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Ágrip 
 

Þessi ritgerð er lokaritgerð til B.A.-gráðu í íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands. 

Markmið ritgerðarinnar var að kanna hvort íslenski hesturinn eigi þátt í því að laða til 

sín útlendinga hingað til lands og hvort að hann hafi áhrif á tileinkun íslenskunnar 

meðal þeirra sem ákveða að hefja búsetu á Íslandi. Ritgerðin byggist einkum á 

viðtalskönnun höfundar og skiptist hún í þrjá meginkafla. Að loknum inngangi er í  

öðrum kafla ritgerðarinnar fjallað um íslenska hestinn, sérkenni hans og þátt hans í 

íslenskri menningu, sem er hluti af því sem gerir hann svo eftirsóttan víða um heim. Í 

þriðja kafla eru fræðilegar kenningar um hvata til tungumálanáms skoðaðar, en þær 

skapa grundvöllinn fyrir viðtalskönnun höfundar. Einnig er rætt um vettvang erlends 

hestafólks á Íslandi til íslenskunáms. Í fjórða kafla er fjallað um viðtalskönnun höfundar 

við sex erlenda áhugamenn í hestamennsku sem eru búsettir eða hafa búið hér á landi. 

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni, hvort íslenski hesturinn eigi þátt í 

því að laða til sín útlendinga sem hefja svo búsetu á Íslandi og læra íslenska tungumálið, 

ásamt því að skilgreina hvata þeirra til tungumálanáms. Í fimmta kafla er 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar loks dregið saman. 

 Þessi ritgerð var unnin undir leiðsögn Kolbrúnar Friðriksdóttur og vil ég þakka henni 

fyrir alla aðstoð, hvatningu og þær góðu hugmyndir sem hún hefur veitt mér. Einnig 

kann ég öllum þátttakendum í viðtalskönnuninni minni bestu þakkir fyrir að svara 

spurningum mínum og Dagbjörtu Guðmundsdóttur fyrir vandaðan yfirlestur. 
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1. Inngangur 
 

Íslenski hesturinn er vinsæll víða um heim og dregur hann marga ferðamenn og 

áhugamenn til landsins á hverju ári. Mikið er að gerast í kringum hestinn á Íslandi sem 

áhugamenn erlendis frá sem og hérlendis, vilja upplifa. Margir þeirra útlendinga sem 

komu sem ferðamenn til landsins til að kynnast íslenska hestinum betur hefja svo búsetu 

á Íslandi og verða eftir til náms og starfa. Því tilheyrir einnig að tileinka sér íslenska 

tungumálið. Þetta fyrirbæri verður rannsakað hér á eftir.   

 Ritgerðin byggist á þremur meginköflum. Í fyrsta kafla verður fjallað almennt um 

íslenska hestinn og sérkenni hans, sem eru stór hluti af því sem gerir hann svo 

áhugaverðan og vinsælan víða um heim. Í næsta kafla verður fjallað um erlent hestafólk 

og vettvang þess til íslenskunáms, eins og atvinnu- og námsmöguleika og viðburði sem 

gefa áhugamönnum tækifæri til að dvelja eða búa hér í styttri eða lengri tíma. Einnig 

verður fjallað um hvata til tungumálanáms almennt. Í þriðja kafla, sem er einnig 

aðalkafli ritgerðarinnar, verður fjallað um rannsókn höfundar á máltileinkun og notkun 

íslenskunnar af erlendu hestafólki. Í ritgerðinni verður leitast við að svara því hvort 

íslenski hesturinn eigi þátt í því að laða til sín útlendinga sem hefja svo búsetu á Íslandi 

og læra íslenska tungumálið og hvað hvetur þá til íslenskunáms. 

 Efni þessarar ritgerðar tengist sjálfri mér beint, þar sem ég tel íslenska hestinn vera 

helstu ástæðu þess að ég fékk áhuga á að koma til Íslands. Fyrsta heimsókn mín hingað 

var ferð með foreldrum mínum árið 2011 en þá var ég 15 ára gömul. Ég fór reglulega á 

bak á íslenskum hestum í Þýskalandi á þeim tíma og hugmyndin um eyju fulla af 

íslenskum hestum í Norður-Atlantshafinu heillaði mig. Sumarið 2012 og 2013 réð ég 

mig til vinnu á hestaleigu á Snæfellsnesinu, sem var mjög skemmtileg reynsla. Ég hafði 

alltaf haft áhuga á tungumálum og fannst mér íslenskan vera sérstaklega fallegt 

tungumál. Einnig fannst mér freistandi að læra tungumál sem aðeins um 350.000 manns 

í heiminum geta talað, í mínu heimalandi er það álitið mjög sérstakt. Sjálfsnámið gekk 

þó erfiðlega, þar sem fólk sem vinnur í ferðaþjónustu er vant að tala ensku við mann 

eins og við ferðamenn. Einnig voru dvalir mínar frekar stuttar, en ég lærði nokkrar 

setningar og gat skilið smávegis. Eftir að ég kláraði skólann í Þýskalandi árið 2014 sótti 

ég um vinnu á sveitabæ á Norðurlandi. Þar upplifði ég minn fyrsta sauðburð, lærði að 

umgangast og temja ung hross og fór í nokkrar skemmtilegar hestaferðir á hálendinu. 

Dvölin í sveitinni hjálpaði mikið til svo að ég byrjaði að skilja og tala meira, sérstaklega 
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við móður yfirmanns míns, sem kunni nánast enga ensku. Árið 2015 hóf ég svo nám við 

Háskólann í Köln í Þýskalandi í Norðurlandafræði en íslenskukennslan þar dugði mér 

ekki og ég sótti um skiptinám við Háskóla Íslands, þar sem ég lærði íslensku sem annað 

mál. Ákvað ég svo að ljúka BA-námi í íslensku sem öðru máli og hef ég verið með fasta 

búsetu á Íslandi síðan haustið 2016. Ári síðar lét ég stærsta drauminn minn rætast, ég 

keypti mér minn fyrsta hest. Þannig má segja að íslenski hesturinn hafi laðað mig til 

Íslands og orðið til þess að ég lærði íslensku. Því ákvað ég að fjalla um þetta efni í 

lokaritgerðinni minni, til að kanna stöðu fólks sem kom upphaflega af svipuðum 

ástæðum til Íslands.  Í kaflanum hér á eftir verður farið yfir sögu og sérkenni íslenska 

hestsins sem gera hann svona vinsælan og eftirsóttan víða um heim. 
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2. Sérkenni íslenska hestsins og þáttur hans í íslenskri 

menningu 
 

Íslenski hesturinn er órjúfanlegur hluti af íslenskri sögu og menningu og varð til úr 

hestunum sem landnemar fluttu til Íslands á árunum 870-930. Á leiðinni stoppuðu þeir á 

Hjaltlandseyjum, sem útskýrir uppruna hans í Hjaltlandshestinum. Einnig  er íslenski 

hesturinn skyldur Norðlandshestinum, sem er gamalt hestakyn í Noregi og er mjög líkur 

íslenska hestinum í útliti og gangtegundum. Ennfremur er hann skyldur mongólska 

hestinum, sem er svipaður í útliti og stærð, mjög þolinn og býr líka yfir tölti og skeiði 

(Stefán Aðalsteinsson, 2001, bls. 19-20). Þar sem rými á skipum landnámsmannanna 

var mjög takmarkað komu aðeins úrvalshestar og hryssur til greina í ferðina að nýju 

landi. Þeir þurftu að vera mjög traustir og sterkir svo að þeir myndu ná tökum á nýjum 

aðstæðum (Gísli B. Björnsson, 2004, bls. 15). En landnámsmennirnir fluttu ekki bara 

hestinn til Íslands, heldur einnig norrænu menninguna. Hestar áttu mikinn þátt í 

íslenskum fornbókmenntum, t.d. áttu norrænu guðirnir hesta, eins og áttfætta hestinn 

Sleipni. Einnig koma hestar fram undir nöfnum í Íslendingasögum, t.d. Freyfaxi í 

Hrafnkelssögu Freysgoða (Hrafnkels saga Freysgoða, 1998, bls. 14). Annað sem sýnir 

sérstöðu hesta á þessum tíma er að eftir að kristni var lögtekin árið 1000, var bannað að 

borða hrossakjöt. Þeir sem brutu lögin voru kallaðir hrossaketsætur, sem þótti hið mesta 

skammaryrði (Gísli B. Björnsson, 2004, bls. 20-22). 

 Íslenski hesturinn hefur starfað með Íslendingum frá upphafi byggðar og var 

ómissandi sem samgöngu- og dráttartæki fram til 1930, en þá tóku bifreiðar við. Óvíst 

er hvort landnemarnir hefðu getað byggð landið án hans. Nú á dögum er hann ennþá 

notaður til smalamennsku sums staðar á landinu, en að öðru leyti þjónar hann mönnum 

mest sem reiðhestur. Hestamennskan er vinsælt áhugamál hjá öllum aldurshópum, hvort 

sem fólk fer í skemmtilega útreiðartúra eða keppir á hestamótum (Ingimar Sveinsson, 

2010, bls. 63). 

 Eins og vikið var að í kaflanum á undan er íslenski hesturinn afar vinsæll víða um 

heim, en hann er mjög fjölbreytilegur hestur. Má þá helst nefna gangtegundir hans, 

geðslag og liti. Eitt af því sem gerir hann svona einstakan er að hann hefur fimm 

gangtegundir: fet, brokk, tölt, stökk og skeið, á meðan flestar erlendar hestategundir 

hafa aðeins þrjár: fet, brokk og stökk (Ingimar Sveinsson, 2010, bls. 60). Einnig er 
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geðslag hans einstakt, hann er mjög vinalegur hestur og þykir auðveldur í umgengni 

miðað við önnur hestakyn.  

 Ennfremur eru litir íslenska hestsins um margt sérstakir. Hann er til í flestöllum 

litum, sem til eru á hestum yfir höfuð. Í Worldfeng, upprunaættbók íslenska hestsins, eru 

skráðir 9 mismunandi aðallitir á íslenskum hestum, t.d. grár, brúnn, o.s.frv., auk þess 

sem til eru fjölmörg litarauðkenni, t.d. blesótt, sokkótt, o.s.frv. (Worldfengur, e.d.) Þetta 

er mjög sjaldgæft þar sem flest hestakyn hafa verið ræktuð með tilliti til litar. Því eru 

flestir hestar af sama kyni einlitir eða aðeins til í nokkrum fáum litum. Hins vegar eru 

aðeins þrír litir af öllum hestalitum í heiminum sem finnast ekki í íslenska 

hrossastofninum en það eru doppótti liturinn, síðuskjótti liturinn og alhvíti liturinn 

(Ingimar Sveinsson, 2010, bls. 60). 

 Aðrir mikilvægir eiginleikar sem eiga þátt í aðdáun á íslenska hestinum eru t.d. 

nægjusemi, þróttur og þol hans. Miðað við önnur hestakyn þykir hann mjög auðveldur í 

fóðrun og einnig er hann mjög fótviss og mjúkur í hreyfingum, sem gerir hann að 

frábærum ferða-, keppnis- og fjölskylduhesti (Ingimar Sveinsson, 2010, bls. 59). Þýska 

hestakonan Ursula Beck er ein þeirra sem hefur heillast af íslenska hestinum. Hún talar 

um nægjusemi hans í viðtali í Morgunblaðinu:  

 

„Ef maður fór eitthvað í tvær vikur eða jafnvel fimm en passaði að væri litið eftir hestinum og 

hann hafi nóg að bíta og brenna og hafði félagsskap, þá væri hægt að koma jafnvel eftir hálft ár og 

setja hnakkinn á og fara út að ríða eins og ekkert hefði ískorist. Það er ekkert hægt við neina aðra 

hesta sem ég hef kynnst í gegnum ævina og hef ég kynnst ansi mörgum.“ (Benedikt Bóas 

Hinriksson, 2016) 

  

 Annað sem einkennir íslenska hestinn er að hann er alinn upp úti í náttúrunni og 

eyðir nánast öllu lífi sínu úti. Tíminn sem hann er tekinn inn í hús er mjög stuttur miðað 

við hesta í útlöndum, eða frá janúar fram að vori. Uppeldi íslenska hestsins er því af 

mörgum talið hafa þau áhrif á eðli hans að hann verður nægjusamur, þolinn, fótviss, 

vinalegur en jafnframt frjálslegur, og sterkur, eins og áður hefur komið fram (Ingimar 

Sveinsson, 2010, bls. 60).    

 Segja má að ýmis íslensk orð tengd hestum hafi náð alþjóðlegri útbreiðslu, sem er 

nokkuð athyglisvert. Eitt dæmi um það er að íslenska orðið „tölt“ er nú notað í mörgum 

tungumálum yfir þessa sérstöku gangtegund, m.a. í þýsku (þ. Tölt) og ensku (e. tolt). 
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Einungis mjög fáar hestategundir í heiminum hafa þessa gangtegund, en hún er 

skilgreind á eftirfarandi hátt á vefsíðunni Íslenski hesturinn:  

   

 „Tölt er fjórtakta hliðarhreyfing, fjórir hófaskellir eins og fetið og því stundum líkt við hlaupandi 

fetgang. Tölt er sviflaus gangtegund, ýmist einn eða tveir fætur á jörðu í einu. Þegar hestur töltir 

hækkar hann sig að framan, gefur eftir bakið, dregur sig saman og þunginn færist meir á 

afturfæturna.“ (Íslenski hesturinn, 2001).  

 

Aðrar hestategundir sem geta einnig sýnt tölt eru t.d. suður-amerískir hestar sem 

kallaðir eru Paso Fino og Paso Peruano og amerískir hestar sem kallaðir eru American 

Saddlebread. Þannig má segja að íslenska orðið „tölt“ sé að minnsta kosti notað í 

Ameríku yfir gangtegundina sem innlendir hestar þar hafa. Annað dæmi um alþjóðlega 

útbreiðslu íslenskra orða er að erlend vörumerki sem bjóða upp á hestavörur fyrir 

íslenska hesta eru rekin undir íslenskum nöfnum, eins og þýska vörumerkið „Fengur“. 

Eins hafa íslensk vörumerki sem framleiða hestavörur náð góðri, alþjóðlegri útbreiðslu, 

t.d. vörumerkið „Hrímnir“. Orðið „gæðingur“ (þ. gædingur) er einnig þekkt í útlöndum, 

t.d. í Þýskalandi, og táknar það sérstaklega góðan og traustan hest.  

 Ennfremur hafa íslensku orðin „gæðingakeppni“ (þ. gædingakeppni) og 

„hestadagar“ (þ. hestadagar) náð alþjóðlegri útbreiðslu, t.d. í Þýskalandi og Austurríki. 

Bæði orðin tákna keppnisgreinar, en í gæðingakeppni fá hesturinn og knapinn ekki 

einungis einkunnir fyrir sýningu gangtegundanna heldur einnig fyrir fegurð í reið og 

vilja hestsins (Gæðingardómarafélag Íslands, e.d.). „Hestadagar“ er aftur á móti fremur 

óhefðbundin keppni, miðað við gæðingakeppnina, en þar þurfa hesturinn og knapinn að 

sýna lagni sína í mismunandi verkefnum (Wikipedia, 2016). Ennfremur er íslenska 

hefðin, að skýra hesta íslenskum nöfnum ásamt auknefni sem táknar fæðingarstaðinn, 

t.d. „frá Hofsstöðum, einnig notuð í útlöndum. Hestar sem fæddir eru í Þýskalandi heita 

þannig t.d. „von Ellenbach“ og þeir sem fæddir eru í Frakklandi t.d. „de Lauzière“. 

Einnig eru til nokkrir hestabæir sem heita íslenskum nöfnum, t.d. „Vindstaðir“ (þ. 

Vindstadir) og „Hrafnsholt“ í Þýskalandi.  

 Eins og fram hefur komið hér á undan er íslenski hesturinn í mörgu tilliti einstakt 

hestakyn, sem hefur mörg sérkenni og eiginleika og er þetta ein helsta ástæða þess að 

hann vekur svo mikinn áhuga, bæði erlendra ferðamanna og erlends hestafólks. Þá hefur 

einnig verið fjallað um útbreiðslu íslenskra orða tengd íslenskum hestum, sem kynna 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hestadagar
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þannig íslenska tungumálið fyrir hestaáhugamönnum víða um heim og koma íslenskri 

menningu nær þeim. Í næsta kafla verður athyglinni beint að hvatanum til 

tungumálanáms ásamt því að líta á vettvang erlends hestafólks til íslenskunáms. 
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3. Hvati til tungumálanáms 
 

Hvati (e. motivation) er mikilvægur þáttur á öllum sviðum lífsins, en hugtakið felur í sér 

drifkraftinn sem hvetur okkur áfram, t.d. í viðskiptalífinu, í námi eða í íþróttum. Segja 

má að hvatinn aukist með því að við sjáum meiri tilgang í gjörðum okkar. Hvatning, 

ásamt áhuga, eru því einnig mjög mikilvægir þættir í tileinkun tungumála (Gísli Felix 

Bjarnason, Matthildur Kjartansdóttir, 2013, bls. 4). Margir fræðimenn hafa rannsakað 

þetta fyrirbæri og hvaða þættir hafa áhrif á það, eins og Deci og Ryan (1985), Eysenck 

(1994), Heckhausen (1989) og Weiner (1992). Crookes og Schmidt (1981), Dörnyei 

(1994, 1998, 1999), Düwell (1972) og Gardner og Lambert (1972) hafa svo fjallað um 

hvata í tungumálanámi og -kennslu (sbr.  Oddný G. Sverrisdóttir, 2007, og rit sem þar er 

vísað í). Þar sem hvati að baki tungumálanámi og rannsóknir á honum er flókið 

fyrirbæri verður einungis fjallað um þær kenningar sem máli skipta fyrir efni þessarar 

ritgerðar, þ.e.a.s. kenningar sem eiga við nemendahóp innflytjenda. Greina þarf á milli 

innflytjenda sem læra tungumál innan málsvæðisins sjálfs, og nemenda, sem læra 

tungumál annars lands, sem þeir þekkja lítið eða ekkert til, að utan. Gera má ráð fyrir 

því að innflytjendur eigi auðveldara með að sjá tilganginn í því að tileinka sér tungumál 

landsins sem þeir búa í, heldur en þeir sem læra tungumál ókunnugs málsvæðis (Oddný 

G. Sverrisdóttir, 2007, 137-139).  

 Hvati er flókið fyrirbæri og eru rannsóknir á honum mjög erfiðar, þar sem ekki er 

auðvelt að mæla hvata sem getur verið breytilegur frá einum einstakling til annars. 

Upphaf rannsókna á hvata má rekja til fræðimannsins Carrolls (1959) (sbr. Oddný G. 

Sverrisdóttir, 2007, og rit sem þar er vísað í), en í þessari ritgerð verður lögð áhersla á 

rannsókn Gardners og Lambert (1972) og Crookes og Schmidt (1981), eins og greint 

var frá hér framar.  

 Í rannsókn Gardners og Lamberts (1972) er hvatinn greindur í tvo þætti, verktengdan 

hvata (e. instrumental orientation) og aðlögunartengdan hvata (e. integrative 

orientation). Um verktengdan hvata er að ræða þegar nemandinn hefur fyrst og fremst 

einhvers konar markmið í huga með náminu. Þannig beinist hvatinn að því að ná 

markmiðinu, eins og að fá háa einkunn eða að geta hafið frekara nám. Í þeim tilfellum 

má segja að ytri ástæður hafi áhrif á hvatann. Hins vegar er aðlögunartengdur hvati fyrir 

hendi þegar nemandann langar að verða hluti af samfélagi og menningu markmálsins. 
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Báðar tegundir hvata geta verið til staðar hjá sama einstaklingi og mikilvægt er að 

benda á að ekki er hægt að aðgreina þá fullkomlega, sem sýnir sig einnig í rannsókn 

höfundar sem fjallað verður um í fjórða kafla (Oddný G. Sverrisdóttir, 2007, bls. 140-

141). Í því sambandi má benda á að aðgengi að markmálinu getur haft áhrif á hvata 

nemanda.  

 Aðrar rannsóknir sem áhugaverðar eru að skoða nánar eru rannsóknir Crookes og 

Schmidt (1981), þar sem þeir leggja áherslu á muninn á því að læra tungumál sem erlent 

mál og sem annað mál. Um annað mál er að ræða þegar nemendur læra tungumálið 

innan málsvæðisins þar sem það er talað, og er allt erlenda hestafólkið úr 

þátttakendahópi í rannsókn höfundar dæmi um það, eins og fjallað verður um í fjórða 

kafla. Hins vegar er talað um að læra erlent tungumál þegar nemendur læra mál annars 

málsvæðis í heimalandi sínu og þegar þeir hafa ekki komið til þess málsvæðis sem 

tungumálið tilheyrir. Gera má ráð fyrir því að mikill munur sé á milli þess að tileinka 

sér mál sem annað mál og sem erlent mál. Nemendur sem læra tungumál sem annað mál 

eru oft hluti af málsamfélaginu og hafa fleiri tækifæri til að nota tungumálið í daglegu 

lífi, á meðan nemendur sem læra tungumál málsvæðis sem þeir hafa aldrei heimsótt eiga 

oft erfitt með að sjá tilganginn í máltileinkun og missa þar með áhuga.  

 Eins og rætt var í inngangskafla, hef ég verið í þessari stöðu og fyrst reynt að læra 

íslensku sem erlent mál áður en ég ákvað að vinna á Íslandi til þess að læra tungumálið 

sem annað mál. Ég get tekið undir niðurstöðurnar þeirra Crookes og Schmidt að 

sjálfsnámið sem erlent mál gekk mjög erfiðlega og ekki var auðvelt að hvetja sjálfa sig 

til náms. Hins vegar gekk mér mjög vel að hvetja sjálfa mig til tungumálanáms þegar ég 

var komin til Íslands, þar sem mig langaði að komast í íslenska samfélagið og einnig 

fannst mér mjög gaman að hlusta á fólkið sem talaði í kringum mig.  

 Í rannsókn sinni greina Crookes og Schmidt á milli fjögurra stiga sem hafa áhrif á 

hvata til tungumálanáms. Á fyrsta stiginu, sem kallað er micro level, hefur markmálið 

sjálft áhrif á hvata nemandans, þ.e. nemandinn fær hvatningu til að læra tungumálið frá 

tungumálinu sjálfu, t.d. ef honum finnst markmálið vera það fallegt eða skemmtilegt að 

hann langar að læra það. Á næsta stigi, sem nefnt er skólastofustig (e. classroom level), 

er það skoðað hvernig kennsluaðferðir hafa áhrif á hvatann með því að líta á hegðun 

kennara og nemenda og námstækni þeirra. Þriðja stigið er kallað námskrár-

/námshæfnisstig (e. syllabus/curriculum level) og fjallar um námsefnisval. Á fjórða 
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stiginu, sem nefnt er ytri aðstæður (e. extracurricular level/long-term learning), er það 

skoðað hvaða óformlegu þættir utan kennslustofunnar hafa áhrif á hvata nemanda, t.d. 

tengsl við málsvæðið og málnotendur þess (Oddný G. Sverrisdóttir, 2007, bls. 141). 

Þannig koma fjórir meginþættir í ljós sem hafa áhrif á hvata nemenda sem eru að 

tileinka sér tungumál. Þættirnir samanstanda af áhuga nemanda, mikilvægi námsins 

fyrir nemendum, væntingum nemanda og ánægju nemanda (Oddný G. Sverrisdóttir, 

2007, bls. 142-141).  

 Hér að framan hefur verið fjallað um þær rannsóknir á hvata til tungumálanáms sem 

höfundur telur skipta máli fyrir aðalefni þessarar ritgerðar, þ.e. viðtalskönnunina á 

máltileinkun íslensku af erlendu hestafólki á Íslandi, sem fjallað verður um síðar í fjórða 

kafla. Í næsta undirkafla verður því vettvangurinn sem erlent hestafólk á Íslandi hefur til 

að tileinka sér íslenska tungu skoðaður nánar. 

   

3.1 Erlent hestafólk og ólíkur vettvangur þess til íslenskunáms 

 

Íslenski hesturinn býður upp á fjölbreytta atvinnumöguleika á Íslandi, sem draga marga 

erlenda hestamenn og -konur til sín, eins og fjallað verður um í kafla 4.3.1. Með því að 

vinna í hestatengdum störfum fæst mikilvæg reynsla í umgengni við hesta, og er þannig 

hægt að tengja starf og áhugamálið saman. Íslenskukunnátta er auðvitað ekki alltaf 

skilyrði í öllum störfum á því sviði en hún er æskileg, sérstaklega til að komast inn í 

samfélag og menningu íslenskra hestamanna. Þannig er hægt að segja að störf í 

hestamennskunni sem og önnur störf skapi tækifæri fyrir útlendinga til að æfa sig í nýju 

tungumálinu. 

 Ein af vinsælustu atvinnugreinunum sem tengjast hestamennskunni og sem 

útlendingar sækja í er hestatengd ferðaþjónusta, eins og fram kemur í kafla 4.3.1 hér á 

eftir. Ingibjörg Sigurðardóttir skilgreinir hana þannig: 

 

„[Þ]jónusta sem fyrirtæki eða einstaklingar veita ferðamönnum í tengslum við hesta, hvort sem um 

er að ræða þjónustu sem tengist reiðmönnum, hestinum sjálfum, sögu hans, ímynd, afurðum eða 

þætti hans í menningar- og atvinnusögu þjóðarinnar.“ (2004, bls. 6) 

 

Hestaleigur og hestaferðir eru stór hluti af hestatengdri ferðaþjónustu. Algengast er að 

hestaleigur bjóði upp á eins til þriggja klukkustunda reiðtúra sem vanir og óvanir geta 
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tekið þátt í. Þá eru einnig hestaferðir sem eru þá lengri útreiðartúrar, frá einum 

sólarhring upp í nokkrar vikur,  þar sem reiðmenn og hestar ferðast saman (Hróðmar 

Bjarnason, 2003, bls. 224). Mjög algengt er að ráða unga erlenda hestamenn í vinnu í 

hestaleigum, oft einungis yfir sumarið, en einnig eru hestaleigur sem bjóða upp á styttri 

ferðir á veturna. Í þátttakendahópi könnunar höfundar má finna nokkra einstaklinga, 

sem hafa unnið í hestatengdri ferðaþjónustu á Íslandi. 

 Að læra nýtt tungumál getur verið krefjandi og erfitt og þá sérstaklega þegar maður 

starfar í ferðaþjónustu, þar sem er mest talað á ensku eða öðrum erlendum tungumálum. 

Þetta umhverfi er ekki það besta til að læra íslensku, þar sem allt daglegt líf fer fram á 

ensku. Af minni eigin reynslu get ég hins vegar sagt að þetta breytist þegar starfsmenn 

starfa í lengri tíma, t.d. í eitt ár eða lengur, þar sem yfirleitt er minna af ferðafólki á 

Íslandi á veturna, og þá minna að gera á hestaleigum. Þá verður auðveldara að einbeita 

sér meira að tungumálinu og að æfa sig í að tala við Íslendinga. 

 Önnur hestatengd atvinnugrein sem hefur laðað fjölda útlendinga hingað til lands er 

tamning og þjálfun íslenskra hesta, eins og sumir þátttakendur í könnun höfundar eru 

dæmi um. Þetta svið leggur grunninn að allri notkun og umgengni hestsins, þar sem 

langflestir hestar verða ekki notkunarhæfir til reiðar og vinnu án tamningar og þjálfunar. 

Hestamennskan á Íslandi óx mikið um 1970 og í kjölfarið fóru hestamenn að opna 

tamningastöðvar til að taka á móti hrossum til tamningar og þjálfunar, oft meðfram því 

að stunda búskap og aðra vinnu (Gísli B. Björnsson, 2004, bls. 196). Slíkar stöðvar 

vekja áhuga margra erlendis frá, en mikil vinna stendur að baki rekstri tamningastöðva 

og þess vegna vinna yfirleitt nokkrir starfsmenn á einni stöð. Bæði innlendir og erlendir 

áhugamenn í hestamennsku sækja í að fá vinnu hjá góðu tamningafólki, þar sem 

heilmargt er hægt að læra. Oft býr erlenda vinnufólkið á sama heimili og húsbændurnir,  

sem hefur jákvæð áhrif á máltileinkun þeirra. Nokkuð algengt er að læra fyrstu orðin 

með því að hlusta og þá eru það orð sem tengd eru vinnunni, eins og „hestur“, 

„hnakkur“, „beisli“ eða „hesthús“. Eins má búast við því að búsetan og „einangrunin“ í 

sveitinni hjálpi, þar sem það er e.t.v. hálftíma akstur í næstu búð. Gera má ráð fyrir að 

með því að búa í sveit fái einstaklingar dýpri innsýn í hestamennskuna og menningu í 

kringum hesta á Íslandi, sem hvetur fólk til þess að læra íslensku og til að skilja það sem 

er að gerast í kringum þá, eins og skoðað verður í kafla 4.3.2.  
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 Annað atriði sem dregur erlenda hestaáhugamenn til Íslands, og hvetur fólk jafnframt 

til að tileinka sér íslensku er formlegt nám í hestamennsku. Boðið er upp á nám til BS-

gráðu í reiðmennsku og -kennslu við Háskólann á Hólum og má finna útskrifaða 

nemendur úr þeim skóla meðal þátttakenda í rannsókn höfundar. Markmið skólans er að 

mennta fólk sem hefur áhuga á að stunda hestamennsku sem atvinnu, hvort sem það er í 

hrossabúskap, tamningum, reiðkennslu, þjálfun eða keppni. Sérfræðingar á sviði 

hestafræða og reiðmennsku sjá um kennsluna og hefur reiðmennsku og kennslu fleygt 

fram á síðustu árum (Gísli B. Björnsson, 2004, bls. 200).  

 Kennslan fer nánast einvörðungu fram á íslensku og þurfa erlendir umsækjendur 

skólans að fara í inntökupróf í íslensku og sýna fram á skilning tungumálsins auk þess 

sem þeir þurfa að þreyta inntökupróf í reiðmennsku, eins og íslenskir umsækjendur. Um 

er að ræða óformlegt próf sem fer fram í formi spjalls við tvo starfsmenn Háskólans sem 

ekki eru reiðkennarar. Fyrst og fremst er spjallað um það sem stendur umsækjanda 

nærri, eins og fjölskyldu, áhugamál o.fl., sem hægt er að svara án mikillar umhugsunar. 

Í þeim tilfellum sem umsækjandi nær reiðprófi en virðist ekki skilja mikla íslensku, er 

viðkomandi hafnað, en hann hvattur til að dvelja á Íslandi og sækja svo aftur um að ári 

liðnu. Ennfremur er tekið tillit til erlendra nemenda í sambandi við verkefnaskil og í 

prófum. Í reglum Háskólans kemur fram að þeir geti sótt um lengdan tíma (25%) í 

prófum og megi einnig hafa með sér orðabækur. Þá geta nemendur með erlent 

móðurmál fengið leyfi frá kennara til að skila verkefnum og svara prófum á ensku, en 

þeir eru hvattir til að vera farnir að svara á íslensku eftir fyrsta veturinn. Mikið af 

lesefninu er á ensku, og margir kennarar leggja prófin á fyrsta árinu fyrir á báðum 

tungumálum (Hjördís Gísladóttir, 2018). Á eftirfarandi mynd má sjá fjölda þeirra 

nemenda sem útskrifuðust úr Háskólanum á Hólum með BS-gráðu í reiðmennsku og 

kennslu á tímabilinu 2014–2018. 
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Þannig útskrifuðust samtals 15 nemendur árið 2018, svo dæmi sé tekið, með BS-gráðu í 

reiðmennsku og -kennslu, og voru 6 nemendur þeirra með erlent móðurmál en það 

samsvarar 40% fjöldans (Háskólinn á Hólum, e.d.). 

 Við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri hefur lengi verið boðið upp á nám í 

tamningum í vali í bændadeildinni, en í dag er námið í hestafræðum rekið í samstarfi 

við Háskólann á Hólum (Gísli B. Björnsson, 2004, bls. 199). Hins vegar er boðið upp á 

tveggja ára nám í reiðmennsku  á vegum Endurmenntunar, sem er kallað Reiðmaðurinn. 

Námið hentar vel þeim sem hafa áhuga á hestum og vilja læra meira í hestamennsku en 

ekki hafa hana sem atvinnu. Námið fer einnig fram á íslensku en ekki er gerð krafa um 

íslenskukunnáttu nemenda, enda er það kennt í gegnum endurmenntun 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, e.d.;  Þórunn Edda Bjarnadóttir, 2018). 

 Til að taka það saman sem rætt var hér að framan má segja að báðir skólarnir sem 

bjóða upp á hestatengd nám leggi sín lóð á vogarskálarnar til að hvetja erlent hestafólk 

til að læra íslensku. Þó að erlendir nemendur við Hólaskóla þurfi að sýna fram á 

skilning íslenskunnar við umsókn um nám, þá fá þeir mikinn stuðning í prófum og við 

skil verkefna. Kennararnir reyna að hvetja nemendurna til að tala íslensku svo að sem 

flestir nemendur séu farnir að geta tjáð sig eftir fyrsta árið. Umhverfið er einnig 

hvetjandi en eins og lesa má úr myndinni hér að framan útskrifast oftast fleiri íslenskir 

nemendur en erlendir. Annað sem auðveldar erlendum nemendum að blandast saman í 

hóp íslenskra nemenda er að árgangurinn við Háskólann samanstendur einungis af 15 

nemendum að meðaltali. 
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 Hér að framan var vettvangur erlends hestafólks á Íslandi til  tungumálanáms 

skoðaður, og einblínt á það sem hefur hvetjandi áhrif á máltileinkun þeirra. Í framhaldi 

af þessari umfjöllun verður fjallað um viðtalskönnun höfundar þar sem það var skoðað 

hvers vegna erlent hestafólk kemur til Íslands og hverjir hvatarnir að baki máltileinkun 

þeirra eru.  
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4. Viðtalskönnun – hesturinn og íslenskan 
 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsókn höfundar á ástæðum þess að það erlenda 

hestafólk sem talað var við kom til Íslands og hvað hvatti það til að læra íslensku. 

 

 Rannsóknarspurningin sem lögð var til grundvallar er þessi: 

 Á íslenski hesturinn þátt í því að draga erlent hestafólk til landsins, sem  

 leiðir til þess að það velur sér búsetu hér á Íslandi og/eða lærir íslensku? Hvað er 

það sem hvetur hestafólkið til íslenskunáms? 

 

4.1 Gagnasöfnun og -greining 

 

Rannsóknin byggist á hálfopnum viðtölum, sem fram fóru rafrænt á samfélagsmiðlinum 

Facebook og tjáðu þátttakendur sig skriflega. Að þessu leyti voru kostir eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar nýttir þar sem lýsandi gagna er aflað (e. descriptive data) frá 

þátttakendum og athyglin beinist að reynslu og daglegu lífi fólks. Hlutverk 

rannsakandans er þá að skilja merkingu rannsóknargagna á djúpan hátt þar sem leitast er 

við að leggja til hliðar eigin viðhorf eða fyrirframgefnar hugmyndir (Taylor og Bogdan, 

1998, 134-163; Kolbrún Friðriksdóttir, 2015, 60-62).  

 Rannsóknin fólst í viðtölum við sex konur, en þau voru tekin í þeim tilgangi að fá 

fram lýsingu þeirra á eigin reynslu og upplifun, með tilliti til íslenskunáms og hvatann 

þar að baki. Viðtölin samanstóðu af átta opnum viðmiðunarspurningum, en slíkur 

viðtalsrammi er nauðsynlegur til að reyna að tryggja að markmiðum rannsóknarinnar 

verði náð (Kolbrún Friðriksdóttir, 2015, 60-62). Viðtölin við hvern þátttakanda fóru 

fram á þremur dögum í heild og var þeirri aðferð beitt að einni spurningu var varpað 

fram í senn, til að leyfa þátttakendum að velta henni fyrir sér og gefa þeim þannig góðan 

tíma til að svara. Að því búnu fengu þátttakendurnir næstu spurningu og þannig koll að 

kolli. Eftir að hafa aflað gagna frá öllum þátttakendum voru þau þemagreind. 

Rannsakandinn fór þannig ítrekað yfir rannsóknargögnin í heild og dró út úr þeim 

lykilatriði og hugtök sem komu fram í lýsingum þátttakenda og vörðuðu ástæður komu 

þeirra til landsins og hvatann að baki íslenskunámi þeirra. Þannig voru loks fundin út 

ákveðin þemu (Taylor og Bogdan, 1998, 134-163; Kolbrún Friðriksdóttir, 2015, 60-62). 

Um meginþemu rannsóknarinnar er fjallað í næsta undirkafla. 
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 Rannsakandi talaði íslensku í viðtölunum og þurfti ekki að taka sérstakt tillit til 

málkunnáttu þátttakenda, þar sem vitað var fyrirfram að allir höfðu góð tök á íslensku. 

Hins vegar kom það fyrir að rannsakandi þurfti að umorða spurningu eða útskýra hana 

til að tryggja sameiginlegan skilning viðmælenda og þátttakanda. Rannsakandi tók ekki 

afstöðu til málfarslegra atriða hjá viðmælendum sínum í úrvinnslu gagnanna, en eins og 

sjá má í næstu tveimur undirköflum verða rannsóknargögnin látin tala sínu máli og 

ummæli þátttakenda dregin fram orðrétt og án málfarsleiðréttinga. Þátttakendur í 

rannsókninni fengu gervinöfn og verður í eftirfarandi köflum fjallað um þá undir þeim 

nöfnum.  

 

4.2 Þátttakendur 

 

Rannsakandi leitaði beint eftir þátttöku erlends hestafólks á Íslandi sem hann þekkti 

meira eða minna og sem hann vissi að hefðu náð góðum tökum á íslensku. Þátttakendur 

eru sex konur á aldrinum 25 til 40 ára og eru þær allar með germönsk mál sem 

móðurmál. 

 Trine, sem er dönsk kona á tvítugsaldri, hefur búið á Íslandi síðan sumarið 2013. 

Langamma hennar var íslensk og langaði hana að koma til Íslands út af áhuganum á 

hestunum og til að komast í tengsl við íslenskar rætur sínar og læra íslensku. Hún hefur 

átt erlendan hest í heimalandi sínu en hafði samt prófað íslenska hesta erlendis áður en 

hún kom til Íslands. Einnig hefur hún haft einhverjar tekjur af hestum og unnið með þá 

hér á landi. Komuna til Íslands undirbjó hún með því að kíkja í orðabækur, en svo fór 

hún á fimm vikna námskeið hjá Mími eftir að hafa verið á Íslandi í fjóra mánuði. Hún 

lauk fyrstu tveimur árunum í Íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands og svo síðar 

BA-gráðu í almennum málvísindum við sama skóla. 

 Anja er þýsk, einnig á tvítugsaldri og kom fyrst í heimsókn til Íslands sumarið 2014. 

Hún flutti endanlega til landsins vorið 2016. Anja hafði farið reglulega á hestbak í 

heimalandi sínu og kynntist íslenska hestinum þar þegar hún var 11 ára gömul. Einnig 

hefur hún unnið á hestaleigu á Íslandi en hún á sjálf tvo hesta í dag. Til að læra íslensku 

tók hún einkatíma í gegnum Skype í nokkra mánuði og fór svo á íslenskunámskeið hjá 

Mími til að öðlast betri þekkingu í málfræðinni. 

 Sara er á tvítugsaldri og er einnig frá Þýskalandi en hún kom fyrst hingað til lands í 

september 2015. Hana langaði að koma til Íslands til að vinna og réð hún sig á 
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hestaleigu og síðan á tamningastað. Hún hafði stundað hestamennsku úti og átti 

erlendan hest þar, en hún hafði aldrei komist í snertingu við íslenska hesta áður en hún 

kom til Íslands. Nú fær hún að fara á bak hjá vinum sínum og stundar nám í 

bifvélavirkjun hérlendis. Sara lærði íslensku með hjálp snjallforrits, Icelandic Online-

námskeiðsins á netinu og tók íslenskunámskeið í Símenntun. 

 Sabine er þýsk og á þrítugsaldri og kom fyrst til Íslands í ágúst 2007. Hún átti tvo 

íslenska hesta í heimalandi sínu. Hún kom til að stunda tamningar á Íslandi en í dag er 

hún tamningakona og reiðkennari, útskrifuð úr Háskólanum á Hólum. Sabine lærði 

íslensku með því að lesa barnabækur og hlusta á fólkið í kringum sig. 

 Carola er sænsk og á þrítugsaldri og kom fyrst til Íslands árið 1998 til að temja hesta. 

Hún hefur farið á bak reglulega á íslenskum hestum en átti ekki sjálf hesta þá. Hún er nú 

reiðkennari og býr á sveitabæ í Svíþjóð þar sem hún temur og leigir út stíur. Hún lærði 

íslensku með því að vinna og búa í sveit. 

 Nora er þýsk og á fertugsaldri og kom fyrst hingað til lands árið 1998 til að vinna í 

hestum. Hún átti íslenskan hest í heimalandi sínu en fór einnig á bak á erlendum 

hestum. Tveimur árum síðar flutti hún svo ástarinnar vegna endanlega til Íslands. Hún 

lærði íslensku með því að búa á íslensku heimili og vera í kringum börn. 

 Eins og áður segir voru þátttakendur allir í einhverjum tengslum við hesta áður en 

þeir fluttu til Íslands. Þrír þátttakendanna hafa hlotið formlega kennslu í íslensku, 

mismikla þó, en konurnar hafa allar náð mjög góðum tökum á tungumálinu. Fimm af 

sex þátttakendum búa ennþá hér á landi og nota þar af leiðandi íslensku í daglegu lífi 

sínu en einn þeirra flutti aftur til Svíþjóðar eftir að hafa dvalið á Íslandi í nokkur ár. 

 

4.3 Rannsóknarniðurstöður 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort íslenski hesturinn eigi þátt í því að laða til 

sín útlendinga sem velja sér svo búsetu hér á Íslandi og hafi þannig að einhverju leyti 

áhrif á það að þeir læra tungumálið, eða hvort aðrir þættir eigi þar hlut að máli. Í 

viðtölunum var leitast við að fá þátttakendur til að segja frá reynslu sinni og fá þannig 

fram helstu ástæður fyrir komu þeirra til landsins og dvöl hér, ásamt því að fá fram 

ástæður þess að þeir lærðu íslensku. Við greiningu rannsóknargagnanna sem varða fyrri 

hluta rannsóknarspurningarinnar, um ástæðu þess að þátttakendur fluttust til Íslands, 

komu í ljós þrjú meginþemu: 
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(1)  a. Íslenski hesturinn: Í gögnunum kemur fram að margir þátttakendanna sóttu 

upphaflega til Íslands gagngert til þess að komast í nálægð við íslenska hestinn. 

  b. Tungumálið: Gögnin sýna að hluti þátttakenda flutti einkum til Íslands vegna 

áhuga á íslensku og vilja til að ná góðum tökum á málinu. 

  c. Atvinnuleit: Gögnin lýsa því að hluti þátttakenda kom fyrst og fremst til  Íslands 

í leit að atvinnu. 

 

Annar hluti rannsóknarspurningarinnar fól í sér að komast að ástæðunni fyrir því hver 

hinn raunverulegi hvati var hjá þátttakendum til að læra íslensku. Til þess að skilgreina 

hvort einhver tengsl séu á milli íslenskukunnáttu þátttakenda og áhuga þeirra á íslenska 

hestinum var einnig skoðað hvort þátttakendur teldu nálægðina við hann hafa hvatt sig 

sérstaklega til að læra íslensku. Við greiningu gagnanna í tengslum við þessar 

spurningar komu í ljós fjögur meginþemu: 

 

(2)  a. Vilji til að vera hluti af samfélaginu: Í gögnunum kemur fram að þátttakendur 

vildu gjarnan vera hluti af samfélaginu og að íslenskukunnátta sé leið til þess. 

  b. Áhugi á íslensku: Gögnin lýsa því að þátttakendum finnst tungumálið fallegt og 

þeir hafa áhuga á að læra það. 

 c. Íslenski hesturinn: Í gögnunum kemur fram að hluti þátttakenda telur 

nálægðina við íslenska hestinn og umhverfi hans hafa virkað sem hvati til að læra 

íslensku. 

d. Óbein pressa frá íslenskumælandi útlendingum: Gögnin lýsa því að hluti 

þátttakenda telur samstarf við útlent hestafólk hafa hvatt þá til að læra málið. 

 

Rannsóknargögnin verða látin tala í næstu undirköflum til að svara 

rannsóknarspurningunni. 

 

4.3.1 Ástæðan fyrir komunni til Íslands 

 

Í gögnunum kom í ljós að stærsti hluti þátttakenda sótti upphaflega til Íslands til þess að 

komast í nálægð við íslenska hestinn. Á þetta við um Noru, Carolu, Önju og Sabine, 

sem segja allar að íslenski hesturinn hafi verið aðalástæða fyrir komu þeirra til Íslands í 

fyrstu. Nora segir ennfremur: 
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„Já, í fyrstu var íslenski hesturinn aðalástæðan mín um að vilja koma til Íslands, þá kom ég tvísvar 

um vetur og vann með hestum. Fór svo út í 2 ár til að klára læra og flutti svo ástinn vegna hingað“

  

Þannig dró hesturinn Noru til landsins í fyrstu en svo þegar hún var búin að dvelja á 

Íslandi í nokkurn tíma tóku aðrar orsakir við sem létu hana setjast að endanlega.  

Sabine segir um þetta:  

 

„Klárlega var íslenski hesturinn aðalástæða fyir komu minni til Íslands. Ég ætlaði að vera í eitt ár 

en leist svo vel á að ég ákvað að vera lengur og siðan stefndi ég að því að fara í skólann.“ 

 

Umfjöllun hennar er mjög lík umfjöllun Noru, hún ætlaði fyrst að vera í takmarkaðan 

tíma en svo líkaði henni svo vel á Íslandi að hún ákvað að vera lengur og hefja nám, 

eins og fjallað var um í þriðja kafla.  

 Annað meginþema sem gögnin lýstu var það að hluti þátttakenda flutti til Íslands 

vegna áhuga á íslenska tungumálinu og vilja til að ná góðum tökum á því. Þetta 

meginþema á t.d. við Trine, sem telur vilja sinn til að tileinka sér íslensku vera 

aðalástæðuna fyrir komu sinni til Íslands. Hún segir að áhuginn á íslenska hestinum hafi 

þó hjálpað mikið til við að setjast að á Íslandi og læra íslensku: 

  

„Ég átti hest heima í Danmörku en ekki íslenskan. Hafði samt prófað íslenska hesta áður en ég 

kom til íslands. Ég hef alltaf haft gaman af tungumálum en langamma mín var íslensk og þess 

vegna langaði mig að komast í tengsl við íslenskar „ræturnar“ mínar. En það að vera í 

hestamennskunni á Íslandi hefur hjálpað mér mikið í íslenskunni, sérstaklega í orðaforða og 

málnotkun.“ 

 

Þannig er hægt að segja að Trine hafi aðallega flutt til Íslands til að læra íslensku. Hún 

hafði kynnst íslenska hestinum áður en hún kom til Íslands, en gera má ráð fyrir því að 

hún hafi kynnst íslenska hestinum út af áhuga sínum á Íslandi og íslenskri ætt sinni.  

 Af rannsóknargögnunum má einnig ráða að hluti þátttakenda kom til Íslands í leit að 

atvinnu. Sara, sem hafði aldrei verið í kringum íslenska hesta áður en hún kom hingað, 

er dæmi um það: 

 

„Ég kom til Íslands til að vinna með hesta en ég kom ekki út af íslenska hestinum heldur en 

hugsaði ég frekar hvað ég mögulega gæti gert og datt svo hestaleigu í hug. Ég átti erlendan hest úti 

en kom aldrei í snertingu við íslenska hestinn áður en ég kom hingað.“ 



24 

 

 

Þannig má segja að Sara hafi haft áhuga á hestum þegar hún kom til Íslands en að hún 

vissi í raun og veru ekkert um íslenska hestinn. Því má gera ráð fyrir því að tilviljun hafi 

ráðið því að hún hóf störf á hestaleigu, en að henni hafi greinilega líkað vel við íslenska 

hestinn um leið og hún kynntist honum meira, enda fer hún reglulega á bak í frítíma 

sínum, eins og  fram kom í kafla 4.2. En einnig komu Nora, Carola, Sabine og Anja 

fyrst til Íslands í leit að hestatengdu starfi. Nora segir um þetta: 

  

„Ég vann tvo vetur hér að temja.“  

 

Ólíkt því sem fram kemur hjá Söru má segja að Noru hafi langað að vinna í kringum 

hesta til að kynnast íslenska hestinum betur og til að öðlast meiri þekkingu á tamningum 

og þjálfun eins og fjallað var um í þriðja kafla hér að framan, ekki bara til að finna sér 

vinnu í öðru landi. Svipaða leið fóru Carola, Sabine og Anja. Þær hafa allar unnið ýmist 

við að temja eða á hestaleigu til að kynnast íslenska hestinum betur og til að geta dvalið 

á Íslandi í lengri tíma, þ.e.a.s. til þess að sameina þessi tvö atriði, að finna atvinnu og 

öðlast betri þekkingu á íslenska hestinum.  

 

4.3.2 Hvatinn til að læra íslensku 

 

Íslenska tungumálið er, eins og hesturinn, hluti af menningu og sögu þjóðarinnar sem 

skýrir áhuga erlendra hestamanna og -kvenna á íslenskri tungu sem stendur í svo miklu 

samhengi við hestinn. Ein af viðmiðunarspurningum könnunarinnar snerist þess vegna 

um íslenskukunnáttu þátttakenda og ástæðuna fyrir því að þá langaði að læra íslensku, 

hvort að íslenski hesturinn hafi hvatt þá sérstaklega til þess að læra tungumálið eða ekki.  

 Eins og sýnt var í lið (2) hér að framan er eitt meginþemanna sem gögnin sýndu að 

þátttakendur vildu vera hluti af íslenska samfélaginu og töldu þekkingu á íslenska 

tungumálinu vera leið til þess. Þessi hvati er nefndur aðlögunartengdur hvati eftir 

kenningu þeirra Gardner og Lambert (1972) sem rætt var um í þriðja kafla og á hann við 

um stærstan hluta þátttakenda. Anja, sem starfaði m.a. á hestaleigu, segir um þetta: 

 

„Ég vildi læra íslensku þar sem ég ætlaði að búa áfram á Íslandi. Mér persónulega finnst mjög 

mikilvægt að kunna tungumálið landsins til að komast í samfélagið, finna íslenska vini, fá góða 

vinnu og sanngjarnt laun.“ 
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Þannig telur hún aðallega að löngunin til að aðlagast íslenska samfélaginu hafi hvatt 

hana til að læra íslensku. Hins vegar felst jafnframt verktengdur hvati í svarinu hennar, 

þar sem hún hefur það markmið fyrir augum að fá sanngjörn laun og að finna góða 

vinnu, og telur hún tileinkun íslenskunnar vera leið til þess. Hægt er að segja að bæði 

ytri og innri ástæður hafi áhrif á hvata hennar til íslenskunáms. Ummæli Sabine eru 

einnig af þessu tagi: 

 

„Mér fannst nauðsýnlegt að læra tungumálið þegar ég byr á landinu og ég byrjaði að læra með því 

að lesa barnabækur og hlusta á fólk tala í kringum mig“ 

 

Henni finnst einnig mikilvægt að tala tungumál landsins sem hún býr í, sem telst sem 

aðlögunartengdur hvati, en annað sem hvatti hana til íslenskunáms er námið við 

Háskólann á Hólum sem hún stefndi á, eins og fram kom í kafla 4.2 hér á undan. Þar 

með hefur hún, fyrir utan aðlögunina að samfélaginu, einnig ytri ástæðu til þess að 

tileinka sér íslenskuna, s.s. nám sem kennt er á íslensku. Þannig er hvati hennar alveg 

eins og hjá Önju, bæði aðlögunartengdur og verktengdur. Svör Noru og Carolu eru 

þrískipt og eiga við meginþema a, b og c í lið (2), sem  verður útskýrt nánar hér aftar. 

Báðar konurnar eru sammála Sabinu og Önju, þeim þykir mikilvægt að læra tungumál 

landsins sem þær búa í, þ.e. hvati þeirra er einnig aðlögunartengdur. 

 Annað meginþema sem kom í ljós við greiningu gagnanna er að þátttakendum finnst 

tungumálið fallegt og þeir hafa áhuga á að læra það. Samkvæmt kenningu þeirra 

Crookes og Schmidts (1981) sem fjallað var um í þriðja kafla tilheyrir þetta þema fyrsta 

stiginu (micro level) í stigakerfi þeirra, þar sem hér hefur markmálið sjálft áhrif á 

hvatann. Á þetta þema við Noru sem segir um þetta: 

 

„Ég hafði bara áhuga á tungumálinu og seinna fannst mér þegar maður býr í einhverju landi ætti 

maður að kunna tungumálið“  

 

Carola, sem er atvinnumaður í hestamennsku, er sammála henni: 

 

„Mér finnst tungumálið fallegt og ég vildi skilja fólkið á Íslandi.“ 
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Hægt er að segja að hvati Noru og Carolu til að læra íslensku sé þannig aðlögunar-

tengdur, þar sem þær vildu gerast hluti af íslenska samfélaginu og íslenskri menningu 

eins og fram kom ofar í lið (2) a, en einnig hvatti tungumálið sjálft þær til námsins.  

Fyrir Trine, sem hóf búsetu á Íslandi til þess að læra íslensku, er áhuginn á íslenska 

tungumálinu aðalástæðan fyrir því að hafa viljað læra íslensku. Um þetta segir hún: 

 

„Ég hef alltaf haft gaman af tungumálum en langamma mín var íslensk og þess vegna langaði mig 

að komast í tengsl við íslenskar „ræturnar“ mínar.“ 

 

Í stigakerfi Crookes og Schmidts (1981) má raða hvata hennar á fyrsta og fjórða stigið, 

sem kallast micro level og ytri aðstæður, þar sem annars vegar markmálið sjálft hvatti 

hana til íslenskunáms en hins vegar höfðu einnig tengsl hennar við málsvæðið og 

menningu Íslands hvetjandi áhrif. Þannig er hægt að segja að hún hefði viljað læra 

íslensku án þess að hefja búsetu á Íslandi, enda fór hún í formlegt íslenskunám við 

Háskóla Íslands, sem sýnir að hún hefur mikinn áhuga á tungumálinu. Fyrir henni var 

ekki nóg að búa hér og læra íslensku með því að hlusta á fólk og tala, heldur vildi hún 

öðlast eins góða þekkingu á íslenskunni og hægt er.  

 Þriðja meginþemað sem rannsóknargögnin sýndu er að íslenski hesturinn hefur haft 

hvetjandi áhrif á íslenskukunnáttu þátttakenda. Í stigakerfi Crookes og Schmidts (1981) 

má einnig raða þessari ástæðu á fjórða stigið ytri ástæður, þar sem hægt er að segja að 

íslenski hesturinn skapi einhvers konar tengsl þátttakenda við málsvæðið. Þemað á við 

um Carolu, þar sem hún segir að nálægðin við íslenska hestinn hafi hvatt hana til þess 

að kynnast þjóðinni og landinu sem tengist því að læra tungumálið. Svar Noru er einnig 

svipað: 

  

„Ég kom hingað út af íslenska hestinum og einhvernveginn fannst manni það bara gaman og 

nauðsynlegt að geta þá talað íslensku.“  

 

Sabine telur að hesturinn, ásamt íslenskri menningu, hafi haft hvetjandi áhrif: 

  

„Ég held ekki bara hesturinn, heldur alla menninguna hefur haft áhrif og af því að það var spurning 

um að vera lengur á Íslandi ákvað ég að læra íslensku ennþá betur.“ 
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Gera má ráð fyrir því að hvati þeirra sé aðlögunartengdur, þar sem menningin og 

hesturinn, sem eru ytri aðstæður, höfðu haft hvetjandi áhrif á máltileinkun þeirra. Trine 

aftur á móti segir að íslenski hesturinn hafi ekki hvatt hana til að læra íslensku, heldur 

einungis ættin hennar og óskin eftir því að kynnast henni betur. Hins vegar hafi það að 

umgangast hesta og hestafólk á Íslandi hjálpað mikið til við að læra tungumálið. Hún 

segir um þetta: 

 

„Ég vildi læra íslensku hvort sem er. En það að vera í hestamennskunni á Íslandi hefur hjálpað   

  mér mikið í íslenskunni, sérstaklega í orðaforða og málnotkun.“ 

 

Athugasemdir Önju eru einnig áhugaverðar í sambandi við máltileinkun útlendinga sem 

koma til Íslands út af áhuga þeirra á íslenskum hestum: 

 

„Ég get tekið undir því að íslenski hesturinn eigi þátt í því að laða til sín útlendingar til landsins, 

það er fullt af erlendum áhugamönnum sem koma til landsins hestsins vegna. Ég tel ekki endilega 

að íslenski hesturinn eigi þátt í að hvetja fólk til að læra tungumálið. Ég held það snýst í fyrsta lagi 

um að kynna og upplifa hest í sinu landi heldur en að læra tungumálið landsins.“ 

 

Þannig telur Anja að íslenski hesturinn dragi útlendinga til landsins sem vilja kynnast 

honum og heimalandi hans betur en að þeir fái ekki endilega þar með áhuga á 

tungumálinu, svipað og fram kom í ummælum hennar sem sagt var frá í kafla 4.3.1 hér 

framar.  

 Fjórða og síðasta meginþemað sem gögnin sýndu fram á snýst um að þátttakendur 

töldu að samstarfið við útlent íslenskumælandi hestafólk hafi hvatt þá til að læra 

íslensku, eins og fram kemur t.d. í ummælum Söru, sem hafði ekki kynnast íslenska 

hestinum áður en hún kom til Íslands. Þessa ástæðu fyrir máltileinkun má einnig flokka 

undir aðlögunartengdan hvata, þar sem hér hefur viljinn til að verða hluti af samfélaginu 

einnig hvetjandi áhrif á máltileinkunina. Sara segist hafa fundið fyrir pressu frá öðrum 

útlendingum sem kunnu tungumálið og vildi ekki vera sú eina sem kynni ekki að tala 

íslensku. 

 

„Ég vildi læra íslensku því að allir útlendingar (aðallega þýskar stelpur) í kringum mig gátu talað 

íslensku og ég vildi ekki vera út fyrir og vera sú eina sem skilur ekki neitt. Svo fékk ég líka mikla 
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pressu frá íslenska fyrrveranda mínum að tala íslensku því hann neitaði að tala ensku þegar við 

vorum saman með vinum hans.“ 

 

Svar hennar sýnir fram á að hún hefði væntanlega ekki viljað læra íslensku hefði hún 

ekki fundið fyrir þessari pressu og hefði hún ekki flutt til Íslands. Ennfremur tengist 

svar hennar fyrsta meginþemanu í lið (2) sem ég fjallaði um ofar að því leyti að hún 

hefur, kannski ómeðvitað, einnig viljað aðlagast samfélaginu sem hún var stödd í. Í 

þessu tilfelli samanstóð það af útlendingum sem töluðu íslensku. Hins vegar er óvíst 

hvort hún hefði lært íslensku hefði hún unnið á öðrum stað, þar sem fólk hefði ekki 

talað íslensku og engin pressa verið á henni.  

 

4.3.3 Samantekt 

 

Það sem komið hefur fram í fyrsta undirkafla, þ.e. 4.3.1, sýnir fram á að það eru fleiri 

ástæður en íslenski hesturinn fyrir komu viðmælenda, en engu að síður sögðu fimm af 

sex viðmælendum að íslenski hesturinn ætti þátt í löngun þeirra til að koma til Íslands. 

Einn viðmælenda telur áhugann á íslenska tungumálinu vera aðalástæðu fyrir komunni 

til Íslands og annar segir að hún hafi einungis komið til landsins vegna vinnu, en svo 

réði hún sig á hestaleigu og kynntist íslenska hestinum. Fjórir þatttakendurnir sögðust 

einnig hafa komið til Íslands til að sameina áhugann á íslenskum hestum og tækifærið 

til að finna sér vinnu í öðru landi.   

 Í kafla 4.3.2 var fjallað um hvata þátttakenda til íslenskunáms. Stærsti hluti 

þátttakenda, fjórir af sex, vildi læra íslensku til þess að geta búið á Íslandi í framtíðinni 

og til að aðlagast samfélaginu, en þess má geta að þær hefðu t.d. ekki viljað læra 

íslensku ef þær hefðu ekki viljað búa á Íslandi. Hvati þeirra er þannig aðlögunartengdur. 

Tveir þeirra fjögurra vildu einnig hefja nám á Íslandi og má þess vegna einnig kalla 

hvata þeirra verktengdan. Þannig kemur í ljós að þátttakendurnir tengja ekki íslenska 

hestinn beint við áhuga sinn á tungumálinu, heldur aðallega ákvörðunina um að hefja 

búsetu hér. Þó er hesturinn það sem dró þá til landsins, sem leiddi svo til þess að þeir 

hófu búsetu hér á landi. Þrír af sex þátttakendum telja einnig áhugann á íslenska 

tungumálinu vera aðalástæðu þeirra til að læra íslensku. Þessi tegund hvata flokkast 

undir micro level í stigakerfinu þeirra Crookes og Schmidts (1981), því að hér hefur 

markmálið sjálft hvetjandi áhrif á þátttakendur. Einn þátttakandi lærði íslensku til að 
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kynnast rótum sínum sem flokkast undir fjórða stigið, ytri ástæður, og annar til að losna 

við pressuna um að geta ekki talað íslensku í íslenskumælandi samfélagi, sem er einnig 

aðlögunartengdur hvati. Þrír þátttakenda töldu svo einnig að íslenski hesturinn hafi haft 

hvetjandi áhrif á íslenskukunnáttu þeirra, sem er einnig ytri ástæða sem hefur áhrif á 

hvata. 

 Ljóst er að hvati er flókið fyrirbæri sem erfitt er að skilgreina. Við greiningu 

rannsóknargagnanna kom í ljós að aðalatriðið sem hvetur erlenda hestamenn til 

íslenskunáms er vilji til að vera hluti af samfélaginu, þ.e. aðlögunartengdur hvati, en 

einnig er til staðar verktengdur hvati  sem hvetur þá til tileinkunar íslenskunnar, eins og 

að geta hafið nám eða fengið góða vinnu. Þar sem þátttakendur eru að læra íslensku sem 

annað mál, þ.e. þeir eru að læra málið í landinu þar sem það er talað, er þó erfitt að 

greina á milli aðlögunartengds og verktengds hvata. Hvatinn á bak við það að læra 

tungumál landsins sem maður býr í er alltaf aðlögunartengdur þótt viðkomandi stefni á 

nám eða góða vinnu, því að það tilheyrir aðlöguninni að samfélagi. 
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5. Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um tengsl á milli íslenska hestsins og hvata erlendra 

hestamanna sem fluttir eru til Íslands til tungumálanáms. Í því sambandi hefur verið litið 

á sérkenni íslenska hestsins og stöðu hans í íslenskri menningu. Einnig hefur verið lögð 

áhersla á hugtakið hvati svo og fræðilegar kenningar um hvata til tungumálanáms, ásamt 

því að skoða sérstakar ástæður erlendra hestamanna á Íslandi til að læra íslensku. Síðan 

hefur verið fjallað um viðtalskönnun höfundar á máltileinkun og -notkun íslenskunnar af 

erlendu hestafólki á Íslandi. Rætt hefur verið um aðferðina og þátttakendur 

rannsóknarinnar.  

 Rannsóknarspurningin sem lögð var til grundvallar er þessi: Á íslenski hesturinn þátt 

í því að draga erlent hestafólk til landsins, sem leiðir til þess að það velur sér búsetu hér 

á Íslandi og/eða lærir íslensku? Hvað er það sem hvetur hestafólkið til íslenskunáms? 

Við greiningu rannsóknargagnanna komu í ljós nokkur meginatriði sem benda til þess að 

svara megi fyrsta hluta rannsóknarspurningarinnar játandi. Niðurstöðurnar sýna annars 

vegar að flestir erlendir áhugamenn í hestamennsku sem koma hingað, vilja kynnast 

íslenska hestinum betur í hans heimalandi, t.d. með því að vinna í kringum hann. Þeir 

sem ákveða svo að flytja endanlega hingað læra einnig tungumálið. Varðandi seinni hluta 

rannsóknarspurningarinnar sýndu gögnin að hvati þátttakenda er aðlögunartengdur en 

snerti jafnframt vilja þeirra til að stunda nám eða vinnu hérlendis, þ.e. flestir 

þátttakendurnir vilja aðlagast íslenska samfélaginu og menningu, en einnig telja þeir að 

hesturinn hafi hvatt þá til tungumálanáms, ásamt því að hefja nám eða finna góða vinnu. 

Einnig hefur tungumálið sjálft hvetjandi áhrif á þá, þ.e. að þátttakendum finnst 

tungumálið fallegt og áhugavert svo að þá langar að læra íslensku. 

 Við vinnslu þessarar ritgerðar undanfarna mánuði hef ég lært mikið um hvata til 

tungumálanáms og sérstaklega náms annars máls. Rannsókn mín er lítið innlegg í þessa 

umræðu en hún gefur vísbendingar um mikilvægustu ástæður fyrir íslenskunámi þess 

hóps sem hér hefur verið til umfjöllunar og fyrir ásókn erlendra hestamanna til Íslands. 

Jafnframt hafa vaknað fleiri spurningar sem vert væri að skoða í samhengi við erlenda 

hestamenn og -konur sem búa á Íslandi, t.d. hvort þeir hafi meiri áhuga á íslenskri  tungu 

og samfélaginu heldur en útlendingar sem ekki eru í tengslum við hesta. 
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