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Teori undervisning – Hestens krop
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Agenda

● Modul 1 – Hestens hoved

● Modul 2 – Hestens krop (betegnelser & kropssprog)

● Modul 3 – Hestens hov

Der vil være opgaver efter modul 2 og 3. 

Opgaver kan printes ud fra hjemmesiden eller gennemgås med eget papir eller mundtligt. 
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Modul 1 – Hestens hoved
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Hestens Hoved

Heste kommunikere med deres kropssprog og her spiller 
især hovedet en stor rolle. 

Hesten har en god hørelse og kan høre meget bedre end 
mennesker. Ørene er formet som en tragt og kan 
bevæges i alle retninger uafhængigt af hinanden. Det ene 
øre kan vende fremad, mens det andet er i ”midten” og 
afventede. 

Ørerne fortæller os meget omkring hestens humør. I 
grove træk kan det siges at hvis hesten øre er fremad, er 
hesten glad. Ligger de fladt bagud, er hesten sur. Er ørene 
i ”midten”, er hesten lyttende og afventer dit signal, 
specielt under ridning. 

Hestens øjne er placeret ude på siden af hovedet. Dens 
synsfelt er 360 grader, hvilket gør at en hest næsten kan 
se hele vejen rundt om sig. Hestens egen krop dækker et 
smalt område bagud, hvor den ikke kan se (Det sorte felt 
på billedet). Hesten kan ikke se bag ved sig selv. Dette er 
årsagen til at man ikke må stå bag ved hesten eller 
komme bagfra uden at fortælle hesten at man kommer, 
da hesten kan blive forskrækket og sparke bagud. 
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Modul 2 – Hestens krop
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Hestens krop og betegnelser

Hesten pels virker som en frakke, der ændre sig afhængig af 
vejret. Om vinteren vokser pelsen sig tyk, så hesten kan holde 
varmen. Om sommeren taber hesten sin vinterpels, og beholder et 
tyndt lag pels. 

Pelsen er også et tegn på om hesten har det godt. En skinnende 
blank pels er tegn på at hesten er sund og rask. En mat og 
strittende pels kan være tegn på at heste har det dårligt. 

Når heste er på fold bruger de hinanden til at klø sig de steder, 
hvor de ikke selv kan nå. Det gør ved at gnubbe hinanden med 
tænderne. Det er også normalt at hestene roller sig i mudderet, 
enten fordi det klør eller for at beskytte huden imod solen eller 
for at fjerne den gamle vinterpels. I stalden kan hestene ikke 
hjælpe hinanden. Her er det i stedet for os ryttere, der skal sørge 
for at klø hesten og holde den ren. Det gør vi ved at strigle dem.

Strigling er også godt for hestens blodcirkulation, fordi børster 
virker som massage. De fleste heste elsker at blive striglet, men 
der er også nogle heste, der har nogle steder på kroppen, hvor 
den er kilden. Er hesten kilden vil den stå uroligt og flytte på sig, 
når du røre den.  

Børst altid i hårenes retning. Er du i tvivl om retningen, kan du 
bruge hånden til at mærke efter. 

Har du lagt mærke til at hesten har knurhår på mulen og over 
øjnene?

Hesten bruger dem til at orientere sig med i omgivelserne og du 
må derfor ikke klippe dem af. Du skal heller ikke klippe i hestens 
pandelok, da den bruges til at holde fluerne væk fra øjnene. 
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Hestens krop og betegnelser

Det er en god ide at lære hestens ydre at 
kende, så du kan tale samme ”sprog” 
som andre hestefolk. 

Fx hvis du skal fortælle andre om et sår, 
hesten har fået, er det vigtigt at du kan 
fortælle, hvorhenne på hesten, det er. 

Her kan du se betegnelserne for hestens 
ydre. 
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Hestens kropssprog

Heste kan ikke tale. De bruger derfor kroppen til at 
signalere med. Hvis du kender til hestens kropssprog, kan 
du undgå farlige situationer, samt aflæse hestens humør.

Heste bruger både ørene, halen, tænderne, benene og 
kropsholdningen til at give beskeder med. De kan også 
vrinske, pruste og give forskellige lyde fra sig.

Heste kan vær i forskelligt humør, på samme måde, som 
mennesker. Den kan både være glad, tilpas, frisk, 
opmærksom, træt, bange, nervøs, trist, doven, sur og 
aggressiv. Ligesom du kan skifte humør i løbet af dagen, 
så kan hesten også skifte humør i løbet af dagen.

Det er vigtigt at du aflæser hestens humør, inden du går 
ind til den. Er du i tvivl, kan du prøve at kalde på den og 
se, om den kommer hen til dig og gerne vil snakke. 

På billederne kan du se eksempler på, hvad man kan 
aflæse, ved at kigge på hestens kropssprog.
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Opgaver om hestens krop

I modul 1 og 2 lærte vi om heste kroppens betegnelser og kropssprog.

- Hent PDF-Filen (hestens krop) på hjemmesiden og print den ud. (Har du ikke mulighed for at printe 
opgaven ud, kan du tegne en hest på et papir og skrive tallene ind)

- Skriv herefter de rigtige tal på hesten, således at det passer med navnene i listen. 

- Sæt kryds ud for hvert spørgsmål, i enten ja eller nej. 
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Modul 3 – Hestens hov
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Hovene
Hovene er det bærerende element hos hesten. De skal 
kunne bære både hesten og os ryttere i forskellige 
ridediscipliner (dressur, spring, osv.) og kunne holde til 
belastningerne. 

En sund hov har en ”neutral” temperatur, når man røre 
ved den udenpå. Hoven må fx ikke være meget varm, det 
kan være tegn på betændelse i hoven. (f.eks. en byld)

Hovene består af bindevæv, nerver, brusk, knogler og 
blodtilførsler.  

Da hovene er vigtige for at vi kan gå til ridning, er det 
vigtigt at vi plejer dem ordentligt. 

Til hverdag skal vi rense hovene både før og efter ridning. 
Hovene skal være rene for møg og jord og man skal sikre 
sig at der ikke sidder sten eller andet fast i hoven, der 
kan genere hesten.

Vil man engang imellem give hovene lidt ekstra omsorg, 
kan man smøre hovfedt/hovolie på hovene. Hovene skal 
vaskes først. Undlad at komme hovolie på den øverste 
cm af hoven. Der sidder der en masse porre, som udskilles 
hestens naturlige fedtlag, vi ikke må dække til.

Hestehove vokser hele tiden, ligesom på os mennesker. 
Faktisk vokser de ca. 1 cm om måneden. 

Af den årsag er det vigtigt at hesten bliver tilset af en 
beslagsmed regelmæssigt. 

En tommelfingerregel siger at man bør have smeden til 
at tilse hesten ca. hver 6. uge, så man sikre at hoven 
holdes sunde og fungerer korrekt.  Der kan dog også være 
nogle heste, hvor hovene vokser langsommere og de kan 
have længere tid imellem besøgene. 

Hold øje med hesten og hvis hovene begynder at vokse 
fremad, er det tid til en beskæring.

Yderst på hoven sider ”hovvæggen”. Når man løfter 
hoven og kigger ned i hoven, sidder hovvæggen rundt 
langs kanten af hoven. Hovvæggen bruger smeden, hvis 
hesten fx skal have sko på. 

Inde i midten af hoven ses strålen som et trekantet 
stykke, hvor spidsen peger fremad mod tåen. I den anden 
ende grænser strålen op til hestens balle. Strålen skal 
man være forsigtig med og kun børste ovenpå, hvis der 
sidder skidt. Strålen kan være blød og vi skal passe på, at 
vi ikke har revet hul på den.

Den midterste del af strålen kaldes strålekløft. 

Ved siden af strålen i hver side er strålefuren. Det er især 
her at jord, skidt og møg sætter sig fast, som vi renser 
væk når vi renser hove. Det kan også være her, stenene 
sidder sig fast og generer hesten, når den går.

Resten af overfladen vi ser inde i hoven er sålen. Sålen er 
ret hård og skidtet børstes væk med en hovbørste. 
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Sådan renser du hestens hov

Sådan løfter du hestens hov:

1. Stil dig med siden til hesten i retning af dens bagpart

2. Gør hesten opmærksom på at du vil løfte benet, ved
at lægge hånden på dens skulder (forben) og på dens
lår (bagben). 

3. Lad hånden glider ned langs hestens ben til kodeleddet
og løft hoven. 

4. Når du holder hestens hov i din hånd, skal du låne dig en
smule forover og bøje i knæene, så du kan holde stillingen
i længere tid. Det kan nemlig godt være tungt at holde
hestens ben og hov.

1. Dragtgruberne renses mod tåen

2. Strålekløften renses forsigtigt

3. Sålen renses

4. Den hvide linje renses for grus og småsten

5. Når du har renset hoven, fører du den
forsigtigt ned på jorden igen

SIKKERHED !
• Bevæg dig med rolige skridt og bevægelser, når du 

ordner hesten
• Stå oprejst, og bøj dig forover
• Sid aldrig på hug på staldgulvet
• Kravl ikke under hesten
• Vær opmærksom på hestens signaler
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Opgaver – Lær om hoven

I modul 3 lærte vi om hestens hov og hørte de forskellige navne. 

- Hent PDF-Filen (Hestens hov) på hjemmesiden og print den ud. (Har du ikke mulighed for at printe opgaven ud, kan du skrive numrene ned på et 
papir) 

- Skriv herefter navne på de forskellige punkter.


