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Úrdráttur 

Hestamennska er vinsælt áhugamál á Íslandi sem öll fjölskyldan getur stundað og hefur 

ásókn í hestamennsku aukist mikið á milli ára.  Hestamennskan er ekki aðeins áhugamál, 

heldur hafa margir gert hestinn að sínu lífsviðurværi og þá er verið að rækta þá og selja, 

bæði innan lands og út fyrir landsteinana.   

Síðustu ár hefur útflutningur á hestum verið mikill og má því með sanni segja að 

íslenski hesturinn taki virkan þátt í efnahagslífi landans þótt margir geri sér ekki grein 

fyrir því hversu miklu fé hann er að skila inn í þjóðarbudduna á ári hverju.  Ekki einungis 

í gegnum útflutning, heldur líka í gegnum hestatengda ferðaþjónustu, reiðskóla, 

hestaleigur, kjötvinnslu og útflutning á kjöti, svo fátt eitt sé nefnt.  

Íslenski hesturinn er þekktur fyrir styrkleika sinn og dugnað sem hefur skilað honum 

langt eftir margan erfiðan veturinn hér á öldum áður.  Hesturinn sem forfeður okkar 

komust ekki af án og hefur átt stóran hluta í menningu okkar Íslendinga. Því er tilvalið 

að kynna nemendum þennan fyrrum þarfasta þjón okkar Íslendinga og einn mesta 

gleðigjafa margra.  Okkur ber skylda að halda í menningu okkar Íslendinga og fræða 

börn okkar um helstu þætti hennar.  Ef hesturinn telst ekki partur af þeirri menningu 

þurfum við að endurskoða málin. 
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Formáli 

Á bakvið lokaverkefni þetta liggur þrotlaus vinna, mikil kaffidrykkja, hlátur og 

skemmtun.  Þetta hefur tekið langan tíma og alltaf getur maður hugsað sér að 

betrumbæta, breyta og gera öðruvísi.  Nú er samt komin tími á að hleypa þessu barni út í 

heiminn og er það skrítin tilfinning.  Margar bækur voru lesnar og afmörkun á efninu tók 

talsverðan tíma. Verkefnið er samt sem áður tilbúið og er stolt beggja höfunda þess.  Það 

að útvega myndir, teikningar og efni tók mikinn tíma, en viljum við færa eftirtöldum 

aðilum bestu þakkir fyrir alla hjálpina og stuðning:  

Fyrst og fremst viljum við þakka Eggerti Lárussyni leiðbeinanda okkar fyrir alla þá 

hjálp sem hann hefur veitt okkur við gerð þessa efnis.  Einnig viljum við þakka Kolbrúnu 

Grétarsdóttur áhugaljósmyndara fyrir allar ljósmyndirnar sem hún gaf okkur til að 

skreyta verkefnið.  Einnig þökkum við Hrund Jóhannsdóttur og Hafdísi Brynju 

Þorsteinsdóttur fyrir teikningar sem þær hristu fram úr erminni fyrir okkur. Esther 

þakkar manni sínum, Guðgeiri Jónssyni, og fjölskyldu sinni fyrir stuðninginn.  Guðrún 

þakkar fjölskyldu sinni og samstarfsfólki fyrir stuðninginn.  Án ykkar allra hefði þetta 

aldrei heppnast svona vel. 
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Frá hugmynd til veruleika 

Við tókum þá ákvörðun að reyna að gera heildstæða kennslubók sem hentar fyrir börn á 

miðstigi grunnskóla um íslenska hestinn og mikilvægi hans hérlendis í gegnum tíðina. 

Bókin er ætluð sem grunnur fyrir almenna hestamennsku og er einnig skemmtileg 

lesning fyrir fólk á öllum aldri. Við reynum að fara inn á alla þætti hestsins og 

hestamennsku, en í stað þess að hafa bókina mjög langa er farið almennt í efnið og reynt 

að hafa allar upplýsingar hnitmiðaðar og aðgengilegar.  Bókin er skreytt með fallegum 

ljósmyndum og teikningum.  Hún er litrík og aðlaðandi sem við teljum mikilvægt þegar 

um unga lesendur er að ræða.  Einnig reyndum við eftir fremsta megni að vísa á myndir í 

textanum með tilliti til ungra lesenda. 

Áhuginn á gerð þessarar bókar kviknaði þegar við stöllur ræddum saman um gerð 

lokaverkefnis og vorum við að reyna að samþætta áhugamál okkar til þess að geta 

útbúið saman spennandi og áhugavert lokaverkefni sem við hefðum bæði gagn og gaman 

af því að vinna að. Barst það þá til tals að í grunnskólanum sem Guðrún var búin að vera 

að vinna í s.l. ár hefði verið boðið upp á val í hestamennsku, en skólinn ekki haft nein 

tilheyrandi námsgögn nema eitthvað sem hafði verið tekið saman í flýti og þá aðallega 

gögn af internetinu. Þar með var hugmyndin komin og þá var bara hafist handa við að 

vinna með hugmyndina og koma henna yfir á næsta stig, framkvæmdina.  

Framkvæmdin fór þannig fram að við leituðum að upplýsingum um efnið og var af 

nógu að taka, enda hefur mikið verið skrifað um hestinn, hestamennsku, litaflóruna og 

ýmislegt fleira sem tengist hestamennsku. Þegar við töldum okkur vera komnar með 

nægilega mikið efni þá var hafist handa við að taka út þá þætti sem okkur þótti hvað 

mikilvægastir og við röðuðum saman „beinagrind“ um efni bókarinnar sem við ákváðum 

að útbúa. Eftir miklar vangaveltur vorum við svo sáttar og sammála um það efni sem 

okkur þótti nauðsynlegt að hafa í innihaldi bókarinnar og þá var byrjað að skrifa.  Við 

ræddum við leiðbeinandann okkar sem sagði okkur hvaða kafla hann vildi sjá í bókinni 

en það var kafli um útflutning á íslenska hestinum.  Við vorum sammála að sá kafli væri 

nauðsynlegur og því bættum við honum við. 

Guðrún sá um að skrifa um efni bókarinnar að mestu leyti og Esther las svo yfir efnið 

og reyndi að skilja það og einfalda svo það mundi henta því aldursstigi sem við stíluðum 

inn á.  Þar sem Guðrún hefur alist upp í kringum hesta allt sitt líf er textinn að mestum 

hluta skrifaður eftir hennar höfði.  Reyndi hún eftir fremsta megni að afla upplýsinga í 



 

7 

þeim fjölmörgu fræðiritum sem um hesta og hestamennsku hafa verið skrifuð eins og sjá 

má í heimildaskránni og tengja það viðfangsefninu. 

Frænka Guðrúnar er áhugaljósmyndari og mikil hestakona og gátum við því leitað á 

náðir hennar varðandi myndir í bókina en einhverjar myndir eru þó úr einkasafni okkar.  

Vinnubókin var svo unnin að mestu leyti af Esther, en með dyggri aðstoð Guðrúnar og 

voru verkefnin í bókina valin með hliðsjón af efni lesbókarinnar. Vinnubókin er í senn 

mjög skemmtileg verkefnabók um hestinn og hestamennskuna en um leið frábær æfing 

að ná góðum tökum á íslenskri tungu þar sem finna má mörg verkefni sem samþætta má 

við íslensku. 

 Við fengum svo þrjár hæfileikaríkar sveitastelpur til þess að aðstoða okkur með 

teikningar í bókina, sem heppnuðust að okkar mati alveg rosalega vel.  Okkur þykir mjög 

skemmtilegt að geta leitað aðstoðar frá okkar heimafólki og þannig gert bókina enn 

persónulegri. 

Eftir mikla vinnu er bókin tilbúin og erum við mjög ánægðar með útkomuna.  Að 

okkar mati tókst okkur áætlunarverkið.  Bókinni fylgir svo vinnubók sem er full af 

verkefnum fyrir nemendur til að vinna í samhliða lesbókinni.  Í bókinni er margskonar 

fróðleikur og einnig er þar að finna ljóð eftir íslenska höfunda um hesta.  Til þess að gera 

efnið skemmtilegra, áhugaverðara og meira hvetjandi settum við einnig lítil box 

sumstaðar í bókina þar sem skemmtilegan fróðleik má finna.   

Markmiðin með þessari bók voru að opna huga nemenda sem og kennara fyrir 

möguleikanum á hestamennsku sem vali í grunnskólum og koma með kennsluefni sem 

getur nýst í kennsluna.  Einnig bíður hún upp á skemmtilega vinnu fyrir nemendur.  

Auðvelt er að skipuleggja ýmiskonar þemaverkefni í kringum efnið, vettvangsferðir og 

margt fleira.  Bókin kemur til með að nýtast vel í kennslu á miðstigi og getur virkað sem 

skemmtileg tilbreyting frá öðru efni.  Bókin er ekki löng og því ekki langur tími sem fer í 

yfirferð hennar þótt auðvelt sé að vinna með henni stærri verkefni. 

Hesturinn hefur sem fyrr segir gegnt stóru hlutverki í menningarsögu okkar og kemur 

hingað til landsins með fyrstu landnámsmönnunum. Hans er víða getið í sögum, 

myndum og ljóðum og hlutverk hans ætíð ótvírætt.  Þetta hlutverk hans í menningu 

okkar í gegnum aldirnar þurfa nemendur að fræðast um og þekkja vel til.   
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Nemendur þurfa að átta sig á því hversu þarfur hesturinn var hérlendis, bæði sem 

vinnudýr, farartæki og að hlutverk hans hefur snúist á öndverðan pól miðað við það sem 

var.  

 

Námshestar 

Á bænum Kúludalsá í Hvalfirði hefur aðsetur kona að nafni Ragnheiður Þorgrímsdóttir 

sem er menntaður kennari.  Ragnheiður fór af stað með verkefni þar sem hún býður 

skólum að koma til sín í dagsferðir þar sem nemendur fá að upplifa útikennslu í 

náttúrufræði og einnig að kynnast hestum.  Hugmyndin að námshestum varð til árið 

2007 og byrjaði hún í kjölfarið að vinna úr hugmyndinni og koma henni í framkvæmd. 

Ragnheiður vildi aðstoða nemendur í að læra að umgangast bæði náttúruna og hesta og 

samspil þessara tveggja þátta mótaði svo starfið sem Ragnheiður er með á staðnum í 

dag.  

Ragnheiður telur kostina við að nota hesta í kennslu vera talsverða, enda heillast 

flestir ef ekki allir af þessum tignarlegu dýrum. Áhugi nemenda eykst þegar þeir fá að 

taka þátt í vinnu og nánu samspili með dýrunum hennar tilgáta er sú að hestarnir geti 

bætt námsgetu nemenda ásamt því að ýta undir aukna náttúruvitund meðal barna og 

fullorðinna almennt.  

Þetta verkefni er líka mikil lífsleikni þar sem nemendur fá að spreyta sig á 

misþungum verkefnum úti í náttúrunni og er þetta því frábær leið til útikennslu 

almennt. Ragnheiður rekur vefsíðu tenga þessu efni þar sem finna má allt um hennar 

starf og starfsemi og er slóðin http://www.namshestar.is. 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna, náttúrufræðihlutanum má finna eftirfarandi texta sem 

vel á við þá starfssemi sem er í gangi á Kúludalsá: 

Skóli er hluti af samfélaginu og hlutverk hans felst ekki síst í því að 
leiða nemendur inn í þetta samfélag, gera þá meðvitaða um þau 
störf sem þar eru unnin og hvernig það sem þau læra tengist þessum 
störfum. Í náttúrufræðikennslu er hægt að rækta þessi tengsl með 
ýmsum hætti, til dæmis með því að heimsækja náttúrufræðisöfn, 
ýmiss konar fyrirtæki og stofnanir og jafnvel taka þátt í 
rannsóknarverkefnum, einkum þeim sem snúa að nánasta umhverfi 
nemenda og heimabyggð. Ekki er síður mikilvægt að læra að njóta 
náttúrunnar. Heimsókn á ferðamannastaði í heimabyggð gefur 
tækifæri á náttúrufræðilegum útskýringum en ekki síður möguleika 
á umfjöllun um útivist með virðingu fyrir náttúrunni. 
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 (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt, 
2007, bls. 11). 

 

 

Valgreinar í grunnskólum 

Í grunnskólum eru valgreinar stór hluti kennslugreinanna og eykst valið því lengra sem 

líður á námið. Tilgangurinn með því að bjóða upp á valgreinar er sá að gera námið 

einstaklingsmiðaðra og sníða það þannig betur að hverjum einstakling fyrir sig. Reynt er 

að fá nemendur til að fylgja sínu áhugasviði með valinu og einnig þarf að hafa í huga 

framtíðaráform nemenda í þessu samhengi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 

2006). Hestamennskan hefur upp á margt að bjóða og gæti nýst í valgreinum hjá öllum 

nemendum. Ef skoðuð eru framtíðaráform barna þá eru mörg sveitabörn sem dreymir 

um það einhvern daginn að taka við búi foreldra sinna. Hestarnir spila þar oft stóran 

þátt, bæði í ræktun og kynbót íslenska hestsins sem og við smalamennsku auk þess að 

vera áhugamál hjá heilu fjölskyldunum.  

Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla stendur jafnframt að heimilt sé að meta 

tímabundna þátttöku í atvinnulífi, félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem 

nám sé það gert í samráði við foreldra og skólann og er það mjög sniðugt kerfi.  Það 

leiðir til styttingar á skóladeginum séu nemendur að sinna áhugamálum eða atvinnu 

utan skólans.  

Hinn 1. janúar 2007 tekur gildi breyting á lögum um grunnskóla nr. 
66/1995 sem samþykkt var á Alþingi vorið 2006. Meðal helstu 
breytinga eru ákvæði sem stuðla að auknu sjálfstæði skóla, meiri 
sveigjanleika í skipulagi náms og kennslu, áherslu á 
einstaklingsmiðaða kennslu og samfellu í námi á milli skólastiga. 
Um er að ræða stefnumarkandi breytingar sem taka mið af þróun í 
skólastarfi á undanförnum árum. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2006, bls. 4). 

 

Þessi lög eru til þess gerð að hægt er að nýta sér það sem er í boði í sinni heimabyggð 

og þá sérkenni hvers bæjarfélags gæti fengið að njóta sín á einhvern hátt í kennslu og 

valgreinum innan skóla. 
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Framtíð tengd hestamennsku 

Aðalnámskrá grunnskóla fjallar um mikilvægi þess að nemendur hafi ákveðna hugmynd 

um það hvað taki við eftir grunnskólanámið svo að skólinn geti leitast eftir að undirbúa 

nemendur sem best undir það sem koma skal. Þetta er gert til þess að nemendur taki 

meiri ábyrgð á námi sínu og fari betur undirbúnir inn í framtíðina.  

Horfi nemendur til framtíðar í hestamennsku eru tveir skólar hérlendis sem koma til 

greina. Annarsvegar er það Landbúnaðarháskóli Íslands og hinsvegar er það Háskólinn á 

Hólum. Í Landbúnaðarháskólanum er boðið upp á nám til BS. gráðu í búvísindum annars 

vegar og hestafræðum hinsvegar. Einnig er boðið uppá á meistara- og doktorsnám þar. 

Hestafræðin er einnig kennd á Hólum og hefur verið sameinuð sú kennsla sem fram fer í 

þessum tveimur skólum. „Í náminu er lögð áhersla á að skapa traustan þekkingargrunn á 

öllum sviðum hestafræða með sérstaka áherslu á íslenska hestinn.“ 

(Landbúnaðarháskóli Íslands - Hestafræði) 

Vefsíða Háskólans á Hólum (Hestafræðideild) hefur þetta um fræðin að segja: 

Markmið hestafræðideildar er að veita fagmenntun á sviði hrossaræktar, 
tamninga, reiðmennsku og reiðkennslu og að vinna að þróun og 
nýsköpun með rannsóknarstarfsemi. Með þessum hætti verði stuðlað að 
aukinni arðsemi í atvinnugreininni, útbreiðslu hestamennskunnar og 
velferð hestanna. Deildin er opinber miðstöð menntunar og rannsókna á 
sviði hrossaræktar, tamninga, reiðmennsku og reiðkennslu á Íslandi.  

(http://www.lbhi.is/pages/1543) 

 

Fyrir nemendur sem eru orðnir 13 ára gamlir er í boði námskeið sem ber nafnið 

Knapamerki.  Þetta kerfi var hannað af Helgu Thoroddsen í samvinnu við Háskólann á 

Hólum og er Helga einnig verkefnastjóri fyrir verkefninu.  Knapamerkin eru fimm talsins 

og ganga út á bóklega og verklega kennslu um hestinn og reiðmennsku. Hverju merki 

lýkur með bóklegu og verklegu prófi sem nemandinn þarf að klára og ná með 

lágmarkseinkunn til þess að eiga kost á að halda áfram í næsta merki á eftir.  Þegar 

lengra líður á námið verður það sérhæfðara og erfiðara.  Í knapamerki 1 er t.d. lögð mikil 

áhersla á kunnáttu við að leggja á hest og góða ásetu á grunngangtegundum.  Þegar 

lengra er komið er ætlast til meira af knapanum og á hann smám saman að öðlast getu til 

þess að ríða allar gangtegundir án vandræða, þekkja mun þeirra og kunna að skipta á 

milli þeirra.  Með þessu stigskipta námi er ætlunin að bæta aðgengi að fræðslu, þjálfun 

og menntun í hestamennsku.  Markmiðið er að kennslan verði faglegri og samræmdari 

en verið hefur og nemandinn er því leiddur stig af stigi í takt við getu hans og vilja.  

http://www.lbhi.is/pages/1543
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Knapamerkin eru ekki einungis hugsuð fyrir unga knapa, heldur alla aldurshópa.  Aðeins 

menntaðir reiðkennarar mega kenna efnið og þurfa þeir einnig að sitja námskeið áður en 

þeir hefja kennslu (Knapamerkin). 

 

Hvað er menntun? 

Í bókinni Reynsla og menntun eftir John Dewey (2000) kemur hann fram með setningu í 

lokin sem segir mjög mikið: „ Ég vil þó ekki ljúka máli mínu án þess að láta í ljósi þá 

bjargföstu trú að grundvallaratriði málsins snúast ekki um nýja menntun andstætt 

gamaldags menntun og ekki um framsækið skólastarf gegn hefðbundinni menntun, 

heldur snúast þau um hvað til þess þarf að nokkuð yfirleitt eigi skilið að heita menntun.“ 

(Dewey, John, 2000, bls. 100) 

Getur allt efni flokkast sem menntun? Hvað þarf að felast í menntun og hvað getum 

við flokkað sem menntun? Okkar sýn er sú að hestamennskan eigi mikið erindi í 

grunnskóla landsins. En er einhver ákveðin menntun mikilvægari en önnur menntun? 

 

Einstaklingsmiðað nám 

Með því að bjóða upp á hestamennsku sem val í grunnskólum er verið að stuðla að 

einstaklingsmiðun í námi sem felst einfaldlega í því að sinna námsþörfum hvers 

nemenda eða nemendahóps, en ekki öllum bekknum sem heild, enda eru engir tveir 

einstaklingar eins. (Tomlinson, Carol Ann, 2003).  Samkvæmt Tomlinson er lykilinn að 

einstaklingsmiðuðu námi sveigjanleiki varðandi kennsluaðferðir, námstíma, námsefni, 

verkefni, hópaskiptingu og hópastarf. 

Til þess að geta sinnt einstaklingsmiðuðu námi þurfa þarfir nemenda að vera hvati 

fyrir einstaklingsmiðunina.  Einstaklingsmiðun í námi er eitthvað sem aldrei getur orðið 

einstaklingsmiðun til fullnustu, en á meðan reynt er að sinna grunnþáttum sem felast í 

fjölbreytni og auknu vali er strax komin á ákveðin einstaklingsmiðun.  

Fáir grunnskólar á landinu hafa boðið upp á hestamennsku sem val í skólum sínum en 

þar sem það hefur verið í boði hefur það gefist vel.  T.d. var Grunnskólinn í Vestur-

Húnavatnssýslu með þetta í vali fyrir sína nemendur á elsta stigi og var það mikið nýtt 

en þar fór fram hagnýt kennsla tengd hestum og hestamennsku.  Þó varð að falla frá 

þessari valgrein þar sem fjármagn var af skornum skammti.  
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Í Norðlingaskóla byggist kennslan upp á svokölluðum smiðjum þar sem reynt er að 

samþætta hinar ýmsu námsgreinar. Þar er stunduð teymiskennsla þar sem nokkrir 

kennarar eru með stóran hóp og er þetta að mestu gert til að gera námið sem mest 

einstaklingsmiðað. Nemendur þar gera svo námssamning við kennara sína þar sem þeir 

vinna verkefni sem tengjast áhugasviðum sínum. Sem dæmi hafa nemendur valið að 

fjalla um íslenska hestinn í þessu sambandi og gæti bókin okkar komið sér vel þegar 

unnin eru einstaklingsverkefni af þessu tagi (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2010). 

Hestar hafa reynst vel þegar unnið er með einhverfum börnum. Í greininni Hoof 

Prints segir Alexandra Dingman (2008) frá því þegar hún fékk til sín sjö ára einhverfan 

dreng sem heitir Jonah. Jonah er greindur með dæmigerða einhverfu og var því mjög 

erfitt að átta sig á því fyrst þegar hann kom til hennar hvernig skapi hann væri í hverju 

sinni og hvort hann fengi eitthvað útúr þeirri kennslu sem hún var með þarna, en 

Alexandra var að kenna börnum með einhverskonar greiningar að umgangast hesta og 

fara á bak á þeim. Þegar hún byrjaði með Jonah í þessu verkefni var erfitt að ná 

augnsambandi við hann, hann var lokaður og mjög fastur í bergmálstali sem einkennir 

oft þá sem eru með dæmigerða einhverfu. Á þeim tveimur árum sem Jonah var þarna 

sást umtalsverður munur á honum því hann fór að ná augnsambandi við Alexöndru 

ásamt því sem félagsleg hegðun hans styrkist til muna (Dingman, Alexandra, 2008). 

 

Útikennsla og samþætting 

Hestamennskan er útikennsla þar sem hægt er að samþætta með ýmsum öðrum 

námsgreinum. Í kennslubók okkar er hestamennskan samtvinnuð íslenskunni sem 

kemur skýrt fram í vinnubókinni sem fylgir lesbókinni. 

Hestamennskuna væri hægt að samþætta með flestum greinum grunnskólans. Í 

stærðfræði væri hægt að mæla hversu marga kílómetra á klukkustund hestur kemst ef 

miðað er við ákveðinn hraða. Í íslensku er hægt að fá nemendur til þess að semja ljóð, 

sögur eða rýna í orð og hugtök sem tengjast hestinum og hestamennskunni. Í 

náttúrufræði má skoða þróun hestsins og byggingu hans. Í samfélagsfræði má skoða 

hesta í sögum og fræðum og meta mikilvægi hans hérlendis sem og erlendis. Í 

textílmennt má vinna þemaverkefni tengt hestinum, hvort sem það er prjónaskapur, 

bútasaumur eða hvað sem er í rauninni. Í ensku og dönsku má vinna með texta tengda 
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hestum og þá er spurning með þýðingar á textum. Í smíðum má tálga litla hesta eða saga 

út hesta og kemur ýmislegt til greina í vinnslu um hestana. Í myndmennt má teikna, lita, 

klippa út eða mála myndir af hestum og bíður myndmenntin uppá mikla möguleika 

tengda hestaverkefnum.  Svona mætti lengi telja, en samþætting er mjög skemmtileg á 

hvern þann hátt sem hún fer fram.   

Útikennsla eða outdoor education eins og hún heitir á ensku er kennsla sem á sér stað 

utandyra. Útikennsla er frábær aðferð til þess að nemendur fái að upplifa eitthvað alveg 

beint frá náttúrunni, en ekki alltaf eitthvað beint uppúr bókum. Þetta gefur nemendum 

tækifæri á meiri upplifun og virkari þátttöku svo ekki sé talað um hversu gott það er að 

breyta reglulega um umhverfi og hreyfa sig. 

Orðið umhverfisvitund er oft notað í samhengi með útikennslunni þar sem vitund eða 

þekking á umhverfinu fer fram með útikennslu. Í samfélagsgreinahluta Aðalnámskrár 

grunnskóla (2007, bls. 9) má finna hugtakið umhverfisvitund þar sem eftirfarandi texti 

kemur fyrir: „Umhverfisvitund felst í því að þekkja umhverfi sitt, bera umhyggju fyrir því 

og hæfileika til að greina samhengi mannlegra athafna og náttúru.“ 

Mikilvægt er að nemendur þekki íslenska menningu og einnig þátt íslenska hestsins í 

þessari menningu. Hesturinn er dýr sem hefur fylgt þjóðinni lengi og gegnt mikilvægu 

hlutverki í okkar menningaheimi og samkvæmt Aðalnámskrá eiga nemendur að þekkja 

menningarleg sérkenni norðurslóða (Aðalnámskrá Grunnskóla: Samfélagsgreinar). Þar 

er hægt að skoða hvernig hesturinn barst hingað til lands og hvaðan hann kom.  
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Lokaorð 

Þetta verk á að geta nýst öllum kennurum og skólum sem vilja bjóða upp á fjölbreyttara 

val í skólum sínum og efla vitund nemenda á íslenska hestinum. Þetta verk getur líka 

nýst á reiðnámskeiðum og einnig sem almenn þekking fyrir Íslendinga. Þetta efni er 

frábært að skoða þegar verið er að byrja í hestamennskunni og er ætlað sem 

skemmtilegt lesefni fyrir alla fjölskylduna.   
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