rýnihópum (e. focus-group interviewing) til 

þess að tryggja mismunandi sjónarhorn á sama viðfangsefnið. Auk þess 

safnaði ég saman bakgrunnsupplýsingum um þátttakendur (Lichtman, 

2006). 

Ég rannsakandinn, og sérkennarinn funduðu að meðaltali einu sinni í 

viku á meðan á rannsókninni stóð til að fara yfir skráningar og túlkanir. Á 

þann hátt gekk ég úr skugga um að hafa skráð atburði rétt og hvort ég hefði 

gleymt atriðum eða hvort sérkennarinn túlkaði aðstæður öðruvísi. 

Markmiðið var að gera rannsóknargögn sem réttmætust og skrá sem 

nákvæmast og réttast hvað átti sér stað í kennslunni. Slíkt kallast samstaða 

(e. consensus) og aðferðin sem notuð var ritrýni (e. peer review) og 

rannsakandamargprófun (e. investigator triangulation) (Ary o.fl., 2006). 

Til þess að geta gefið sem nákvæmasta mynd af því sem fram fór í 

kennslu nota ég mikið af beinum tilvitnunum í niðurstöðunum, meðal 

annars það sem þátttakendur sögðu í rýnihópum og einstaklingsviðtölum. Á 

þann hátt tryggi ég aðkoma þeirra sjónarmiðum eins vel á framfæri og 

mögulegt er, og að túlkun mín breyti ekki innleggi þeirra. Slíkt kallast lítið 

breyttar lýsingar (e. low-inference descriptors) og er þá átt við beinar 

tilvitnanir í þátttakendur (Ary o.fl., 2006). 

Hlutleysi rannsakandans er mjög mikilvægt fyrir réttmæti rannsóknar-

innar og niðurstaðna en á sama tíma mjög flókið í þátttökurannsóknum þar 

sem rannsakandinn er einnig virkur þátttakandi í rannsókninni (Ary o.fl., 

2006). Ég þekkti reyndar ekki þátttakendur áður en rannsóknin hófst og gat 

því verið nokkuð hlutlaus gagnvart þeim. Viðfangsefnið hefur mér hins 

vegar verið hugleikið í þó nokkurn tíma og er ég búin að lesa mikið ritað 

efni, sjá myndbönd og fleira tengt efninu. Þessar heimildir fengu að njóta 

sín í fræðilega hluta ritgerðarinnar og fannst mér því auðveldara að leyfa 

nemendum og viðhorfum þeirra að njóta sín í rannsókninni. Mér fannst 

áhugavert og forvitnilegt að kynnast þeirra hlið og sýn á kennsluna og 

leitaði eftir því að fá þeirra sjónarmið fram í dagsljósið og segja þeim sem 

minnst um mínar skoðanir á FTNH, tilgang kennslunnar að mínu mati eða 

hvað mér fyndist að þeir ættu að hafa lært. Með öðrum orðum, ég gerði 

mér grein fyrir hlutdrægni minni og reyndi því eftir bestu getu að útiloka 

áhrif skoðana minna á nemendur í viðtölum, rýnihópum og kennslunni. 

Í þátttökurannsóknum sem og öðrum rannsóknum ber að huga að 

siðferðilegum álitamálum. Til að byrja með bað ég skólastjórann skriflega 
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um leyfi til að vinna rannsóknina í kennslustundum í skólanum. Í framhaldi 

af því sendi ég bréf heim til foreldra og forráðamanna nemenda til að fá 

leyfi hjá þeim fyrir þátttöku barna þeirra í rannsókninni. Nemendurnir sjálfir 

veittu munnlegt leyfi fyrir viðveru minni í kennslustundum, myndatökum og 

síðar fyrir einstaklingsviðtölum og rýnihópum. Þeim var einnig gerð grein 

fyrir því að þeir mættu biðja mig um að slökkva á upptökutækinu í viðtölum 

eða hætta við þátttöku í rannsókninni hvenær sem var. Rannsóknin var 

tilkynnt til Persónuverndar sem staðfesti móttöku tilkynningarinnar 

skriflega. Til þess að virða nafnleynd og persónuvernd breytti ég nöfnum 

þátttakenda og gef ekki upp nákvæman aldur þeirra eða kyn. Ekki kemur 

fram í hvaða skóla rannsóknin var framkvæmd. 

4.1.4 Hagnýtt gildi 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er fyrst og fremst að kynna formlega nýja 

námsleið fyrir Íslendingum sem er „félagslegt og tilfinningalegt nám með 

hestum“. Greinin er frekar ný a nálinni alls staðar í heiminum og hefur ekki 

enn náð að festa rætur á Íslandi. Allir þeir sem nýta sér aðferðina og 

hugmyndafræðina á Íslandi hafa kynnst henni í gegnum erlendar heimildir 

eða menntað sig í öðrum löndum. Ekkert útgefið efni er til á íslensku til að 

kynna sér námsleiðina, bakgrunninn og framkvæmdina og er 

megintilgangur þessarar ritgerðar að bæta úr því.  

Annað hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að hún eykur möguleika skóla á 

að uppgötva og kynna sér námsleiðina, bera kennslu sína saman við þá sem 

kynnt er með rannsókninni og taka afstöðu til þess hvort „félagslegt og 

tilfinningalegt nám með hestum“ sé námsleið sem gæti gagnast þeim. 

Í þriðja lagi á ritgerðin að gagnast skólanum sem rannsóknin var 

framkvæmd við til að fá betri innsýn í það sem „félagslegt og tilfinningalegt 

nám með hestum“ gerir fyrir þeirra nemendur. 

Síðast en ekki síst vonast ég til að geta nýtt mér reynslu og niðurstöður 

rannsóknarinnar í eigin starfi í framtíðinni. 

4.2 Þátttakendur 

Tíu nemendur tóku þátt í rannsókninni auk sérkennara. Til þess að virða 

nafnleynd og persónuvernd einstaklinganna kýs ég að tala hér um 

„þátttakanda 1“, „þátttakanda 2“ og svo framvegis en tilgreina ekki nafn, 

nákvæman aldur eða kyn þátttakanda. Hópurinn í heild var hins vegar 

samsettur úr nemendum í fimmta til sjöunda bekk, sex stelpur og fjórir 

strákar, öll úr sama grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 
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Nemendurnir sækja allir sérkennslu en í mismiklum mæli. Ástæður eru 

ýmist námsörðugleikar, samskipta- og hegðunarvandi eða almenn vanlíðan. 

Sérkennarinn hefur notað „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ í 

nokkrum tilvikum áður. Hann hefur stuðning skólastjórans sem leyfir honum 

að fara með nemendur í hesthúsið á skólatíma, með leyfi foreldra og 

forráðamanna, og sérkennarinn sækir um styrki til þess að standa undir 

aukakostnaði vegna hestanna og ferðanna til og frá hesthúsinu. 

Hér ætla ég að kynna þátttakendur í stuttu máli og leggja áherslu á að 

kynna meginviðfangsefni hvers og eins þegar kemur að FTNH, eða hesta-

tíma, eins og sérkennarinn kallar kennsluna. Meginviðfangsefnin eru þær 

áherslursem ég hef greint í rannsóknargögnunum fyrir hvern nemanda. 

Rannsóknargögn eru myndir (MY), kannanir (KÖ), bakgrunnsupplýsingar 

(BA), skrifleg einstaklingsskráning úr kennslustundum (SES), skrifleg tíma-

skráning úr kennslustundum (STS), einstaklingsviðtöl (EV) og rýnihópar (RH). 

Gögnin í gagnagrunni mínum, möppunni, eru merkt þátttakandanum (Þ1, 

Þ2 o.s.frv.) auk skammstafana sem sýna tegund gagnanna (MY, KÖ, BA og 

SES). Skriflegar tímaskráningar eru merktar STS1-STS15 og rýnihóparnir eru 

merktir RH1, RH2 og RH3. Hér eftir verða þessar skammstafanir notaðar til 

að vísa í rannsóknargögn. 

Þátttakandi 1 (Þ1) er sterkur námsmaður. Dýr almennt, og hestar sér í 

lagi, eru hans helsta áhugamál. Hann hefur sterk tengsl í sveitina. Einnig er 

áhugi á tónlistarnámi mikill en minni áhugi er á skipulögðum íþróttum. 

Ástæðu fyrir sérkennslu er helst að finna á öðru sviði en námi. Þ1 er haldinn 

miklum kvíða og er meðal annars í sálfræðimeðferð vegna þessa. Kvíðinn 

hefur mikil áhrif á daglegt líf hans, meðal annars í skólanum. Einnig virðist 

sjálfsmynd Þ1 ekki vera í samræmi við getu og stöðu hans í skólanum. Hann 

hefur lítið sjálfstraust og metur getu sína oft fyrir neðan raunverulega getu. 

Meginviðfangsefni Þ1 í FTNH er því að styrkja sjálfsmyndina og að finna 

leiðir til að draga úr kvíða (Þ1-BA, Þ1-EV, Þ1-SES, RH2). 

Þátttakandi 2 (Þ2) stendur námslega nokkuð vel nema helst í lestri. Hans 

sterkustu hliðar eru á listræna sviðinu, bæði í skóla og í frístundum. Textíl er 

hans uppáhaldsfag og hann stundar meðal annars leiklist í frítímanum. 

Félagslega stendur hann mjög vel, á marga vini, er vinsæll og stjórnandi í 

vinahópnum. Skapið er þó mikið og á hann til að kenna öðrum um þegar 

honum mistekst. Að mínu mati er Þ2 frekar ósáttur við sjálfan sig en kann 

engar leiðir til að breyta því og yfirfærir því þetta neikvæða viðhorf á aðra 

einstaklinga. Meginviðfangsefni Þ2 er því að mínu mati að vinna með 

sjálfsmyndina og sjálfsmat og að takast á við áskoranir og erfiðar aðstæður í 

stað þess að flýja þær (Þ2-BA, Þ2-EV, Þ2-SES, RH1). 
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Þátttakandi 3 (Þ3) kláraði því miður ekki rannsóknina vegna búferla-

flutninga og tók þess vegna hvorki þátt í einstaklingsviðtali né rýnihópi. 

Samt sem áður voru farin að sjást verulegar breytingar í fari hans eftir fyrstu 

þrjár kennslustundirnar og ætla ég því að kynna hann hér. Þ3 er meðal-

námsmaður og styrkleikar hans liggja sérstaklega í verklegum greinum. 

Ástæðan fyrir þátttöku hans í FTNH er hegðunarvandi, en Þ3 hefur, ásamt 

félaga sínum, lagt aðra í einelti og hafa aðrar aðferðir til að vinna gegn 

eineltinu, eins og  Olweus-aðferðin, ekki dugað hingað til. Þ3 þjáist hins 

vegar sjálfur af mikilli vanlíðan og höfnunartilfinningu vegna fjölskyldu-

aðstæðna og er gert ráð fyrir að það sé meginástæða óæskilegrar hegðunar. 

Meginviðfangsefni Þ3 í FTNH er því að stuðla að vellíðan hans og að finna í 

kjölfarið leiðir til þess að breyta hegðunarmynstri (Þ3-BA, Þ3-SES). 

Þátttakandi 4 (Þ4) er námslega sterkur nema helst í leshraða, en hann er 

með ágætis lesskilning. Hestar eru hans helsta áhugamál og hann blómstrar 

í hvert skipti sem hann kemst nálægt hestum. Líðan hans er mjög 

sveiflukennd og má helst tengja það við mjög erfiðar fjölskylduaðstæður. 

Hegðun hans mótast að miklu leyti af meðvirkni. Hann hefur einnig orðið 

fyrir einelti í skólanum. Rannsóknargögnin sýna að honum líður mjög vel í 

FTNH, er námsfús, opinn og móttækilegur fyrir margskonar umræðum, 

einnig um tilfinningar og fleira því tengt. Meginviðfangsefni Þ4 í FTNH er að 

komast í snertingu við eigin tilfinningar og taka mark á eigin líðan. Auk þess 

er markmið sérkennarans að stuðla að vellíðan Þ4 og að skapa jákvæða 

reynslu með FTNH. Í rýnihópnum er áberandi að Þ4 vantar oft orðaforða til 

að lýsa tilfinningum sínum og væri það verðugt viðfangsefni í áframhaldandi 

vinnu í FTNH að bæta úr því (Þ4-BA, Þ4-SES, RH2). 

Þátttakandi 5 (Þ5) er frábær söngvari og með mikla sjálfsbjargarviðleitni. 

Hann sækir sérkennslu vegna námsörðugleika en hann er nánast ólæs og 

óskrifandi. Hann gat til dæmis ekki fyllt út könnunina vegna þessa en var 

tilbúinn að segja mér svörin sem ég skrifaði fyrir hann. Félagslega stendur 

hann frekar illa að vígi en hann sækir helst í önnur börn sem eru í vanda og 

stjórnar þeim. Þrátt fyrir að vera byrjandi í hestatímum er hann fljótt farinn 

að stjórna hinum nemendunum og fer gjarnan fram úr sjálfum sér. Best 

ræður hann við eigin hegðun og tilfinningar þegar félagar hans í hestatímum 

eru eldri og reyndari. Meginviðfangsefni Þ5 er að mínu mati að styrkja 

sjálfsmyndina og að bæta sjálfsmatið, einnig að læra að sleppa takinu og 

treysta öðrum til að stjórna og vilja honum vel. Áframhaldandi viðfangsefni 

væru síðan að læra að stjórna eigin tilfinningum og tjá tilfinningar á 

viðeigandi hátt (RH1, Þ5-SES, Þ5-BA). 
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Þátttakandi 6 (Þ6) er nokkuð mikill íþróttamaður. Hann stundar mótor-

kross og íshokkí og er mikill keppnismaður. Þ6 stendur sig líka mjög vel á 

hestbaki, nær vel til hestanna og stjórnar þeim af öryggi. Hann á hins vegar í 

miklum samskiptavanda við aðra einstaklinga, er ógnandi á sama tíma og 

hann er fastur í fórnarlambshlutverkinu. Þ6 hefur verið í mörgum mismun-

andi meðferðum vegna þessa, en ekkert hefur sýnt tilætlaðan árangur. Þó 

að hann virðist læra rétta hegðun og skilja til hvers er ætlast af honum í 

meðferðinni þá nær hann ekki að yfirfæra slíka þekkingu á aðrar aðstæður. 

Hann getur lært þegar kemur að prófi en leggur annars ekki nógu hart að 

sér í námi og er þess vegna í sérkennslu. Hann tekur það sem sagt er orðrétt 

og málnotkun er ábótavant, hann leitar oft að orðum til að lýsa einhverju og 

notar orð í röngu samhengi auk þess sem hann notar mikið af enskuslettum. 

Meginviðfangsefni Þ6 í FTNH er að byggja upp jákvæð tengsl og þjálfa 

jákvæð samskipti við kennara og félaga. Auk þess mætti nota FTNH í 

framhaldinu til að vinna með orðaforða, orðanotkun, setningarbyggingu og 

málskilning (Þ6-BA, Þ6-EV, Þ6-SES, RH3). 

Þátttakandi 7 (Þ7) er mikill áhugamaður um dýr. Hann hefur átt ýmis 

gæludýr og tekur þá ábyrgð mjög alvarlega. Hann er mjög góður í íshokkí og 

hefur náð frábærum árangur með sínu liði. Hann lýsir því sjálfur þannig að 

þegar hann sé að spila íshokkí þurfi hann ekki að hugsa um neitt, „maður 

skautar bara af fullum krafti og gerir það sem maður þarf að gera“ (Þ7-EV). 

En í skólanum sýnir Þ7 ekki sama sjálfsöryggið, er frekar kvíðinn og á erfitt 

með að tjá tilfinningar sínar. Hann fær stundum kvíðaköst þar sem hann 

verður andstuttur, til dæmis í prófaðstæðum, og er mjög óöruggur í 

kringum aðra nemendur. Hann er meðalnámsmaður en er frekar hæglæs. 

Meginviðfangsefni hans í FTNH er að styrkja sjálfsmyndina og bæta 

sjálfsöryggið og sjálfstraustið í skólanum auk þess að draga úr kvíða (Þ7-BA, 

Þ7-EV, Þ7-SES, RH2). 

Þátttakandi 8 (Þ8) er mjög fimur og styrkleikar hans liggja í öllu sem 

tengist hreyfingu. Hann æfir fótbolta og er góður í því. Hann er með 

einstakt jafnvægi á hestinum og kýs sjálfur að ríða hestinum alltaf berbakt, í 

gerðinu sem og í reiðtúrum. Hann er einstaklega næmur á hestana, segist 

sjá hvernig þeim líður og áttar sig á tengslum á milli þess hvernig hann er 

sjálfur stemmdur og hvernig hesturinn hagar sér. Hann vill helst verða bóndi 

og fer eins mikið í sveit til frænku sinnar og mögulegt er. Þ8 sækir 

sérkennslu vegna námsörðugleika en þá má rekja til athyglisbrests og 

seinþroska. Hann leitar oft til sérkennarans af sjálfsdáðum þegar honum 

líður illa í kennslustundum eða þegar hann ræður ekki við aðstæður. 

Félagslega virkar hann sterkur í fyrstu og á auðvelt með að eignast nýja vini. 

En vegna þess hve Þ8 er opinskár og hreinskilinn á hann erfitt með að halda 
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vini til lengdar. Sjálfstraustið er þar af leiðandi ábótavant. Meginviðfangs-

efni Þ8 er að mínu mati að styrkja sjálfsmyndina og að bæta sjálfsmatið. Auk 

þess ætti að nýta FTNH í tengslum við önnur námsfög, þar sem hann er 

mjög meðtækilegur þegar hann vinnur með hestana (Þ8-BA, Þ8-EV, Þ8-SES, 

RH3). 

Þátttakandi 9 (Þ9) er mikill tölvusnillingur, mjög góður teiknari og er 

nokkuð góður í ensku þó að hann tali þar mest í frösum úr tölvuleikjum og 

kvikmyndum. Honum virðist líða mjög vel í hesthúsinu og í kringum hestana 

þó það sé dagamunur á því. Hann er í sérkennslu vegna námsörðugleika og 

vegna þess að námsumhverfið hentar honum illa, en skólinn er að mestu 

byggður upp á stórum, opnum kennslurýmum. Námsgetan er frekar slök og 

hann á erfitt með að halda einbeitingu í langan tíma, nema hann fái 

námsaðstöðu í litlu, aflokuðu rými. Hann hefur þó góðan skilning á eigin 

líðan og tilfinningum og kannanirnar sýna að hann metur eigin getu sem og 

eigin líðan mjög nákvæmt og vel. Hann á oft á tímum erfitt með samskipti 

og hegðun, bæði við félaga og kennara, en virðist þó ná mun betri tengslum 

við sjálfan sig og aðra þegar hann er kominn í hestatíma. Það mætti því 

gjarnan nota þessa aðstöðu í sérkennslu í fleiri námsgreinum fyrir hann. 

Meginviðfangsefnið hans í FTNH er jákvæð tengslamyndun og að skapa 

aðstæður sem kalla fram vellíðan (Þ9-BA, Þ9-SES, RH1). 

Þátttakandi 10 (Þ10) er mjög efnilegur í marki í fótbolta. Hann gerir þó 

miklar kröfur til sjálfs sín og er helst of gagnrýninn á sjálfan sig samkvæmt 

þjálfara hans. Þ10 er nýr í skólanum og á nokkuð langa sögu af samskipta- 

og hegðunarerfiðleikum að baki auk þess að hann var lagður í einelti í gamla 

skólanum sínum. Hann sækir sérkennslu vegna námsörðugleika og vegna 

samskipta- og hegðunarörðugleika í kennslustofunni. Hann á oft erfitt með 

að vinna úr töluðum og óbeinum skilaboðum sem veldur erfiðleikum í 

kennslu. Faðir hans á hesta og hesthús og er það umhverfi því ekki nýtt fyrir 

honum. Hestatímarnir virðast hafa mjög jákvæð áhrif á hann og sýnir hann 

ekki óæskilega hegðun í þeim. Hann sýnir hestunum mikinn áhuga og mikla 

næmni. Meginviðfangsefni Þ10 í FTNH er að ná sátt við sjálfan sig og byggja 

upp nýja og sterka sjálfsmynd. Hestarnir virðast vera tilvaldir aðstoðarmenn 

fyrir hann í þessu verkefni þar sem hann er næmur á líðan þeirra og afar 

tillitssamur og tilbúinn að gera nánast hvað sem er fyrir hestana, jafnvel að 

stökkva yfir sinn eigin skugga, prófa nýjar leiðir og vera opinn fyrir 

jákvæðum samskiptum (Þ10-BA, Þ10-SES, RH1). 

Að lokum langar mig að kynna fimm þátttakendur sem voru alveg 

ómissandi: hestana. Án hesta fer ekki fram „félagslegt og tilfinningalegt nám 
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með hestum“! Og þessir fimm aðstoðarkennarar stóðu sig með eindæmum 

vel. Ég hef breytt nöfnum þeirra til að halda nafnleyndinni.  

Alfa býr yfir mikilli reynslu í vinnu með börnum og er örugg fyrir 

byrjendur þó að hún hafi sitt skap. Beta er óreyndari í vinnu með börnum 

en mjög góð og örugg. Hún er mjög námsfús og tekur þátt í öllum æfingum 

og verkefnum eins og hún hafi aldrei gert annað. Tvistur er í eigu barns og 

hefur meðal annars verið notaður í hestakeppni. Hann er mjög hlýðinn og 

góður og jafnframt frábær reiðhestur. Þristur er gamall og reyndur, mjög 

rólegur og þægilegt að sitja hann. Allir geta setið berbakt á Þristi og haldið 

jafnvægi. Fjarki er góður reiðhestur, ekki mjög vanur börnum, en hentar 

sérstaklega vel fyrir þá sem hafa dálitla reynslu, til dæmis af 

reiðnámskeiðum. Hann er góður og mátulega viljugur. 

4.3 Niðurstöður 

Rannsóknin sem hér liggur fyrir er unnin í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

námsleiðina „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“, þær leiðir sem 

hún býður upp á til að vinna með tilfinningaþroska og -færni nemenda og 

möguleika hennar til að hafa jákvæð áhrif á líðan þeirra. Hér verða kynntar 

niðurstöður rannsóknarinnar út frá þessum viðfangsefnum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða settar fram í þremur þáttum. Í fyrsta 

lagi verður fjallað um upplifun nemenda af námsleiðinni „félagslegt og 

tilfinningalegt nám með hestum“ og hvernig þeir tengja slíkan lærdóm við 

nám sitt í grunnskólanum. Í öðru lagi verður dregið saman á hvaða hátt 

nemendur unnu með og efldu tilfinningaþroska og tilfinningafærni í FTNH. Í 

þriðja lagi verður skoðað hvaða áhrif FTNH getur haft á líðan nemenda og 

hvernig þeir lýsa líðan sinni í hestatímum. 

Að auki greindi rannsakandinn að meginviðfangsefni flestra þátttakenda 

í rannsókninni væri að styrkja sjálfsmynd sína og að efla sjálfsmat sitt. Hér 

verða því einnig settar fram niðurstöður varðandi sjálfsmynd og sjálfsmat 

nemenda. 

4.3.1 Upplifun nemenda á FTNH 

Í kafla 2 hefur verið gerð grein fyrir því á hverju „félagslegt og tilfinningalegt 

nám með hestum“ byggir og hvernig það er framkvæmt. Hér í 

niðurstöðunum er lögð áhersla á að koma á framfæri upplifun nemenda af 

því sem fram fer í FTNH. Leitað er svara hjá þeim við spurningum eins og 

„Hvað fannst þér skemmtilegast?“, „Hvað lærir maður í FTNH?“, „Hvernig 

tengist FTNH öðru námi í skólanum þínum?“ og hvort þeir myndu kjósa að 

halda áfram í FTNH og þá hversu oft þeir vildu hafa það í stundatöflunni. 
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Svör við þessum spurningum má fyrst og fremst finna í rýnihópsgögnum, í 

einstaklingsviðtölum og í útfylltum könnunum. 

4.3.1.1 Hvað fannst þér skemmtilegast? 

Nokkur orð sem nemendur notuðu í rýnihópum til að lýsa kennslutíma í 

FTNH voru „skemmtilegur“, „öðruvísi“, „yndislegur“, „fínn“, „awesome“ og 

„frábær“ (RH1, RH2, RH3). 

Þegar nánar er spurt í rýnihópunum um hvað þeim þyki skemmtilegast 

eru svörin af ýmsum toga. Þ2 svaraði til dæmis: „Allt. Þrautirnar. Það er 

gaman að leika, það er ennþá skemmtilegra með hestum!“ (RH1), Þ4 fannst 

skemmtilegast að „bara vera með hestinum“ (RH2) og Þ6 svaraði: „Mér 

finnst skemmtilegt í reiðtúrum“ (RH3).  

Í könnunum svara nemendurnir meðal annars spurningunni „Hvað 

fannst þér skemmtilegast?“ eftir hverja kennslustund. Þar er áberandi að 

reiðtúrar og einstakir þættir í reiðtúrum eins og „að fara yfir á“ eða „að fara 

á stökk“ eru í uppáhaldi. En flestir svara einfaldlega að „allt“ hafi verið 

skemmtilegt og er það einnig í samræmi við túlkun mína í skriflegum 

skráningum. Þar má sjá að nemendurnir hafa almennt mikinn áhuga á öllum 

þáttum kennslustundarinnar, allt frá því að koma í hesthúsið og ná í 

hestana, kemba þeim, beisla og leggja á, til æfinga inni í gerði ásamt 

reiðtúrum og frágangi að því loknu. Þeir eru þó oft tregari í fráganginum því 

þeir vita að þá nálgast endirinn á kennslustundinni. Þeir eru yfirleitt ekki 

tilbúnir til að fara aftur í skólann, og tjá meðal annars í rýnihópum að þeir 

vilji vera lengur í hesthúsinu. „Mig langar að vera í allan dag hérna“ segir Þ8 

í rýnihópnum (RH3) og Þ4 segist ekki vera óánægður með neitt varðandi 

hestatímana, nema „ég er bara óánægður með að ég fæ ekki oftar að koma 

hingað“ (RH2). 

4.3.1.2 Hvað lærir maður í FTNH? 

FTNH lýtur ekki beint að kennslu í reiðmennsku þó að það sé vissulega 

þáttur í náminu. En átta nemendur sig á meginatriðum í kennslunni? Kemst 

það til skila? Hér má sjá nokkur svör nemenda við því hvað þeir hafi verið að 

læra í FTNH. Þ1 svarar í rýnihópi „að við eigum að treysta hestum, góðum 

hestum, og að vera góður við þá þá eru hestarnir góðir við mann, og stjórna 

hestunum og læra hvernig maður á að hugsa um hesta“ (RH2). Þ10 kemur 

skemmtilega á óvart með þessu svari í rýnihópnum: 

Er maður ekki bara að læra hvernig á að umgangast hesta og hvernig 

dýr þetta eru og að vera vinur þeirra? Þekkja hestinn og þegar það er 

komið gott samtal á milli okkar þá er maður svona, finnst hestinum 
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eiginlega svona þægilegt að hafa mann á bakinu af því að þá er maður 

kannski búinn að kynnast dálítið mikið og þá er það kannski svona 

aðeins léttara fyrir mann (RH1). 

Þ2 bætir við að „læra að vera vinur dýra og svona. Þetta er alveg eins (…) 

ef ég þekki einhverja manneskju, að ef ég myndi þekkja hana betur þá líður 

manni betur“ (RH1). Þ6 talar um að „læra að umgangast annað fólk“ og að 

„kynnast öðru (…) fólki sem maður hefur ekkert verið að tala við“ (RH3). Þ6 

segist líka „læra að vera almennilegur maður (…) læra að vera alvöru maður. 

(…) að vera ekki svona „chicken““ (RH3) en hann á oft erfitt með að orða 

hugsanir sínar og notar enskuslettur til þess eins og hér. Þ6 reynir einnig að 

útskýra þetta í einstaklingsviðtali, en þar segir hann um tilgang FTNH að 

„maður verður ekki (…) mikil frekja eða (…) stjórnsamur eða ráðríkur. (…) 

læra bara að umgangast aðra“ (Þ6-EV). Síðan bætir hann við: „þetta hefur 

verið svona (…) krakkar sem gera eiginlega ekkert í tímum og eða finnast 

það ekkert vera skemmtilegt og eitthvað. Þannig að hann [sérkennarinn] 

tekur örugglega bara svona sem eru svoldið svona mjög „hardcore“ í svona 

einhverja einkatíma“ (Þ6-EV). Þ1 heldur að þetta „sé fyrir krakka sem eiga 

ekki það mikið vini og (…) við ættum að reyna að ná einhverjum tengslum 

við hestinn sagði hann [sérkennarinn]“ (Þ1-EV). 

Þ4 segist „læra að maður liði svona vel með þeim [hestunum], og læra 

hvað er gaman að vera á hestbaki. Halda rétt og svona. Halda jafnvægi“ 

(RH2). Auk þess nefna nemendurnir að þeir séu að læra hvað litir hestanna 

heiti, að geta riðið hestum á öllum gangtegundum, að halda jafnvægi, að 

hugsa um hesta, að beisla, leggja á og stjórna þeim, svo eitthvað sé nefnt. 

Það virðist ljóst að nemendunum finnst hestamennskan vera stór hluti af 

FTNH en að þeir geri sér einnig grein fyrir því að þeir eigi að læra um sjálfan 

sig og aðra, samskipti við aðra og að hesturinn geti hjálpað þeim við það. 

4.3.1.3 Hvernig tengist FTNH skólanáminu? 

Hvernig er hægt að tengja FTNH öðru námi? Þó að áherslan í FTNH sé að 

sjálfsögðu félagslegt og tilfinningalegt nám þá opnar slíkt námsumhverfi og 

skipulag einnig leiðir til að vinna með annað námsefni og námsmarkmið. 

Hér var leitað eftir því hvort nemendur tengi FTNH við það að vera í skóla og 

hvort að þeir sjái sameiginlega þætti í FTNH og öðru skólanámi almennt.  

Til að byrja með fannst nemendum erfitt að sjá tengingu en síðan koma 

þó nokkuð margar hugmyndir. Þ4 segir „Íþróttir. Hestamennska er íþrótt“ 

og Þ1 man eftir boccia-leiknum sem við fórum í með hestunum sem tengist 

íþróttum líka (RH2). Þ2 og Þ10 eru fljótir að sjá tengsl við stærðfræði þar 

sem við teljum hestana og flokkum eftir stærð, leggjum saman og fleira. Þ2 
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stundar leiklist í frítíma sínum og segist vel geta hugsað sér að nota hestana 

í leiklist og Þ10 segist geta komið með blað og teiknað hestana, þá tengdist 

þetta myndlist (RH1). Síðan áttar Þ2 sig á tengslum við íslenskukennslu og 

segir „Íslensku. Maður talar í kringum hesta. Lesskilningur, æ þú veist að fet 

og brokk og eitthvað svona og svo skilur maður kannski þegar einhver spyr 

eitthvað svona. Litirnir á hestunum og gangtegundirnar“ (RH3). Að mínu 

mati lýsir þetta möguleikum til að tengja FTNH fleiri námsgreinum og 

námssviðum en félagslegu og tilfinningalegu námi, til dæmis fyrir nemendur 

sem glíma við ýmsa námsörðugleika en virðast meðtækilegir og jákvæðir 

gagnvart námi í þessum námsaðstæðum. 

4.3.1.4 Hversu oft vildirðu hafa FTNH á stundatöflunni? 

Nemendurnir vildu undantekningarlaust halda áfram í FTNH og flestir vildu 

gjarnan koma oftar, allt frá tvisvar og til fjórum sinnum í viku. Hjá sumum 

kom í ljós að meginástæðan var þó að vilja helst sleppa við aðra 

hefðbundnari kennslu en hjá öðrum var í forgrunni að þeim leið best í FTNH 

og þeim liði betur í skólanum ef þeir vissu af fleiri hestatímum. Þessi svör 

má finna í rýnihópsgögnum sem og í einstaklingsviðtölum. 

4.3.2 Tilfinningaþroski og tilfinningafærni 

Rannsóknin átti einnig að varpa ljósi á þær leiðir sem námsleiðin FTNH 

notar til að vinna með tilfinningaþroska og tilfinningafærni nemenda. 

Leiðirnar eru nokkuð margar og má finna fjölbreytt dæmi um það í öllum 

gerðum af rannsóknargögnum. Þess vegna hef ég skipt niðurstöðunum hér 

niður eftir tegund gagna. 

4.3.2.1 Skriflegar tímaskráningar 

Til að leita svara við því hvaða leiðir séu farnar í „félagslegu og tilfinn-

ingalegu námi með hestum“ til að vinna með tilfinningaþroska og 

tilfinningafærni nemenda voru gerðar ítarlegar, skriflegar skráningar um 

hverja kennslustund þar sem rannsakandinn lýsti nokkuð nákvæmlega því 

sem fyrir augun bar. Auk þess skráði rannsakandinn hjá sér túlkanir á því 

sem gerðist með áherslu á samskipti, samvinnu og tilfinningar nemendanna. 

Þar má sjá leiðir sem sérkennarinn notar til þess að efla tilfinningaþroska og 

-færni nemenda og einnig tækifæri sem gáfust óundirbúið til að vinna með 

nemendur á þessu sviði. Þessi gögn kallast hér skriflegar tímaskráningar. 

Kennslustundirnar voru yfirleitt þrjár á viku í 6 vikur. Ég var viðstödd allar 

kennslustundir í 5 vikur og er þar af leiðandi með 15 útfyllt skráningarblöð 

sem merkt eru STS-1 til STS-15. 
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Hver kennslustund FTNH er í raun frá upphafi til enda vinna með 

tilfinningaþroska og tilfinningafærni. Þegar nemendur koma í hesthúsið 

með sérkennaranum fara þeir beint í stíurnar til hestanna eða út í gerðið til 

að hitta félaga sína. Fyrstu fimmtán til þrjátíu mínúturnar eru afskipti 

sérkennarans í lágmarki. Nemendurnir ná sambandi við hestana, kemba 

þeim, setja múl eða beisli á þá, spjalla við þá á meðan þeir eru að sinna 

þeim, komast í snertingu við mjúkan og hlýjan feldinn og smitast af ró og 

yfirvegun hestanna. Hér á sér stað fyrsta kennslustundin í tilfinningaþroska. 

Þetta má sjá í nánast öllum skriflegum skráningum. Hér á eftir eru nokkur 

skemmtileg dæmi úr skriflegum skráningum sem lýsa þessum aðstæðum. 

 Hér er tilvitnun í skráningu fyrstu kennslustundar þessara barna á 
rannsóknartímabilinu. Nemendum er sagt að fara út í gerðið að 
kemba hestunum sem þar eru. Rannsakandinn skrifar: „Áhugavert 
hvernig börnin völdu hestana. Þ2 gekk að Fjarka sem sneri við, þá 
byrjaði hann að kemba Ölfu. Þ8 pínu óöruggur, fór að hjálpa Þ2. Þ5 
lét hestinn velja sig, fór í gerðið og einn brúnn kom til hans, svo hann 
fór að kemba honum“ (STS-1). Strax í þessari lýsingu má sjá ólíkan 
persónuleika og ólíka tilfinningafærni nemenda. Sérkennari og 
rannsakandi virðast ekki skipta sér af börnunum, en með því að veita 
þessum smáatriðum athygli eru þeir að undirbúa næstu skref, velja 
rétta hestinn fyrir hvern nemanda, ákveða æfingar, verkefni og 
viðfangsefni hvers og eins. 

 Hestarnir eru stundum inni í stíum sínum og þurfa nemendurnir að 
byrja á því að hleypa þeim út í gerðið. Þeir berjast oft um að fá að 
gera þetta en bregðast á sama tíma mjög mismunandi við þegar 
hestarnir eru ekki alveg á sama máli. Hér eru tvö ólík dæmi í þessum 
aðstæðum úr skráningum: „Þ8 hleypti hrossunum út, en þau vildu 
ekki koma. Hann var þó ekki ráðalaus heldur náði sér í múl og teymdi 
þá út“ (STS-15). Í öðrum tíma er komið að Þ1 að hleypa hestunum út í 
gerðið. „Þ1 hleypir hinum út. Gengur illa hjá Þ1 þar sem hestarnir eru 
ennþá að éta og fara ekki út af sjálfu sér. Hann þorir ekki inn í stíu til 
að hrófla við þeim“ (STS-14). Hér má sjá afar ólík viðbrögð og færni í 
að bregðast við áskorunum sem er jafnframt stór hluti af 
tilfinningafærninni. Að taka eftir slíkum atriðum hjálpar 
sérkennaranum að velja kennsluleiðir, æfingar og verkefni í samræmi 
við viðbrögð hvers nemanda. 

 Margar æfingar í FTNH ganga út á að vinna tveir saman með einn 
hest. Hér reynir á samvinnu, að stjórna, að láta að stjórn og að finna 
saman lausnir, svo eitthvað sé nefnt. Þetta tengist samskiptum en 
einnig tilfinningaþroska og -færni. Í eftirfarandi dæmi áttu nemendur 
að leysa þraut saman. Annar átti að vera á hestbaki og hinn að teyma 
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hestinn. Markmiðið var að ná í plasthringi sem hafði verið dreift á 
girðingarstaura gerðisins og skila þeim ofan á keilu í miðju gerðinu. 
Fyrirmælin voru þau að sá sem væri á hestbaki fengi að stjórna 
ferðinni og velja hringina sem átti að ná í og átti sá sem teymdi 
hestinn að stjórna hestinum samkvæmt fyrirmælum þess sem sat á 
baki. Rannsakandinn skrifar: „annað parið, Þ4 og Þ7, er svo tillitssamt 
að enginn vill troðast fram fyrir og byrja [að vera á hestbaki], þeir 
vinna vel saman, taka ákvarðanir saman eiginlega frá upphafi, teyma 
rólega og stoppa hjá hringjunum svo hinn geti náð hringnum vel. Hjá 
hinu parinu, Þ5 og Þ9, er þessu öfugt farið, þeir vilja báðir byrja, báðir 
ráða, eru frekar tillitslausir þegar þeir teyma, teyma bara beint áfram, 
rekast í keilur, hesta, girðinguna, stoppa ekki hjá hringjunum og ná 
þeim oft ekki, þurfa að gera aðra tilraun, hringirnir togast í sundur af 
því að þeir stoppa ekki og vanda sig ekki, missa hringina oft í jörðina. 
Þ5 vill stjórna hvort sem hann teymir eða situr á baki (…), Þ9 sem er 
frekar öruggur á hestbaki, verður annað slagið smeykur því Þ5 gengur 
svo hratt með hestinn í taumi, og biður Þ9 hann um að hægja á sér“ 
(STS-7). Hér reynir mikið á samvinnu, tilfinningastjórnun og 
einbeitingu sem allt tengist tilfinningaþroska og -færni. Sérkennarinn 
sem sér ólíka samvinnu nemendanna getur nýtt þetta í áframhaldandi 
æfingum, verkefnum, umræðum og paravinnu, svo eitthvað sé nefnt. 

 Paraæfingar sem þessar geta þróast á gjörólíkan hátt eftir því hverjir 
eru paraðir saman. Þ9 fær til dæmis að taka gest með sér í 
hestatímann, sem aldrei hefur áður farið á hestbak. Samvinnan 
þróaðist á allt annan hátt en hér á undan hefur verið lýst. 
Rannsakandinn skrifar: „Þ9 fær það verkefni að kenna [gestinum] 
hvernig hann á að bera sig að, þeir eru saman með hest, þetta gengur 
mjög vel! (…) Þeir ákveða sjálfir að skipta alltaf eftir tvo hringi [í 
gerðinu] og fá mikla þjálfun í að fara af baki og á bak. Ég 
[rannsakandinn] læt þá ríða með hendur á taumnum (en hinn teymir 
alltaf), sleppa taumnum, setja hendur til hliðar, gera litla hringi með 
höndunum, halda í gjörðina og loka augum, ríða með lokuð augun, 
strjúka hálsinn á hestinum alveg fram að eyrum, klappa niður á öxl 
hestsins, aftur á lendarnar, halla sér fram á hálsinn o.fl. Eftir nokkra 
hringi ákveða þeir hvor annan hvað skal gera (sömu æfingarnar)“ 
(STS-2). Hér má sjá greinilega hvað samsetning vinnupara skiptir 
miklu máli fyrir námið. Dagsform nemenda og hvað á undan hefur 
gengið í skólanum hefur þó einnig töluverð áhrif á framvindu 
kennslunnar. 

 Eins smávægilegt verkefni og að fara án aðstoðar og án hnakks á bak 
á hestinum getur boðið upp á stórkostlega kennslueiningu í 
tilfinningaþroska og -færni. Þ2, sem virðist gera miklar kröfur til sjálfs 
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sín og á erfitt með að höndla mistök eða áskoranir, ætlar að stökkva á 
bak á Tvisti sem er ekki með hnakk. Tvistur víkur óvænt og Þ2 lendir 
hinum megin við hestinn. Fyrstu viðbrögð eru grátur og fýla og ætlar 
Þ2 ekki að taka frekari þátt í kennslustundinni. Hann kemur þó til, 
stekkur aftur á bak og tekur síðan þátt í þrautum og æfingum en 
lætur í ljós að þetta sé allt of létt fyrir hann. Að lokum er farið í 
reiðtúr og nær Þ2 að finna gleði sína á ný. Í kjölfarið á Þ2 að mæta í 
lestrarpróf í skólanum en lestur er ekki hans uppáhaldsfag. Hann sýnir 
því mikla þrjósku, neitar að taka prófið og hleypur heim úr skólanum. 
Hér bauðst sérkennaranum að nota reynslu Þ2 af því hvernig hann 
tókst á við áskorun og mistök í FTNH til að ræða við hann um 
viðbrögð hans við lestrarprófinu (STS-6). 

 Reiðtúrar bjóða einnig upp á margskonar nám í tilfinningaþroska og -
færni. Þ5 er vanur að vera mjög sjálfstæður og fer nokkuð oft fram úr 
sjálfum sér. Hann fór í reiðtúr með öðrum nemendum sem voru 
lengra komnir í hestamennsku en hann. Það tognaði úr reiðtúrnum 
og nemendurnir sem voru öruggari á hestbaki langaði að ríða aðeins 
hraðar svo við ákváðum að skipta hópnum og ég reið með hraðari 
hópinn á undan. Þ5 fylgdi fyrst þeim hópi en fann síðan að þetta væri 
honum ofviða og tók sjálfstæða ákvörðun um að hinkra eftir 
sérkennaranum með hægari hópinn. Þetta var frábært sjálfsmat en 
þegar Þ5 byrjaði í FTNH kom hann sér nokkrum sinnum í hættulegar 
aðstæður vegna þess að sjálfstraustið var svo mikið að öryggið vildi 
gleymast (STS-10). 

Eins og sjá má leynast möguleikar til náms í tilfinningaþroska og eflingu 

tilfinningafærni nemenda í hverju horni í FTNH. Hver mínúta sem nemendur 

dvelja með hestunum, í náttúrunni og með félögunum og sérkennaranum 

bjóða upp á tækifæri til að takast á við nýjar aðstæður, áskoranir og fá 

aðstoð við það frá sérkennaranum ef hann er nógu athugull til að taka eftir 

þessum mikilvægu smáatriðum.  

Stundum komu nemendurnir alveg á suðupunkti í kennslutímann með 

FTNH og þurfti í sumum tilfellum að leggja nokkuð mikið á sig til að fá þá til 

að koma. Oftar en ekki gengu þeir síðan út úr hesthúsinu með bros á vör og 

nýjan þrótt til að takast á við næstu kennslustund. Viðurkenningin sem 

hestarnir veita nemendunum, væntumþykjan sem þeir geta hispurslaust 

látið í ljós gagnvart hestunum, skilningurinn sem þeir fá frá sérkennaranum 

og hreyfingin undir berum himni í náttúrulegu umhverfi er að mínu mati 

það sem gerir FTNH að einstöku tækifæri fyrir þessa nemendur til að takast 

á við skóladaginn. Dæmin í skráningum eru ótal mörg og er þetta einungis 
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sýnishorn af kennslunni í tilfinningaþroska og tilfinningafærni sem fram fer í 

FTNH. 

4.3.2.2 Kannanir 

Könnunin (Viðauki H) gat í mörgum tilfellum einnig varpað ljósi á hvernig 

nemendur mátu samstarf og samskipti sín við aðra nemendur, hesta og 

kennara. Slíkt mat er einnig hluti af námi þeirra í tilfinningaþroska og 

tilfinningafærni. Nemendur voru beðnir um að krossa við svarið sem átti 

best við eftirfarandi staðhæfingar: 

 Í dag líkaði mér illa/vel við félaga mína, en svarmöguleikar voru: illa – 
allt í lagi – vel 

 Í dag líkaði mér illa/vel við hestinn minn, en svarmöguleikar voru: illa 
– allt í lagi – vel 

 Í dag hlakkaði ég lítið/mikið til tímans með hestunum, en 
svarmöguleikar voru: lítið – allt í lagi – mikið 

 Í dag kveið ég mikið/lítið fyir tímanum með hestunum, en svarmögu-
leikar voru: mikið – allt í lagi – lítið 

 Í dag leið mér illa/vel í tímanum með hestunum, en svarmöguleikar 
voru: illa – allt í lagi – vel 

Svarmöguleikarnir voru auk þess settir upp með brosköllum sem undir-

strikuðu svarið. Að lokum gátu nemendur krossað við sjö mismunandi 

tilfinningar sem þeir höfðu upplifað í kennslustundinni. Valmöguleikarnir 

voru: reiður, leiður, hræddur, feiminn, spenntur, glaður og stoltur. Í flestum 

tilfellum voru tilfinningarnar sem nemendur krossuðu við jákvæðar þó að 

reiður, leiður, hræddur og feiminn kæmu einnig einstöku sinnum fyrir. Til 

þess að geta viðurkennt slíkar tilfinningar þarf mikinn tilfinningaþroska. 

Svörum nemenda í könnunum bar oft saman við skráningar og túlkun mína í 

skriflegum skráningum. Það var einfaldlega þannig að nemendurnir komu 

misjafnlega upplagðir í hesthúsið og var það hlutverk okkar sérkennarans að 

taka við þeim þar sem þeir voru staddir hverju sinni og vinna með það sem 

þeir voru tilbúnir að deila með okkur, hvort sem um gleði, reiði, þreytu, 

kvíða, afslöppun eða einhverja aðra geðshræringu var að ræða. Þá var gott 

að geta leitað til hestanna sem aðstoðarkennara því þeir voru oft fyrri til að 

átta sig á hugarástandi og þörfum nemendanna og bregðast við þeim á 

þann hátt að nemendurnir urðu að koma út úr sinni skel til að ná til 

hestanna sem þeim þótti svo vænt um! 

Í einstöku tilfellum dugðu svarmöguleikarnir ekki og bættu nemendur þá 

óumbeðnir aukasvarmöguleika við. Dæmi um það var könnun sem Þ6 
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svaraði „Í dag kveið ég mikið/lítið fyrir tímanum með hestunum“ með því að 

bæta við svarmöguleikanum „ekkert“. Honum fannst svarmöguleikarnir líka 

í sumum tilfellum ekki tjá nægilega vel viðhorf sitt og svaraði í einni könnun 

staðhæfingunni „Í dag líkaði mér illa/vel við hestinn minn“ með „vel“ og 

bætti skriflega við „Tvistur er bestur“(Þ6-KÖ). 

4.3.2.3 Einstaklingsviðtöl 

Í einstaklingsviðtölum kannaði rannsakandinn hversu næmir nemendurnir 

voru orðnir á líkamstjáningu hestanna sem þeir höfðu nú umgengist í 6 

vikur með því að sýna þeim myndir af hestunum í ólíkum aðstæðum. Allir 

nemendur höfðu lært eitthvað um líkamstjáningu hestanna í kennslunni og 

sumir þeirra túlkuðu myndirnar mjög ítarlega og með mikilli næmni og 

nákvæmni. Einnig mátti heyra nýjan orðaforða um tilfinningar og líðan sem 

þeir höfðu tileinkað sér. Færnin í að setja sig í spor annarra, í þessu tilfelli 

hestanna, telst einnig til tilfinningafærni og mat ég það svo að nemendurnir 

hefðu meðtekið og tileinkað sér betri færni í því á meðan á rannsókninni 

stóð. Hér má sjá nokkur dæmi úr þremur einstaklingsviðtölum þar sem 

nemendur túlka hestamyndirnar og reyna að færa í orð það sem þeir sjá: 

 Þ4 segir um tvo hesta sem eru að kljást: „Stundum eru þeir bara 
eitthvað að hjálpast að eitthvað, eins og Tvistur og Þristur, ha, þeir 
eru alltaf eitthvað að klóra hvor öðrum.“ Hann heldur áfram að spá í 
og lýsa samböndum hestanna og segir: „Sumir eru bara að fara í slag 
og eitthvað (…) Þeir eru alltaf eitthvað að rífast. (…) þau (sic.) eru 
bæði karlmenn“. Á annarri mynd má sjá afslappaða hesta úti í gerði. 
Þ4 segir: „Þessir hestar líða bara vel. Þeir eru bara að „tjilla“.“ Ég spyr 
hvernig hann sjái það og hann svarar: „Ég sé það bara út af því þeir 
eru bara eitthvað að hvíla sig (…) þeir eru ekki að gera neitt svona 
„special“ [enskur framburður] eins og að leika sér eða, þú veist, þeir 
eru bara eitthvað að „tjilla“ eins og þegar þeir fara strax út í gerði þá 
byrja þeir á að rúlla sér [á við „að velta sér“], teygja sér og eitthvað“ 
(Þ4-EV). Þó að Þ4 virðist ekki hafa lært réttan orðaforða ennþá, þá sér 
hann hvað á sér stað á myndunum, túlkar það rétt og bætir við fleiri 
dæmum úr hestatímum. Þetta sýnir að hann er að spá í hegðun 
hestanna og er að setja sig í spor þeirra til að skilja hegðunina betur. 
Hann setur þetta í samhengi við sjálfan sig þegar hann talar um 
„karlmenn“ sem eru bara „að slást í gamni“ til dæmis, en hann 
stundar sjálfur slíkan leik í frímínútum í skólanum meðal annars. 

 Þ2 hefur farið á nokkur reiðnámskeið og hefur tekið þátt í FTNH 
undanfarin tvö skólaár í röð. Hann hefur þó mestan áhuga á að fara á 
bak og hefur minna skipt sér af hestunum sjálfum. Því á hann ekki 
auðvelt með að gefa því orð sem hann sér á myndunum en í viðtalinu 
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fer hann meira og meira að setja sig í spor hestanna. Þ2 virkar 
næstum því hissa á því í lok viðtalsins hvað hann getur séð margt á 
myndunum og veit meira en hann hélt. Hér eru nokkrar tilvitnanir frá 
honum: „Þessi er held ég bara rólegur og þessi er bara eitthvað að 
leika sér, bara eitthvað svona dúlla sér í gerðinu og þessi að horfa á 
hinn, hvað honum er heitt.“ Þ2 rifjar upp að það var mjög heitur 
dagur í hesthúsinu og áttar sig á því að það hafi einnig haft áhrif á 
hestana:„Það er líka svo óþægilegt að vera með svona dökkt hár, 
maður er alveg að brenna“. Þ2 finnur sameiginleg einkenni með sér 
og hestinum og yfirfærir sína reynslu yfir á hestinn. Þegar hestar 
kynnast þefa þeir gjarnan hvor af öðrum, teygja fram hausana og 
stinga saman nösunum. Nemendurnir virðast almennt ekki vita af 
hverju það er en Þ2 lýsir einni mynd þannig að hestarnir séu að 
„knúsast“ eða „kyssast“ (Þ2-EV). Þ4 hélt jafnvel að þeir væru 
„kærustupar“ (Þ4-EV). Þ4 heldur áfram og túlkar leik hestanna sem 
„gamnislag“. Ein mynd er af meri í stíunni sinni. Hún horfir ógnandi í 
myndavélina með eyrun lögð alveg að hausnum. Þ2 virðist vel skilja 
þessa hegðun. „Ég held hún sé bara svöng. (…) Mér finnst hún segja 
að hún vilji bara vera í friði (…) já hún vilji bara borða í friði“ (Þ2-EV). 
Mér finnst þetta í raun merkilegasta túlkunin hjá Þ2 því hann lýsir 
þarna í raun og veru afstöðu sem hann sýnir gjarnan sjálfur, virkar 
lokaður og virðist stundum segja án orða „látið mig í friði“(Þ2-EV). 

 Þ1 hefur farið á nokkur reiðnámskeið og hefur lært ýmislegt þar um 
hegðun og tjáningu hrossa. Hann er sjálfur duglegur að tjá eigin líðan, 
oftast þó ef um kvíða er að ræða, og yfirfærir það á hestana og túlkar 
og tjáir mjög nákvæmlega það sem hann sér á myndunum. Það koma 
einnig oft reynslusögur í kjölfarið frá honum. Þ1 er með óvenju góðan 
og víðtækan orðaforða miðað við aldur og notar hann óspart til að 
lýsa því sem hann sér. Hér eru nokkur dæmi úr einstaklingsviðtali við 
Þ1. „Ef að eyrun eru svona, svona aftur svona, þá eru þeir [hestarnir] 
stundum svolítið pirraðir og ef þau eru upp, alveg spenntir upp, þá 
eru þeir hræddir, eða svona litast um“. Þ1 virðist upplifa kvíða um 
leið og hestarnir og bætir við: „Maður verður að passa að vera ekki 
með mjög mikinn hávaða innan um hestana, eða nota svona snögg 
viðbrögð því þá geta þeir fælst“. Hér er dæmi um sérhæfðan orða-
forða, en „að fælast“ er fagorð í hestamennsku. Þ1 heldur áfram að 
velta fyrir sér hræðslu hestanna: „Þeir þyrftu í raun og veru ekki að 
vera hræddir við neitt á Íslandi, kannski villihestar í útlöndum, þá gæti 
kannski gaupa eða eitthvað ráðist á þá“. Enn og aftur kemur Þ1 á 
óvart með skemmtilegum orðaforða. Þ1 veit einnig hvað hestarnir 
eru að gera þegar þeir eru að kljást: „Þessir eru svona að klóra hvor 
öðrum (…) út af því þeim klæjar, þeir ná kannski ekki á þennan stað 
sjálfir“. Þegar Þ1 lýsir hestum á mynd sem eru að horfa í fjarska á 
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hlaupandi hestahóp notar hann þessi orð: „Þeir eru að fylgjast með, 
út af því þeir eru að horfa eitthvert og þeir eru með eyrun svona 
sperrt, horfa bara í eina átt“ (Þ1-EV). 

 Reyndar kom nokkur þekking á hegðun og líðan hestanna einnig fram 
í rýnihópum sem allir nemendur tóku þátt í. Þ10 segir til dæmis: „Ég 
hef séð hann [hestinn] svona, það kemur svona, veit ekki hvort að 
hann sé að segja að hann sé tilbúinn eða hvort hann sé ánægður, 
hann gerir allavega svona prrrrr, ekki hneggja (…) já frýsa, og þá 
kannski, ef hann frýsar svona öðruvísi, þá veit maður að hann sé 
pirraður“ (RH1). Þ4 nefnir einnig að „þegar þeir frýsa þá líður þeim 
samt soldið vel og þegar þeir eru afslappaðir eða finnst eitthvað 
þægilegt þá leggjast þeir svona með hausinn“ (RH2). 

Á þessum dæmum má sjá að þátttakendur nota að hluta til sinn 

venjulega orðaforða til að lýsa því sem þeir telja að hestarnir upplifi en 

einnig orðaforða sem þeir hafa lært í FTNH. Þeir nota sinn eigin reynsluheim 

og eigin líðan til að reyna að átta sig á því sem hestarnir upplifa. Og þeir 

setja sig í þeirra spor og finna sameiginlega eiginleika hjá sér og hestunum 

varðandi líðan og hegðun. Lýsingar þeirra og túlkun getur því gefið 

sérkennaranum mynd af tilfinningaþroska þeirra og -færni. 

4.3.2.4 Rýnihópar 

Í rýnihópunum sögðu þátttakendur margt merkilegt og athyglisvert sem gaf 

mér innsýn í tilfinningalíf þeirra. Ég varð vitni að tilfinningaþroska þeirra og -

færni þegar þeir lýstu fyrir mér sambandi sínu við hestana og ekki síst þegar 

þeir notuðu hestana til að segja mér ýmislegt um sjálfa sig. Þeir voru margir 

mjög opnir og tilbúnir að tjá tilfinningar sínar og líðan í rýnihópunum sem 

mér fannst einstök upplifun, bæði að þeir voru tilbúnir að segja þetta við 

mig og ekki síst að þeir voru tilbúnir til að segja þetta fyrir framan félaga 

sína. Ég fann greinilegan mun á líðan þeirra, hegðun og málgleði í 

einstaklingsviðtölum í skólanum og síðan í rýnihópunum í hesthúsinu. Í 

hesthúsinu var andrúmsloftið mun afslappaðra, nemendur sýndu færri kæki 

eða merki um óöryggi eða spennu. Þeir voru búnir að fara á bak, voru slakir, 

leið vel og þeir voru tilbúnir að deila þessari upplifun með öðrum. Hér eru 

nokkur dæmi úr rýnihópunum sem sýna fram á tilfinningaþroska og -færni 

nemendanna og eru um leið litlir gluggar inn í hugarheim þeirra, 

tilfinningaheim og líðan. 

 Þ10 kom mjög pirraður og æstur í síðasta tímann í FTNH, sama 
kennslutíma og umræðurnar í rýnihópnum fóru fram. Samkvæmt 
sérkennaranum hafði vikan verið honum mjög erfið og hafði hann 
sýnt mjög sérkennilega og erfiða hegðun í kjölfarið. Hann vildi ekki 



 

98 

koma með í hesthúsið til að byrja með, en sérkennarinn taldi mjög 
mikilvægt að hann tæki þátt í FTNH, lofaði honum að fá að prófa 
nýjan hest og fékk hann að lokum til að samþykkja og koma með. Í 
upphafi tímans var farið í ýmsar æfingar í gerðinu berbakt á hestinum 
og sást greinilega að Þ10 átti mjög erfitt með sjálfan sig, að stjórna 
skapi sínu og um leið að stjórna hestinum. Lýsing hans í upphafi 
fundar rýnihópsins er samkvæmt því: „Ég var á Fjarka. Mér fannst 
hann pínu óþekkur, hann var alltaf að hneigja sig niður út af 
flugunum. (…) hann bara gafst upp strax og ég varð bara að hafa 
það.“ Hann virtist þó smám saman ná tökum á sjálfum sér og um leið 
lét hesturinn betur að stjórn. Þeir náðu að klára allar æfingar mjög vel 
að lokum og aðspurður hvaða einkunn hann myndi gefa hestinum 
þennan dag fékk Fjarki „9“ af 10 mögulegum sem telst mjög góð 
einkunn! En Þ10 náði að koma mér enn meira á óvart þegar hann lýsti 
í kjölfarið líðan sinni þegar hann var á hestbaki þennan dag: „Mér 
fannst ég bara einhvern veginn svona svífa, einhvern veginn. Allavega 
hitinn fer svona á mann, maður er þreyttur, maður er nýbúinn að fara 
í íþróttir í skólanum, allavega ég, maður var bara svona þreyttur, svo 
þegar maður leggst á heita skinnið, eða feldinn á hestinum þá leið 
manni bara eins og maður væri að fara að sofa eða eitthvað. (…) 
maður er bara svona glaður að komast á hestbak, bara fá útrás og 
allt“ (RH1). Ég held að það sé varla til betri leið til að lýsa mikilvægi og 
gildi FTNH. 

 Í öðrum rýnihópnum (RH2) sköpuðust skemmtilegar umræður um 
það hvernig hestarnir bregðast við okkur eftir því í hvaða skapi við 
erum. Þ1 sagði að „þegar þú ert hræddur á hestbaki, þá verða 
hestarnir hræddir“ og talar örugglega af reynslu hér því hann á oft við 
kvíða að etja. Þ4 segir um þessi mál: „Ég hugsa bara ákveðinn, og þá 
er hann [hesturinn] bara ákveðinn. Ef ég er bara ákveðinn þá er hann 
bara ákveðinn. (…) hann er heldur ekki ákveðinn við mig, en hagar sér 
svona duglegur, þú veist“. 

 Þ1 og Þ4 halda áfram að velta fyrir sér hvernig hestar og menn tjá 
tilfinningar sínar. Þ1 segir að hestarnir tjái sig mest „með eyrunum. 
Þeir sýna hvernig skap þeir eru í. Ef þau [eyrun] eru beint upp í loft þá 
eru þeir glaðir, og ef þeir eru einhvern veginn svona sperrt eyru þá 
eru þeir svona að líta í kringum sig og svona að athuga, kannski 
svoldið hræddir. Og ef þeir eru reiðir þá eru þeir með eyrun beint 
aftur á bak. (…) og þegar þeir eru glaðir þá eru þeir bara, maður sér 
það bara á eyrunum á þeim.“ Um fólk segir Þ1: „Við brosum. Við 
erum spennt og glöð, og grátum stundum, af gleði. (…) sumir eru 
alltaf hérna á svipinn [sýnir reiði/fýlusvip]. Það sést bara á andlitinu á 
okkur, ekki eyrunum, það er nú svoldið erfitt fyrir eyrun að vera 
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beygluð og fara aftur og fram og upp og niður, það sést bara á 
andlitinu á okkur.“ Þ4 bætir við að þegar fólk er reitt „þá erum við 
svoldið svona [talar með samanbitnar tennur] eða erum pirruð. Og 
stundum þegar við viljum ekki láta sýna það, við bara brosum en samt 
erum við pirruð“ (RH2). Ég er nokkuð viss um að hér er Þ4 einnig að 
deila sínum eigin tilfinningum með okkur þar sem hann hefur alist 
upp við erfiðar heimilisaðstæður og er meðal annars í meðferð hjá 
sálfræðingi til að vinna úr meðvirkni. Að geta talað um þessar 
tilfinningar og upplifanir við okkur er mikið framfaramerki fyrir hann. 

4.3.3 Líðan nemenda 

Rannsóknin átti auk annars að varpa ljósi á möguleika námsleiðarinnar 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ til að hafa jákvæð áhrif á 

líðan nemenda. 

Það getur reynst erfitt að fylgjast með og skrá líðan, í flestum tilfellum 

þarf maður að nota eigið innsæi og túlkun til þess. Ég gerði þó tilraunir til 

þess að spyrja nemendur beint um líðan þeirra í FTNH á þrennan máta, í 

einstaklingsviðtölum, í rýnihópum og með könnunum. Í einstaklings-

viðtölum og rýnihópum var þetta yfirleitt afgreitt með einu eða fáum 

orðum. Þ4 sagði „frábærlega. Mér líður bara þú veist kósý að vera með 

hestunum“ (RH2). Þ1 svaraði „vel, það er alltaf svo gaman að hitta Ölfu. (…) 

það er þægilegt að sitja á Ölfu, hún er svo mjúk, nema þegar hún hoppar og 

skoppar. Þá er hún frekar hörð“ (RH2). Þ2 sagði að sér liði „vel. Bara 

skemmtilega vel“ (RH1). Þ9 sagði einnig „vel, rosalega vel. Bara mikil 

skemmtun“ (RH1) og Þ5 tók undir: „Vel, bara vel af því að Alfa er svo mjúk“ 

(RH1). Varðandi líðan sína sagðist Þ6 vera „slakur“ og Þ8 bætti við: 

„Sultuslakur“ (RH3).  

Sem rannsakanda fannst mér ég oftast fá betri svör um líðan 

nemendanna þegar ég spurði nemendur um hestana þeirra, hvernig þeim 

hefði líkað við hestinn sinn í dag og hvernig samstarfið hefði gengið. 

Hestarnir virtust oftast endurspegla líðan nemendanna og með því að lýsa 

hestinum og samstarfi þeirra gáfu nemendur mér oft góða mynd af eigin 

líðan. Til dæmis átti Þ8 mjög góðan dag í tímanum fyrir rýnihóps-

umræðurnar. Hann lýsti hestinum og gaf honum einkunn. „Ég var á Þristi. 

Hann bara stóð sig ágætlega. Líkaði vel við. Bara 100 prósent. Þristur fær 

einkunn 8“ (RH1). En Þ8 átti líka erfiða daga og hafði það mikil áhrif á líðan 

hans í hesthúsinu. Rannsakandinn skrifar í tímaskráningu: „Þ8 átti erfiðan 

dag í dag og var búinn að vera mikið hjá [sérkennaranum] að vinna 

verkefnin sín. Það hafði líka áhrif á hann í hesthúsinu, þó að honum virtist 

almennt líða betur þar þá var hann að kvarta undan mörgu og festist í 
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kvörtunum: það var svo heitt að hann var að „drepast“, honum var illt í 

maganum og fleira“ (STS-10). Úr matsblaðinu sem hann fyllti út þann dag 

mátti einnig lesa vanlíðan en hann skrifaði að leiðinlegast í tímanum hefði 

verið „hesturinn auðvitað“ og merkti við að sér hefði liðið „illa“ í tímanum 

með hestum í dag. Tilfinningar sem hann merkti við og hafði upplifað þann 

dag voru „reiður, hræddur, feiminn“ (Þ8-KÖ). Með því að koma í 

hestatímann fékk Þ8 þó tækifæri til að tjá líðan sína, fékk svörun frá 

hestunum sem oft er auðveldara að meðtaka en svörun frá kennurum og 

jafnvel félögum. Hann fékk útrás fyrir vanlíðan sína og náði að slaka örlítið á, 

komast út úr því skólaumhverfi sem gerði honum erfitt fyrir þennan dag. 

Annað dæmi þar sem samstarf nemanda og hests lýsir í raun hugar-

ástandi og líðan nemanda í augum rannsakanda eru Þ8 og Þristur. Þ8 þarf 

að hafa fyrir því að stjórna Þristiá æfingum inni í gerði og hvetja hann áfram. 

En Þ8 er frekar rólegur og til baka og reynist þetta honum því stundum 

erfitt. Í rýnihópnum fær Þristur því einungis einkunnina „5“ fyrir tímann í 

æfingunum og Þ8 segir að hann hafi verið á Þristi og hann hefði verið 

„erfiður. Hann vildi ekki hlýða. Fór bara eitthvert“ (RH2). Eftir 

rýnihópsumræðurnar ákveðum við að fara í stuttan reiðtúr. Óaðspurður 

segir Þ8 við mig eftir reiðtúrinn að nú fengi Þristur „10“ í einkunn fyrir 

reiðtúrinn! Eitthvað hafði því breyst innra með Þ8 á meðan á hestatímanum 

stóð og hann náði að hvetja Þrist vel áfram í reiðtúrnum, meðal annars fór 

Þristur á stökk með hann sem hann var sérstaklega ánægður með (STS-14). 

4.3.4 Sjálfsmynd og sjálfsmat 

Í greiningarferlinu leitaði ég að meginviðfangsefnum hvers þátttakanda og 

setti þau fram í kynningu þátttakenda hér fyrir ofan. Þau viðfangsefni sem 

voru mest áberandi að mínu mati voru styrking sjálfsmyndar og efling 

sjálfsmats. 

Hér má sjá sex dæmi úr skriflegum skráningum þar sem rannsakandinn 

tók eftir, skráði og túlkaði sérstakan árangur, sigur og framför nemenda í 

gegnum „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ tengdum sjálfs-

mynd og sjálfsmati nemenda. 

 Þ7 mætti í fyrsta tímann sinn í hesthúsið ásamt Þ4. Þ7 hafði litla sem 
enga reynslu af hestum á meðan Þ4 hafði farið á nokkur reiðnám-
skeið og fékk sumarvinnu sem aðstoðarmaður á reiðnámskeiðum. Þ4 
er mjög tillitssamur og hjálpsamur og virðist Þ7 upplifa visst öryggi af 
því að vinna með Þ4 í hestatímum. Þeir fara í gegnum nokkrar 
einfaldar æfingar berbakt inni í gerði. Þ7 er þó frekar ragur og tjáir 
óöryggi sitt við sérkennarann við nánast hverja æfingu sem sér-
kennarinn ætlast til af honum á hestbaki. Sérkennarinn er fljótur að 
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aðlaga sig að hugarástandi Þ7 og einfaldar strax æfingarnar. Dæmi 
um það má finna í skriflegri tímaskráningu STS-5 en þar skráir 
rannsakandinn: „Þ7 sagði til ef hann treysti sér ekki í eitthvað. 
Sérkennarinn bað hann til dæmis um að fara upp á hnén á baki 
hestsins á meðan hesturinn hreyfði sig á feti. Þ7 sagði að hann gæti 
það ekki, þá einfaldaði sérkennarinn verkefnið: Þ7 fór upp á hnén í 
kyrrstöðu og þegar hann gat það fór sérkennarinn af stað með 
hestinn á feti. Þá gat hann það líka! Það þurfti að styðja vel við hann, 
segja honum að hann gæti þetta og gerði þetta vel, þurfti greinilega 
staðfestingu á því, trúði því ekki sjálfur“ (STS-5). Þetta er ein af 
leiðunum sem voru notaðar til að styrkja sjálfsmynd þátttakenda sem 
og að efla sjálfsmatið. 

 Þ10 fékk einstaklingstíma þegar hann mætti í fyrsta tímann sinn í 
hesthúsið. Hann á að hafa nokkra reynslu af hestum frá fyrri tíð, faðir 
hans er hestamaður og Þ10 hefur jafnvel keppt á hestum þegar hann 
var yngri. Það kemur þó fljótt í ljós að hann kann ekki sjálfstæð 
vinnubrögð í kringum hestana eins og að beisla og leggja á. Hann 
sýnir hins vegar mikla næmni og tillitssemi í garð hestanna, talar 
stanslaust við þá og er mjög umhugað um líðan þeirra. Sérkennarinn 
ákveður að láta hann byrja á meri sem ekki hefur verið notuð mikið í 
FTNH. Tíminn er byggður upp þannig að Þ10 fær að gera margar 
æfingar með merinni Betu sem enginn annar hefur gert með henni 
áður. Rannsakandinn skrifar: „Þ10 þarf nokkrar tilraunir til að komast 
á bak án aðstoðar en tekst það að lokum og er mjög ánægður. Þegar 
hestinum bregður fer hann að snoppu hestsins og róar hann, talar við 
hann, klappar honum. Þ10 spyr hvort einhver annar hafi gert þetta 
með þennan hest og er mjög stoltur þegar hann heyrir að hann sé 
fyrstur til að gera þessar æfingar á hestinum og að það takist svona 
vel“ (STS-4). Með þessari aðferð sýndi sérkennarinn Þ10 mikið traust 
sem styrkti sjálfsmynd hans og bætti sjálfsmat hans og mátti sjá hann 
vaxa og eflast í hverjum kennslutíma. 

 Þ5 er sjálfstæður og ákveðinn en fer oft fram úr sjálfum sér og stefnir 
þar með stundum sjálfum sér í hættu. Það kemur til dæmis fyrir að 
hann er kominn á bak á hesti án þess að beisla hann eða vera búinn 
að setja á sig hjálm. Annað dæmi er þegar honum er svo mikið í mun 
að fá að setja hestana út að hann opnar stíurnar og húsið án þess að 
gá að því að leiðin frá hesthúsinu sé vel lokuð og hestarnir hefðu 
auðveldlega getað sloppið. Það var því mjög ánægjulegt að sjá Þ5 
taka sjálfstæða ákvörðun um það í reiðtúr að hleypa reynslumeiri 
nemendum á undan og hinkra sjálfur eftir hópnum sem fór hægar 
yfir. Þessu lýsir rannsakandinn í skriflegri tímaskráningu STS-10: „Alfa 
[merin] leitaði mikið í grasið og setti hausinn niður nokkrum sinnum 
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sem gerði Þ5 pínu „reiðan“, en hann réð vel við hana, reif hausinn 
upp aftur og kom henni alltaf aftur af stað. Svo var hún líka pínu viljug 
en þegar Þ5 leist ekki á þetta lengur fór hann sjálfur í rólegri hópinn 
og lét hina fara á undan“ (STS-10). Þetta er lýsandi dæmi um það að 
nemandi sé tilbúinn að meta eigin getu betur en í upphafi 
rannsóknarinnar. 

 Þ6 er nokkuð góður hestamaður þrátt fyrir litla reynslu. Hann hefur 
mest riðið Tvisti sem er góður reiðhestur og er meðal annars notaður 
í keppni fyrir börn. Í einni kennslustund er Þ6 falið það hlutverk að 
undirbúa og þjálfa Tvist fyrir keppni sem hann á að taka þátt í daginn 
eftir. Hann tekur hlutverk sitt mjög alvarlega, kembir Tvisti mjög vel 
og með mikilli nákvæmni áður en farið er í reiðtúr. Við förum meðal 
annars á keppnisvöllinn og Þ6 er óhræddur að hvetja Tvist áfram sem 
fer í hálfgerða keppni við hina hestana. Ánægjan skín úr andliti Þ6 
sem segir okkur í fyrsta skipti frá því að hans draumur sé að taka þátt 
í hestakeppni og að hann ímyndi sér alltaf að hann taki þátt í keppni 
þegar við ríðum á keppnisvellinum. Hlutverkið sem „þjálfari“ og 
keppnisleikurinn ýttu undir sjálfsmynd og sjálfsmat Þ6 og hjálpaði 
honum að tjá drauma sína og tilfinningar gagnvart sérkennaranum 
(STS-12). 

 Þ1 upplifir mikinn kvíða í nánast öllum aðstæðum og leitar því að 
öryggi í rútínunni, fer alltaf á sama hestinn og kvíðir yfirleitt fyrir 
hverri nýrri æfingu. Það er því mikill sigur þegar hann biður um að fá 
að prófa nýjan hest og ekki síst þegar hann tekst á við hestinn og 
klárar æfingarnar. Rannsakandinn lýsir árangri Þ1 í þessum kennslu-
tíma á eftirfarandi hátt: „Þ1 „átti“ daginn í dag! Hann byrjaði á því að 
láta Ölfu algjörlega gegna sér í æfingum og komst í gegnum allt. Í 
lokin var Þ1 orðinn dálítið þreyttur á Ölfu og bað um að prófa Tvist! 
Þ1 fór á Tvist og brá pínu þegar hann gegndi honum um leið, fór af 
stað, stoppaði og fór hraðar við minnstu hvatningu, en var mjög 
ánægður þegar hann vandist honum. Bað um að prófa Fjarka eða 
Betu í reiðtúrnum og fékk Betu, sat hana eins og fagmaður, missti 
nokkrum sinnum ístöðin en hvekktist alls ekki og fór svo tvisvar á 
stökk til að toppa allt! Dásamlegur dagur fyrir Þ1!“ Slíkir dagar gera 
það þess virði fyrir sérkennarann að notast við námsleiðina FTNH. 

 Svipaða reynslu má segja af Þ8. Hann er frekar kvíðinn en á samt 
erfitt með að viðurkenna það og talar oft eins og hann geti allt og þori 
öllu sem hann getur síðan ekki staðið við. Hann hefur verið á Þristi og 
ber mikið traust til hans. Þ8 ríður Þrist alltaf berbakt, en stundum 
notar hann gjörð til að geta haldið sér í. Þristur er frekar rólegur og 
yfirvegaður að eðlisfari og hefur veitt Þ8 mikið öryggi. En um leið og 
sjálfstraust Þ8 styrkist sýnir Þristur einnig nýtt andlit og saman taka 
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þessir tveir vinir miklum breytingum í reiðtúrnum sem rannsakandinn 
skráir í skriflegri tímaskráningu (STS-8): „Þ8 kemur Þristi mjög vel 
áfram án písks og heldur honum á tölti á góðri ferð. Þ8 er mjög 
ákveðinn, ekkert hræddur. Á einum stað bregður Tvisti og hann fer á 
stökk – en Þ8 hvekkist ekki og skrifar á matsblað á eftir að stökkið hafi 
verið það skemmtilegasta! Þ8 var mjög óöruggur í fyrra og vildi bara 
vera á feti og helst vera teymdur. Þetta eru því mikil framför! Þristi 
bregður aftur þegar rúlluplast blaktir í vindinum og tekur eiginlega 
stökk til hliðar. Þ8 tollir á þótt ótrúlegt sé, en skráir síðan á 
matsblaðið að þetta hafi verið það erfiðasta í tímanum. Mjög gott 
mat hjá honum sem hefur ekki treyst sér til mikils hingað til en talað 
eins og hann gæti allt. Frábær árangur!“ (STS-8). 

Þetta er aðeins brot af þeim dæmum sem hægt er að finna í rannsóknar-

gögnum um árangursríkt nám nemenda í FTNH. 

4.4 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og túlk-

aðar. Auk þess verða niðurstöðurnar skoðaðar sérstaklega út frá kenningum 

um tilfinningagreind og tengslamyndun. Ítarlega umfjöllun um tilfinninga-

greind og tengslamyndun má hins vegar finna í þriðja kafla. 

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar var að varpa ljósi á námsleiðina 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ og þær leiðir sem hún býður 

upp á til að vinna með tilfinningaþroska og -færni nemenda og möguleika 

hennar til að hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendur upplifa FTNH að vissu 

leyti sem kennslu í hestamennsku en virðast samt sem áður vera meðvitaðir 

um að þeir séu hér til að læra um sjálfa sig og aðra, til að þjálfa samskipti og 

æfa sig í samvinnu og til að takast á við tilfinningar sínar og almenna líðan.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að hver kennslustund í 

„félagslegu og tilfinningalegu námi með hestum“ er stútfull af tækifærum til 

að vinna með tilfinningaþroska og tilfinningafærni nemenda og að 

kennarinn nýtir tækifærin til þess að vinna með og ræða tilfinningar, líðan 

og hegðun nemenda. Einnig má sjá að nemendur sýna almennt mun meiri 

tilfinningaþroska og -færni, betri hegðun og mun jákvæðari samskipti í FTNH 

heldur en í öðrum kennsluaðstæðum.  

Niðurstöður sýna einnig að „félagslegt og tilfinningalegt nám með 

hestum“ er ekki ávísun á það að nemendum líði endilega vel frá fyrstu til 

síðustu mínútu í FTNH. Hins vegar er augljóst að nemendur þora frekar að 

tjá og ræða tilfinningar og líðan sína í þessu umhverfi en í skólanum 
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almennt sem leiðir oft á tímum til þess að þeir skoða hegðun sína frá öðru 

sjónarhorni og eru jafnvel tilbúnir til að breyta hegðun sinni og prófa nýjar 

leiðir. Það má því segja að kennsla í anda FTNH rjúfi þann vítahring sem 

félagsleg einangrun getur skapað, þar sem nemendur forðast samskipti og 

félagslegar aðstæður og fá ekki tækifæri til að tjá sig um líðan sína og 

tilfinningar. FTNH virðist því vera kjörinn vettvangur fyrir nemendur til að 

læra að þekkja, tjá og stjórna eigin tilfinningum sem og að setja sig í spor 

annarra og læra að þekkja og túlka tilfinningar annarra, taka tillit til þeirra 

og virða. Nemendur upplifa einnig mismunandi líðan og tilfinningar í FTNH. 

Oft er líðan þeirra tengd einhverju sem á undan hefur gengið og notar 

sérkennarinn þá hestatímann til að vinna með þá líðan eða hegðun. Í FTNH 

finna nemendur einnig oft leiðir til að tjá líðan sína og vinna með henni, 

oftast í gegnum tengsl sín við hestinn og stundum með aðstoð 

sérkennarans. „Félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ er því 

vettvangur þar sem hægt er að hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda. Aldrei er 

hægt að tryggja að öllum líði alltaf vel, heldur ekki í FTNH. En það gefur 

auga leið að okkur líður oftast betur ef við fáum að tjá okkur um líðan okkar 

og fáum aðstoð við að vinna úr vanlíðan, og býður FTNH upp á hvort tveggja 

að mínu mati. 

Í niðurstöðum má einnig sjá að nemendurnir styrkja sjálfsmyndina og 

efla sjálfsmat sitt með umgengni sinni við hestana. Þeir öðlast sjálfstraust, 

treysta sér til að gera nýja hluti og þora að stíga ný skref í sambandi sínu við 

hestinn og við félaga. Það mátti einnig sjá á hestunum sem brugðust við 

meira sjálfstrausti og sjálfsöryggi nemenda með því að láta betur að stjórn 

og gefa meira af sér til nemandans sem kom ákveðnari til leiks. Aðrir 

nemendur lærðu að meta eigin getu betur og fóru ekki eins mikið fram úr 

sjálfum sér. Enn aðrir lærðu að meta getu sína og þorðu að taka nýtt skref, 

prófa nýjan hest eða fara hraðar á hestinum. Það var unun að horfa á 

nemendur vaxa og dafna, kynnast sjálfum sér betur og vera sáttari við sjálfa 

sig í hestatímunum. En þeir lærðu einnig að takast á við mistök og 

misheppnaðar tilraunir. Það var þeim miserfitt en allir lærðu þeir að lífið 

endar ekki þar og að það er hægt að prófa aftur, að fá leiðbeiningar og 

aðstoð. Dæmin í niðurstöðukaflanum sýna á hvaða hátt FTNH styrkir og eflir 

sjálfsmynd og sjálfsmat einstaklinga, dregur úr kvíða og eykur sjálfsöryggi og 

bætir líðan nemenda. Mörg önnur dæmi um það, stór og smá, má þar að 

auki finna í rannsóknargögnunum. 
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4.4.1 FTNH og tilfinningagreind 

Eins og fjallað hefur verið um í kafla 3.1. er góð tilfinningagreind talin vera 

hverjum einstaklingi í raun mikilvægari en vitsmunagreindin þegar kemur að 

því að halda út í lífið og ná árangri. Talið er að tilfinningagreind sé hægt að 

læra, þjálfa og bæta alla ævi en þó sérstaklega á unga aldri – á meðan 

vitsmunagreind er álitin vera erfðafræðileg og síður breytanleg (Armstrong, 

2003; Gardner o.fl., 2012; Goleman, 1995). 

Goleman (1995) leggur mikla áherslu á að tilfinningagreind einstaklinga 

mótist mest á fyrstu fjórum til fimm árum ævinnar og telur því afar 

mikilvægt að börn hafi góðar fyrirmyndir og fái mikla kennslu og þjálfun í 

tilfinningarfærni og -læsi á þessum árum. Hann telur jafnframt að nauðsyn-

legt sé að kenna og þjálfa tilfinningalæsi og -færni í gegnum alla 

skólagönguna til að koma í veg fyrir vandamál á samskipta- og 

tilfinningasviðinu (Goleman, 1995). 

Það sama gildir um kenningu Gardners, en hann telur mikilvægt að öll 

kennsla taki til allra greinda fjölgreindarkenningarinnar, þar á meðal 

samskiptagreindar og sjálfsþekkingargreindar, og stuðli á þann hátt að því 

að nemendur fái tækifæri til að styrkja og efla allar greindir í gegnum alla 

grunnskólagönguna (Armstrong, 2003). 

CASEL-samtökin (2012), sem Daniel Goleman er einn af stofnendum af, 

taka í sama streng og hvetja til félagslegs og tilfinningalegs náms í leikskóla 

sem og í gegnum allt grunnskólanám. Samtökin telja að nám sem stuðlar að 

sjálfsvitund, sjálfsþekkingu, sjálfsstyrk, samkennd og ábyrgri ákvarðanatöku 

nemenda leiði til þess að viðhorf þeirra til sjálfs sín, til annarra og til skólans 

breytist á jákvæðan hátt. Langtímamarkmið félagslegs og tilfinningalegs 

náms eru jákvæð félagsleg hegðun, færri hegðunarvandamála, minna 

tilfinningalegt uppnám meðal nemenda og bættur námsárangur, að mati 

CASEL-samtakanna (CASEL, 2012, viðauki E). 

„Félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ uppfyllir nákvæmlega 

þessar kröfur, að stuðla að tilfinningafærni og tilfinningalæsi nemenda, að 

styrkja sjálfsvitund, sjálfsþekkingu, sjálfsstyrk, samkennd og ábyrga ákvarð-

anatöku nemenda, að breyta viðhorfum nemenda til sjálfs sín, til annarra og 

til skólans á jákvæðan hátt og að leiða að lokum til jákvæðrar félagslegrar 

hegðunar, færri hegðunarvandamála, minna tilfinningalegs uppnáms meðal 

nemenda og bætts námsárangurs. Hvernig „félagslegt og tilfinningalegt nám 

með hestum“ gerir það má sjá í niðurstöðum rannsóknarinnar og ætla ég 

hér að benda á nokkur dæmi. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar tengdar leiðum til að vinna með 

tilfinningaþroska og tilfinningafærni, sem sjá má í kafla 4.3.2, sýna að 

nemendur eru í stöðugri vinnu sem stuðlar að bættum tilfinningaþroska og 

eflingu tilfinningafærni á meðan á kennslu í FTNH stendur. Kennslustundin, 

sem er um það bil 90 mínútur að lengd, er uppfull af tækifærum fyrir 

nemendur til þess að takast á við tilfinningar sínar, setja sig í spor annarra, 

eiga jákvæð samskipti, þjálfa samvinnu og taka ábyrgð, svo eitthvað sé 

nefnt. Náttúrulegt umhverfi, félagsskapur hestanna, líkamleg hreyfing og 

spennandi verkefni hvetja nemendur til að vera virkir allan tímann, taka 

þátt og eiga jákvæð samskipti. Það er erfitt eða ómögulegt að sitja 

aðgerðarlaus hjá. Hesturinn þarf umönnun, félaginn getur ekki leyst 

verkefnið einn, kennarinn treystir á að maður standi sig í sínu hlutverki. 

Nemendur í FTNH eru því stöðugt að takast á við, læra um og þjálfa 

sjálfsvitund, sjálfsþekkingu, sjálfsstyrk, samkennd og ábyrga ákvarðanatöku. 

Niðurstöður úr könnunum og rýnihópum sýna að nemendur í FTNH 

upplifa margskonar tilfinningar, tjá þær á ólíkan hátt, vinna úr þeim og finna 

lausnir og leiðir til þess með aðstoð hestanna, félaga og sérkennara. 

Kennslustundirnar í FTNH eru kjörinn vettvangur til þess að æfa sig og 

þjálfast í því að tjá tilfinningar sínar og að finna jákvæðar leiðir og lausnir til 

að vinna úr þeim. Í þessu umhverfi er óhætt að prófa sig áfram og tjá sig, 

mistök eru leyfileg og leiðbeining og aðstoð kemur úr óvæntri átt eins og til 

dæmis frá hestunum sem nemendum finnst mun auðveldara að meðtaka og 

fara eftir en leiðréttingum kennara í skólastofunni eða athugasemdum 

skólafélaga í frímínútum. Smám saman verður til jákvæð reynsla tengd 

tilfinningalegum upplifunum hvers nemanda fyrir sig sem hjálpar þeim í 

kjölfarið að þekkja eigin tilfinningar betur og ráða betur við þær, að setja sig 

í spor annarra og taka tillit til þeirra, og ákvarðanir þeirra verða ábyrgari og 

jákvæðari. Í lok niðurstöðukaflans um tilfinningaþroska og tilfinningafærni 

má finna nokkur dæmi sem undirstrika þetta. Árangurinn sem þar er lýst 

stafar af bættri sjálfsvitund, sjálfsþekkingu, sjálfsstyrk, samkennd og 

ábyrgari ákvarðanatöku nemenda í kjölfar þátttöku þeirra í FTNH. Skamm-

tímamarkmiðum CASEL-samtakanna, að breyta viðhorfum nemenda til 

sjálfs sín, til annarra og til skólans á jákvæðan hátt, er þar með að hluta til 

náð. Þessi árangur náðist á aðeins sex vikum. Að mínu mati er það 

vísbending um að regluleg kennsla með FTNH gæti leitt til árangurs á borð 

við langtímamarkmið CASEL-samtakanna, sem er að leiða til jákvæðrar 

félagslegrar hegðunar, færri hegðunarvandamála, minna tilfinningalegs 

uppnáms meðal nemenda og bætts námsárangurs nemenda í skólanum. En 

til þess þyrfti lengra rannsóknartímabil og víðtækari athuganir sem tækju til 
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hegðunar, tilfinninga, hvernig nemendum líður almennt og námsárangurs 

þeirra í skólanum.  

4.4.2 FTNH og tengslamyndun 

Helstu einkenni góðrar tengslamyndunarfærni að mati Golemans (2000, bls. 

120-134) eru eftirfarandi og hafa verið rætt ítarlega í kafla 3.2.1: 

 Að hafa áhrif á  tilfinningar annarra. 

 Að vera læs á umhverfið og aðstæður, átta sig á reglum og siðum og 
að tjá tilfinningar sínar á viðeigandi hátt. 

 Að geta tekið undir með tilfinningum annarra. 

 Að sýna samkennd. 

 Víxlverkun í samskiptum. 

 Leiðtogahæfni. 

Það segir sig sjálft að til þess að hafa þessi einkenni þarf einstaklingur að 

búa yfir tilfinningafærni og -læsi. Þetta helst í hendur þar sem einstaklingur 

styrkist í tilfinningafærni og -læsi í gegnum jákvæð samskipti og 

tengslamyndun, en undirstaða þess að geta byggt upp jákvæð samskipti og 

tengslamyndun er að einstaklingur búi yfir góðri tilfinningafærni og -læsi. 

Vanti því annaðhvort – góðan grunn í tilfinningafærni og tilfinningalæsi eða 

mikil og jákvæð samskipti –er hætt við að einstaklingur lendi í ákveðnum 

vanda sem leiði til félagslegrar einangrunar, hegðunarerfiðleika og 

tilfinningalegrar vanlíðunar, sem aftur leiðir af sér slakan námsárangur. 

Tilfinningafærni og tengslamyndunarhæfni eru einfaldlega nauðsynlegar til 

þess að ná árangri í lífinu, hvort sem um er að ræða félagslíf, starf eða 

ástarlíf, að mati Golemans (Goleman, 1995). 

Það er ekki auðvelt að rjúfa vítahring félagslegrar einangrunar. En 

„félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ býður hins vegar upp á 

einstakt tækifæri til þess. Með aðstoð hestanna er hægt að kenna 

nemendum tengslamyndun frá grunni án þess að vera háður því að þeir búi 

þá þegar yfir tilfinningafærni og -læsi. Tengslamyndun á milli einstaklinga er 

flókin. Menn nota mörg óbein skilaboð, hugsa sig um, þykjast eða nota 

misvísandi líkamstjáningu. Hesturinn gerir þetta einfalt: hann bregst aðeins 

við á einn hátt, hreinn og beinn. Vilji nemandinn fá öðruvísi viðbrögð frá 

hestinum þarf hann að breyta sinni hegðun, sínum samskiptamáta, sinni 

afstöðu. Á þann hátt hvetur hesturinn nemandann til samskipta og 

nemandinn fær jákvæða tengslamyndun að launum; hesturinn sýnir honum 

áhuga, hlýju, væntumþykju. Fyrsta skrefinu er náð. Í kjölfarið notar 
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sérkennarinn hestinn sem brú í tengslamyndunina á milli sín og nemandans. 

Nemandinn safnar áfram jákvæðri reynslu í tengslamyndun og samskiptum 

og verður smám saman móttækilegur fyrir jákvæðri tengslamyndun við 

sérkennarann. Sá þarf að vera vel undirbúinn til þess að geta byggt upp 

tengslamyndun við nemandann sem þroskar tengslamyndunarfærni hans 

enn frekar. Wedekind (1988) setti upp fjögur undirstöðuatriði jákvæðrar 

tengslamyndunar á milli barns og fullorðins sem eru viðurkenning, að vera 

metinn að verðleikum, að tilheyra og að fá skýr mörk. Að auki þarf 

nemandinn nægilegt rými og frelsi til þess að geta prófað sig áfram í 

tengslamyndun og samskiptum sínum, geta gert mistök og fengið annað 

tækifæri ef honum mistekst (Voβberg, 2010). 

Eins og sjá má í niðurstöðukafla 4.3.2 um tilfinningaþroska og tilfinninga-

færni fá nemendur nægileg tækifæri til þess að mynda tengsl við hestana. 

Hver kennslustund hefst á 15 til 30 mínútna kafla þar sem hestar og börn 

nálgast hvert annað nánast óafskipt. Margir nemendur koma í hestatímann 

þreyttir, pirraðir, ósáttir við eitthvað sem á undan hefur gengið. Á þessum 

fyrstu mínútum gefst þeim tækifæri til að losa sig við þessar neikvæðu 

tilfinningar og opna sig fyrir tengslamyndun við hestinn, fá jákvæða athygli, 

veita jákvæð viðbrögð til baka, upplifa viðurkenningu, væntumþykju og að 

það sé þörf fyrir mann, að geta hjálpað og gefið af sér til hestsins. Þessi 

fyrsti kafli hverrar kennslustundar er í raun nauðsynlegur fyrir allt 

áframhaldandi nám í kennslustundinni. Hesturinn undirbýr grunninn og 

sérkennarinn tekur við nemandanum í öðru hugarástandi (Voβberg, 2010; 

Gäng, 2010b). 

Í niðurstöðukafla 4.3.3 um líðan nemenda kemur meðal annars fram að 

líðan nemandans breytist oft á tíðum frá upphafi kennslustundar og þar til 

hann fer aftur í skólann. Fleiri slík dæmi má finna í kafla 4.3.2 um 

tilfinningaþroska og tilfinningafærni. Návist hestanna hefur mikil áhrif á 

líðan nemenda, tilfinningalegt ástand og tengslamyndunarfærni þeirra. 

Sérkennarinn þarf fyrst og fremst að skapa hestum og nemendum aðstæður 

til þess að nýta þessi áhrif og síðan að vera vakandi og velja réttu 

augnablikin til að stíga inn í tengslamyndunina og leggja inn námsþætti. Hér 

verður til sambandsþríhyrningurinn sem fjallað er um í kafla 3.2. Ef 

sérkennarinn gerir þetta vel má sjá miklar framfarir nemenda á báðum 

sviðum, í tilfinningafærni og í tengslamyndunarfærni. Í niðurstöðunum má 

sjá nokkur dæmi þar sem sérkennarinn notar hestinn sem brú á milli sín og 

nemandans. Eins og fram kemur í kafla 3.2 getur þessi brú verið sýnileg eða 

ósýnileg. Í rannsókninni var brúin í sumum tilfellum sýnileg, til dæmis í formi 

langtaums sem sérkennarinn hélt í á meðan nemandinn gerði æfingar á 

hestbaki eða þegar sérkennarinn teymdi hest nemandans í reiðtúrum. 
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Ósýnilega brúin var þó algengari, þar sem nemandinn virtist vinna einn með 

hestinum en sérkennarinn var búinn að undirbúa verkefni fyrir nemendur til 

að vinna sjálfstætt, kallaði fyrirmæli til þeirra eða nýtti umhverfið til að 

skapa námsaðstæður fyrir nemandann og hestinn saman. 

Vegna persónuverndar var ekki hægt að bæta ljósmyndum úr 

rannsókninni inn í niðurstöðukaflann en á mörgum myndum sem teknar 

voru í rannsókninni má sjá tengslamyndun hesta og barna í hnotskurn. 

4.4.3 Samantekt 

Einstaklingar alast upp við ólíkar aðstæður. Sumir eru einkabörn, aðrir alast 

upp í stórum systkinahópi, sumir búa með báðum foreldrum sínum, aðrir 

búa hjá afa og ömmu og enn aðrir alast upp hjá einstæðu foreldri, með 

fósturforeldri eða hjá stjúpforeldrum og eflaust eru til enn fleiri sviðsmyndir 

af æskuheimilum. Hvert heimili býður einstaklingum upp á ólíka kennslu í 

tilfinningafærni og tilfinningalæsi. Einstaklingar koma með ólíka sjálfsmynd 

að heiman, en eiga það þó allir sameiginlegt að ganga í grunnskóla. Hér 

liggja tækifærin til að jafna aðstæður nemenda og námsmöguleika.  

Sífellt fleiri fræðimenn hafa komist að þeirri niðurstöðu að til þess að 

einstaklingur nái árangri í lífinu og geti staðist áskoranir og erfiðar aðstæður 

sem lífið hefur upp á að bjóða þurfi fyrst og fremst góða tilfinningafærni og 

samskiptafærni en ekki nauðsynlega háa greindarvísitölu (CASEL, 2012;  

Goleman, 1995; Rúnar Sigþórsson, 1999). 

Það er því skylda grunnskóla landsins að stuðla að jöfnum tækifærum 

nemenda sinna til að öðlast góða tilfinninga- og samskiptafærni með 

kennslu í þeim efnum. Almenn vellíðan nemenda og tilfinningalegt jafnvægi 

þeirra hefur margföld jákvæð áhrif á einstaklinga og á skóla í heild sinni. 

Námsárangur einstaklinga batnar, hegðunarvandamálum fækkar og 

nemendur eru virkari í skólasamfélaginu. Það er því hagur bæði 

einstaklinganna og skólanna í heild að bjóða upp á góða og árangursríka 

kennslu í tilfinninga- og samskiptafærni og er ég sannfærð um að „félagslegt 

og tilfinningalegt nám með hestum“ sé góð viðbót við aðra kennslu í 

þessum efnum og að niðurstöður rannsóknarinnar undirstriki það. 
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5 Aðrar rannsóknir 

Notkun hesta í almennri kennslu eða sérkennslu er frekar ný af nálinni og 

hafa áhrif slíkrar kennslu lítið verið rannsökuð hingað til. Það er heldur ekki 

auðvelt að rannsaka til dæmis námsárangur sem hlýst af „félagslegu og 

tilfinningalegu námi með hestum“ þar sem það er mjög erfitt að skapa 

rannsóknaraðstæður sem útiloka áhrif annarra þátta, eins og aðra kennslu, 

félaga, kennara og fleira. Ég gerði mér mjög fljótt grein fyrir því, að þó að 

óskastaðan hefði verið að geta sýnt fram á bættan námsárangur barna sem 

taka þátt í FTNH þá var rannsóknartíminn og umfang verkefnisins langt frá 

því nægjanlegt til þess að geta safnað sannfærandi og gildum gögnum um 

slíkt. Ég ákvað því að leggja áherslu á upplifun þeirra nemenda sem tóku 

þátt í kennslunni og að gera sýnilegt það sem á sér stað á félagslegu og 

tilfinningalegu sviði nemenda í FTNH.  

Ég fann engar sambærilegar rannsóknir, hvorki á íslensku, þýsku né 

ensku. Flestar rannsóknir sem tóku að einhverju leyti fyrir svipað efni og hér 

er gert áttu sér stað í „sálfræðimeðferð með aðstoð hesta“ frekar en 

kennslu. Ég fann þó eina doktorsritgerð sem rannsakaði áhrif „meðferðar 

með aðstoð hesta“ (e. equine-assisted therapy) á námsárangur barna með 

sérkennsluþarfir. Sú rannsókn var bæði eigindleg og megindleg og nokkuð 

umfangsmikil. Nemendur tóku þátt í „meðferð með aðstoð hesta“ í þrjá 

mánuði og var styrkur þeirra í námi metinn með staðlaðri könnun, bæði 

fyrir og eftir inngripið. Niðurstöðurnar sýndu engan marktækan mun á 

námsárangri nemenda. Hinsvegar mat starfsfólk í skólanum sem og 

nemendurnir sjálfir það svo að geta þátttakenda hefði aukist, til dæmis í að 

bera ábyrgð, að sýna sjálfstjórn og í tilfinningafærni og -læsi. Hegðun þeirra 

hefði batnað, þeir öðlast meiri samskiptafærni og ættu jákvæð samskipti við 

hesta og starfsmenn auk þess að þeir tjáðu sig mikið um reynslu sína í 

„meðferð með aðstoð hesta“. Starfsmenn og nemendur töldu því „meðferð 

með aðstoð hesta“ hafa gagnast þátttakendum félagslega, hegðunarlega og 

sálrænt. Mat foreldranna á áhrifum „meðferðar með aðstoð hesta“ 

samræmdist hins vegar ekki mati starfsfólks og nemenda (Brouillette, 

2006). 

Í lokaskýrslu þróunarverkefnisins „Þarfasti þjónn nemandans“ (Herdís K. 

Brynjólfsdóttir, 2011) sem unnið var hér á landi kemur fram að nemendur 

sýndu aukið sjálfstæði og meiri jákvæðni í kjölfar kennslunnar með 
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hestunum. Foreldrar tjáðu að börnin sýndu meiri áræðni, styrk og meira 

tilfinningalegt jafnvægi. 
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6 Lokaorð 

„Félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ er ung grein og lítið þekkt á 

Íslandi enn sem komið er. Það er þó ekki nýtt fyrir Íslendingum að hesturinn 

er einn þarfasti þjónn sem við höfum átt, til ferðalaga, í landbúnaði, í 

frítímum, í íþróttum og ekki síst í persónulegum samböndum manna og 

dýra. Íslendingar hafa búið í návist hesta frá upphafi landnáms og hafa 

hestar stundum verið jafnmargir eða jafnvel fleiri en Íslendingar. Þeir hafa 

gegnt stóru hlutverki í lífi margra, sem vinnuhestar, sem félagar eða jafnvel 

sem dýrmætir keppnishestar. Allir sem hafa átt slíkan félaga skilja að hestur 

er svo miklu meira en einungis vinnudýr eða fjárfesting. Hestur er sálufélagi. 

Hann veit hvernig manni líður án þess að höfð séu um það nokkur orð, hann 

veit hvers við þurfum við áður en við vitum það sjálf. Þess vegna er hann 

svo dýrmætur í vinnu með börnum og reyndar öðrum einstaklingum sem 

eiga erfitt með að átta sig á því hvernig þeim líður, sem eiga erfitt með að 

tjá sig í orðum eða eiga í erfiðleikum með að lesa í aðstæður og hegða sér 

samkvæmt þeim.  

Hér hefur „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ verið kynnt frá 

grunni, upphaf aðferðarinnar og fræðin sem hún byggir á. Hvað ber að hafa 

í huga við undirbúning hennar og framkvæmd hefur verið skoðað ítarlega. 

Meginviðfangsefnum hennar, tilfinningagreindinni og tengslamynduninni, 

hafa verið gerð skil. Fræðin hafa síðan verið yfirfærð og tengd við raunveru-

legar aðstæður í rannsókninni. Þar hafa nemendur fengið orðið til að lýsa 

því sem „félagslegt og tilfinningalegt nám með hestum“ er fyrir þá, hvers 

virði og hvaða tilgangi aðferðin gegnir. Við höfum fylgt nemendum í 

gegnum áföll og sigra og séð hvernig þeir hafa vaxið og lært með aðstoð 

hestanna. Það er von mín að þetta verkefni muni vekja áhuga margra á 

námsleiðinni FTNH, að hún verði sýnilegri og útbreiddari í íslenskum 

grunnskólum og ekki síst að einstaklingar fái að lokum tækifæri til þess að 

mennta sig í þessari grein hestamennsku og uppeldisfræði á Íslandi í 

framtíðinni. 
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