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Sammanfattning: 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några pedagoger, som 

arbetar med barn i autismspekrat, uppfattade hur barnen/ eleverna 

utvecklades fysiskt, kunskapsmässigt och socialt genom relationen till hästar 

och ridning. Fyra pedagoger har intervjuats, en observation som fullständig 

observatör har genomförts och innehållet i två hästböcker har studerats. 

Dessa hästböcker är en individuell dokumentation för varje elev och 

ridtillfälle som görs i en speciell bok i ord och bild av medföljande pedagog. 

 

De intervjuade pedagogerna uppfattade att deras elever med autism utvecklas 

positivt genom att vistas i stallet och genom att rida. Mest framträdande är att 

de utvecklas fysiskt men också att de utvecklar initiativ och 

kommunikationsförmåga. Vidare visar studien att genom att vara i stallet med 

dess rutiner som skapar en struktur för barnen med autism så mår de väl och 

blir harmoniska. När eleverna lärt sig rutinerna i stallet visar de motivation 

till att göra nya saker och tar egna initiativ till det. 
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1. INLEDNING 

Detta är ett arbete som handlar om barn, barn med autism i synnerhet, och 

deras möjlighet till en meningsfull fritid och ett sätt att utvecklas socialt, 

kunskapsmässigt och fysiskt genom att rida och att vara tillsammans med 

hästar.  

År 1959 antar FN en allmän deklaration om barns rättigheter vilken blir 

tydligare 1989 då Barnkonventionen tillkommer. Barnkonventionen består av 

54 artiklar som alla beskriver barns rätt på olika sätt. 193 länder i världen har 

anslutit till Barnkonventionen, vilket betyder att konventionen är juridiskt 

bindande för länderna (Hammarberg, 2006). Barnkonventionens 

förverkligande är en pågående process i Sverige. Arbetet med att förankra 

synsättet på barnen är långsiktigt. 1993 antar FN:s generalförsamling genom 

en resolution FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med 

funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet 

(www.manskligarattigheter.gov.se). Ett barn har rätt till utbildning och en 

aktiv fritid, funktionsnedsättningen skall inte vara ett hinder utan dessa barn 

skall också beredas möjligheter att delta i samhället på olika sätt. 

Barnkonventionens artikel 23 tar upp barn med funktionsnedsättningars 

rättigheter. Autism är en av många funktionsnedsättningar som finns i 

världen. 

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller 

psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv 

under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar 

självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället. 

(UNICEF, Barnkonventionen, 2009) 

Att ha en aktiv fritid är en självklarhet för de flesta människor i Sverige men 

inte för alla. En fritidssysselsättning som många hänger sig åt är umgänge 

med hästar och ridning. Näst efter fotbollen är ridningen störst bland flickor i 

Sverige (Riksidrottsförbundet, 2004). Det är den största handikappidrotten 

med ca 4000 utövare (www.3.ridsport.se).  

Med min kompetens som ridlärare, lärare och nu blivande specialpedagog är 

jag nyfiken på om och hur hästarna är ett medel att kunna använda inom 

specialpedagogiken. Jag har läst en del om olika behandlingshem och 

ridskolor som använder hästarna som motivationshöjare, som 

kommunikationspartners, i ledarskapsträning och som träning för de fysiska 

funktionerna. Då jag läste ”Hästpojken” av Isaacson (2009) förstärktes 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/
http://www.3.ridsport.se/
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intresset ytterligare. Boken är en dokumentär om en amerikansk pojke med 

autism som genom, bland annat, hästar och ridning når stor utveckling både 

fysiskt och psykiskt. Frågan är om detta gäller också för andra barn med 

autism som rider och får möjlighet att vara med hästar?  

Det har varit stora svårigheter med att finna vetenskaplig relevant litteratur 

för att studera området. Silfverberg (2009) har gjort en sammanställning av 

litteraturen som finns i ämnet, sett över olika forskningstraditioner både i och 

utanför Sverige. Det finns några få studier gjorda på ridterapins effekter på 

personer med neurologiska sjukdomar eller skador, vilka de flesta rör barn 

med CP-skada. Enligt Silfverberg (2009) finns inget vetenskapligt arbete om 

häst eller ridterapi i preventivt syfte. I denna studie används de få 

vetenskapliga studier som finns, men även andra icke vetenskapliga källor 

har använts för att tydliggöra studiens syfte och frågeställning. Sett ur ett 

bredare samhällsperspektiv borde det finnas intresse av att ta reda på hur och 

om man kan förbättra barn med funktionsnedsättningars möjligheter till att 

utvecklas fysiskt och socialt genom att använda hästar och ridning. 

2. SYFTE 

Syftet är att undersöka hur några pedagoger, som arbetar med barn i 

autismspektrat, uppfattar hur barnen/ eleverna utvecklas fysiskt, socialt och 

kunskapsmässigt genom relationen till hästar och ridning. 

Frågeställning 

På vilket sätt, uppfattar pedagogerna, att hästarna och ridningen påverkar 

barnen i autismspektrat fysiskt, socialt och kunskapsmässigt? 

3. BAKGRUND 

I detta avsnitt görs en presentation av vad en del av litteratur och forskning 

säger inom området för studien. Först en tillbakablick på hur det sett ut 

historiskt för funktionsnedsatta människor, därefter ett försök till definition 

av autism och autismliknande tillstånd samt pedagogiska arbetssätt med dessa 

personer. Avslutningsvis presenteras hästen på olika sätt som har betydelse 

för detta arbete. 

3.1 Handikappade i historien 

Historiskt sett har personer med funktionsnedsättningar inte varit integrerade 

i samhället, varken i Sverige eller i övriga delar av världen. På 1600-talet 

inrättades anstalter i Sverige där människor kunde förvaras, sådana 

människor som samhället ville skydda sig emot. Det var människor med olika 

typer av funktionsnedsättningar, både fysiska och psykiska. Dessa anstalter 

hade inte syftet att behandla utan att hålla ordning (Bendrix, 2006). Processen 
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att börja särskilja och differentiera olika handikapp började i slutet av 1700-

talet. De dövstumma skiljdes från de sinnessjuka som i sin tur också började 

delas upp i olika kategorier. Under senare hälften av 1800-talet tillkom fler 

och fler olika kategorier för handikappade. Statistik fördes och i 

kyrkobokföringen skulle det synas hur många handikappade som fanns och 

vilken typ av handikapp de hade. Anledningen till den ökande 

kategoriseringen var att samhället fick en mer positiv syn på de 

funktionsnedsattas arbetsförmåga. Man blev intresserad av dem för att kunna 

lära dem ett yrke och på så sätt skulle de kunna försörja sig själva (Olsson 

och Qvarsell, 2000).  

 

I slutat av 1800-talet började man se utvecklingsstörning som en kategori av 

funktionsnedsättning och då inrättade samhället de första anstalterna för barn. 

Det var uppfostringsanstalter där barnen blev placerade och sedan levde hela 

sitt liv. Eftersom anstalterna ofta låg långt hemifrån tappade barnen kontakten 

med hemmen (Bendrix, 2006). Under denna tid rådde en människosyn som 

grundade sig på medicinsk och biologisk forskning, utvecklingsläran stod i 

fokus. Även en del icke vetenskapliga läror fick genomslag som t ex 

ärftlighetsläran. Denna innebar att allt hade med arv att göra och därför skulle 

inte pedagogik tjäna någon nytta eftersom man ändå inte kunde förändra en 

människa (Tideman, 2000). Under mitten av 1900-talet när andra världskriget 

var över behövdes arbetskraft för att återuppbygga världen. Det ledde till att 

rehabiliteringen av krigsskadade som fått funktionsnedsättningar utvecklades. 

I dess kölvatten utvecklades då habilitering för barn och ungdomar med olika 

funktionsnedsättningar (Bendrix, 2006). 
 

I Sverige genomfördes en handikapputredning som stod klar 1966. 

Avveckling av de stora institutionerna och vårdhemmen påbörjades eftersom 

samhället värnade alla barns rätt till att växa upp i sin familj med nära 

relation till föräldrar och syskon (Bendrix, 2006). 1968 infördes 

”Omsorgslagen” som skulle reglera vård, boende och daglig sysselsättning 

för psykiskt funktionsnedsatta. Denna lag utvecklades till att bli en 

rättighetslag för personligt stöd i olika former och så småningom arbetades en 

handlingsplan fram ”Från patient till medborgare” (Regeringens prop. 

1999/2000:79). Här lyfter man fram att politik som gäller funktionsnedsatta 

personer är en fråga om demokrati, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet 

mellan könen och en fråga om full delaktighet i samhället (Bendrix, 2006). 

Sverige skall bli mer tillgängligt sett ur de funktionsnedsattas perspektiv och 

ur alla samhällssektorer. Det ska råda ett bättre bemötande gentemot de 

människor som har en funktionsnedsättning. Socialstyrelsen skall noga följa 

hur kommuner och landsting arbetar med individuella planer inom LSS, 

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionsnedsatta, samt granska 

individuella planer för habilitering och rehabilitering enligt Hälso- och 

Sjukvårdslagen (HSL). Handikappsombudsmannen ska samla information 
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om de resurser som finns för barn med funktionsnedsättningar och deras 

familjer (Bendrix, 2006). 
 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med 

omfattande och varaktiga funktionshinder goda 

levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga 

livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service 

de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som 

andra.     

(Regeringskansliet, 1993) 

 

LSS gäller för personer med utvecklingsstörning och för personer med autism 

eller autismliknande tillstånd. Den gäller också för människor med stora 

begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter en 

hjärnskada i vuxen ålder samt för personer med andra fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns 

kvar under lång tid. Lagen rymmer tio olika sorters insatser, alla med syftet 

att stödja personen med funktionsnedsättning så att denne kan leva ett så 

självständigt liv som möjligt. Intresset i denna studie bottnar i om det finns 

möjligheter för personer med funktionsnedsättning, t ex autism, till en aktiv 

och meningsfull fritid. Tre av de tio olika stödinsatserna skulle kunna vara till 

hjälp för en person med autism som vill rida. Den första insatsen är att man 

kan få personligt stöd av olika yrkeskategorier, däribland sjukgymnaster. Det 

finns en del sjukgymnaster som bedriver hästunderstödd ridterapi eller 

hippoterapi lämplig för barn med autism. Den andra insatsen är personlig 

assistans där personen med funktionsnedsättning kan få en personlig assistent 

som hjälper till med dagliga aktiviteter som finns i livet. Förutom daglig 

hygien, måltider, förflyttning och daglig gemenskap skulle en av aktiviteterna 

kunna vara att åka till stallet och rida. Den tredje stödinsatsen man kan tänka 

sig att använda för ett barn med autism som vill rida är en kontaktperson. 

Kontaktpersonens uppgift är att finnas med som stöd och hjälp vid 

fritidsaktiviteter för personen med funktionsnedsättning 

(http://www.1177.se). Ett kriterium för att omfattas av Lagen om Stöd och 

Service är att man har diagnos autism eller autismliknande tillstånd vilket 

leder vidare mot att försöka reda ut vad det är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1177.se)/
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3.2 Autism/Autismliknande tillstånd 

Om man som förälder eller annan intressent skulle försöka ta reda på vad 

autism innebär är det denna förklaring som ges på hemsidan för Autism och 

Aspergerförbundet:  

 
Begreppet autismspektrum är ett samlingsnamn för flera 

olika tillstånd med gemensamma begränsningar inom de 

tre områdena social interaktion, kommunikation och 

föreställningsförmåga. Autismspektrumet omfattar 

diagnoserna autism, Aspergers syndrom, atypisk autism 

och desintegrativ störning. Autism är en medfödd eller 

tidigt förvärvad genomgripande funktionsnedsättning, 

vars symptom visar sig före tre års ålder. Autism 

förekommer ofta tillsammans med andra 

funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, 

syn- och hörselskador. Det är fler pojkar än flickor som 

får diagnosen. 

(www.autism.se ) 

 

Det finns biologiska grunder för autism men de är inte enhetliga. Man har 

kunnat konstatera hjärnfunktionsstörningar i t ex hjärnstam, lillhjärna och i 

tinning- och pannlober. Också kromosomstörningar förekommer. Cirka 80 % 

av dem som har diagnosen autism har också en utvecklingsstörning. Även 

epilepsi är ett vanligt förekommande tilläggshandikapp (Alin Åkerman & 

Liljeroth, 1999; Gillberg & Peeters, 1999). Det uppskattas att det årligen föds 

100-200  barn med autism i Sverige idag. Det är betydligt fler barn som får 

diagnos idag än vad det var för några decennier sedan (Allgulander, 2005). 

 

Autismstörningen tycks vara tre gånger så vanlig hos pojkar än hos flickor. 

Den engelska barnpsykiatrikern Lorna Wings har starkt bidragit till att 

kunskaperna kring autism har ökat. 1978 formulerade hon triaden som krävs 

för att man ska kunna ställa diagnosen autism; nedsatta funktioner inom 

social interaktion, kommunikationsförmåga och föreställningsförmåga. 

Redan på 1980-talet använde Wings benämningen Aspergers syndrom på 

intelligenta personer med autism. Strax därefter introducerades begreppet 

autismspektrumstörningar som är ett samlingsnamn för olika tillstånd och 

olika svårighetsgrad av autismen (Bendrix, 2006). Autism är en störning som 

påverkar individer, det finns inga typiska fall utan skillnaderna är större än 

likheterna. Det som är gemensamt för dem som får diagnos autism är att de 

påvisar allvarliga funktionsnedsättningar inom kommunikation, beteende och 

social interaktion. Personer med autism saknar helt eller delvis förmågan till 

empati, att kunna föreställa sig hur andra människor tänker och känner. 

  

http://www.autism.se/
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Theory of mind är närbesläktat med empati och syftar till att kunna förstå hur 

en annan människa förstår och tänker. Man har gjort åtskilliga tester på 

theory of mind på personer med autism och ett exempel är det brittiska med 

ett Smartiesrör, en förpackning med godis. Barnen, både med och utan 

autism, får se att röret istället innehåller en penna. Röret stängs igen med 

pennan i. Barnen får nu gissa vad det barn som kommer in i rummet ska tro 

att det finns i Smartiesröret. Barn utan autism säger Smarties, eftersom det är 

det vanliga och personen som kommer in har inte sett att man istället stoppat 

i en penna. Barnet med autism svarar istället att man kommer att säga att det 

är en penna i förpackningen, avsaknaden av theory of mind kan då påvisas . 

Detta har också med central koherens att göra, förmågan att kunna koppla 

ihop detaljer till helheter. Ytterligare en funktion som brukar saknas hos 

personer med autism är de exekutiva funktionerna som inbegriper planering, 

motivation, impulskontroll och den inre upplevelsen av tid (Gillberg och 

Peeters, 1999).  

 

3.2.1 Upplevelser genom sinnena 

Barn med autism har ofta annorlunda sätt att uppleva genom sina sinnen. 

Flera barn har bedömts som döva eller med störningar i synen. Andra visar 

överkänslighet mot t ex ljud och beröring. En del upplever till och med 

smärta när man tar i dem eller när man klipper deras hår (Gerland, 1996). 

Enligt Alin Åkerman och Liljeroth (1999) har balanssinnet och 

förnimmelserna av kroppen stor betydelse främst under de första åren av 

barnets liv och påverkar människans rumsuppfattning. Många med autism 

fortsätter att söka stimulans för detta sinne genom att gunga med kroppen 

eller snurra på annat sätt. En del människor med autism känner inte smärta 

som andra. Personer med autism har berättat att de till och med njutit av att 

känna smärta, en känsla man kan framkalla själv utan kommunikation eller 

relation. Flertalet av de människor som har autism har svårigheter att 

generalisera och bygga upp en sammanhängande värld. Detta gör det svårt 

att planera och få ordning.  Förmågan att skapa en sammanhängande bild 

brukar kallas för central koherens (Alin Åkerman och Liljeroth, 1999; 

Gillberg och Peeters, 1999). 

 
 

3.2.2 Kommunikationsförmåga  
Kommunikationsförmågan hos ett nyfött barn är avgörande för dess 

utveckling. Kommunikationen startar redan vid födseln då barnet föds in i en 

gemenskap. Till en början styrs kommunikationen av barnets behov, det 

skriker när det är hungrigt, har ont, känner sig ensam och tystnar när det är 

nöjt.  En del barn med autism skriker oupphörligt och inget man gör för dem 

gör att de tystnar. Andra skriker inte alls utan stänger sig inom sig själva. 

Flertalet av personer med autism har svårt att förstå talat språk, många har 

också svårt att tala själva (Alin Åkerman och Liljeroth, 1999).  
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Enligt Gillberg och Peeters (1999) kan ungefär hälften av alla personer med 

autism tala.  Ekolali är en upprepning av ett ord eller en mening i direkt 

anslutning till att det sägs av någon annan eller efter en tid i något annat 

sammanhang. Alin Åkerman och Liljeroth (1999) menar att det är ett uttryck 

för bristande förståelse av ords mening och betydelse. Att ha svårt att 

kommunicera gör också att den sociala förmågan inte utvecklas naturligt. 

Sett ur en annan synvinkel menar Gillberg och Peeters (1999) att ekolali är 

en social strategi som används av personen med autism som vill konversera 

men som inte vet hur man gör, det är ett steg på vägen mot en mer korrekt 

konversation. 

 

Personer med autism har svårt att tyda symboler och bilder som ska 

representera verkligheten. Det krävs en kognitiv ansträngning för att förstå 

skillnaden mellan en riktig bil och en leksaksbil. Leksaksbilen symboliserar 

den riktiga bilen men är egentligen ingen riktig bil. Det är också en brist på 

fantasi och föreställningsförmåga som är typisk för personer med autism. 

Högfungerande personer med autism, eller Asperger, förstår att språket är en 

representation av verkligheten men de har svårt att inte tolka språket 

bokstavligt vilket gör det problematiskt att förstå ironi, dubbeltydningar och 

lögner (Gillberg och Peeters, 1999). Människor kommunicerar också genom 

kroppsspråk och känslor. Det känslomässiga området påverkas också av 

autismen. Enligt Alin Åkerman och Liljeroth (1999) har personer med 

autism känslor men det uppstår lätt problem när man inte kan ta emot eller 

tyda känslor som kärlek, ilska och oro. Vidare menar Alin Åkerman och 

Liljeroth (1999) att längtan och saknad är känslor som ofta saknas hos 

personer med autism. Ångest och oro är känslor som är vanliga medan 

känslan av ensamhet förekommer hos en del personer.  

3.3 Pedagogiska arbetssätt  

De flesta människor med autism kräver fasta rutiner för att kunna fungera och 

må bra. För att dagen ska bli tydlig arbetar många skolor med dagsschema 

och delschema över specifika aktiviteter. Dessa scheman hjälper barnen eller 

eleverna med rutiner, ordningsföljd, tidsuppfattning och om vad som ska ske 

härnäst. 

Enligt Gillberg och Peeters (1999) är det viktigt att ha individuella 

handledare eller lärare som är insatt i hur autism och individen med autism 

fungerar. En viktig uppgift för läraren är att stimulera barnets utveckling 

avseende förmågan att kommunicera. Alin-Åkerman och Liljeroth (1999) 

poängterar vikten av att läraren observerar hur eleven kommunicerar och 

samspelar för att sedan kunna utveckla och arbeta med elevens 

kommunikativa förmåga i alla olika sammanhang som vid lek, måltider och 

arbete i skolan. 
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Det finns olika pedagogiska arbetssätt eller metoder utarbetade för barn och 

elever med autism. En metod är SPELL, som står för struktur, positivt 

synsätt, empati, låg stressnivå och länkar eller nätverk. Struktur är viktigt för 

personer med autism. Genom struktur kan de bli säkrare och därigenom mer 

självständiga. Med ett positivt synsätt och genom positiva förväntningar på 

eleven arbetar man mot uppsatta mål. Man identifierar individens svårigheter 

och arbetar med dem. Empati betyder att man försöker sätta sig in i den värld 

som personen med autism lever i. Man måste förstå individens intressen och 

vad som motiverar eleven. Låg stressnivå innebär att man erbjuder lugna 

avskalade miljöer. Ett nätverk runt individen med autism är av stor betydelse. 

Samverkan mellan skola, hem, eventuella andra boenden och samhället i stort 

gör att personen med autism har ett större skyddsnät och på sikt kan bli mer 

självständig (www.autism.org.uk). 

En annan metod är TBA, Tillämpad beteendeanalys. Det övergripande målet 

för TBA är att skapa inlärningssituationer som motiverar barnet och där 

barnet får lyckas. Man utgår från hur varje individ beter sig, vad den gör 

mycket respektive lite av. Efter noggranna observationer i olika situationer 

bygger man ett individuellt program för att lära in färdigheter som lek, 

kommunikation och vardagliga sysslor. Man dokumenterar 

inlärningsprocessen för att följa hur barnet tillägnar sig dessa färdigheter.  

Genom dokumenteringen kan man se om det är någon del som inte fungerar i 

inlärningsprogrammet och förändra den för att uppnå önskat resultat 

(www.autismforum.se). 

En tredje metod är TEACCH, Treatment and Education of Autistic and 

related Communication handicapped Children. Syftet med metoden är att 

tydliggöra vardagen. Detta gör man med visuellt stöd genom olika scheman. 

De fyra grundpelarna i programmet är; Vad ska jag göra? Hur mycket ska jag 

göra? När är jag klar? Vad gör jag sedan? Man samarbetar tillsammans med 

föräldrarna och ger eleverna visuella instruktioner som skapar trygghet och 

struktur (Bendrix, 2006).  

Enligt Silfverberg och Tillberg (2008) kan hästen användas som ett 

pedagogiskt eller terapeutiskt medel för barn eller elever med autism. Genom 

rutinerna i stallet, gemenskapen med hästen och den fysiska upplevelsen på 

hästryggen ges eleverna kognitiva utmaningar och är med i ett socialt 

samspel. Ridterapi syftar till att rehabilitera eller habilitera, det vill säga att 

man optimerar möjligheterna i sin situation. All ridning och umgänge med 

hästen har friskvårdande effekt vilket stärker folkhälsan, man vill helst inte 

göra skillnad på terapeutiskt arbete och folkhälsoarbete (a.a). Ridterapin har 

ett brett användningsområde på olika funktionsnedsättningar. Det används 

vid cp-skador, ADHD, utvecklingsstörning, olika muskelsjukdomar och 

används nu även inom psykiatrin. Enligt Tillberg (www.visionvarmdohast.se) 

http://www.autism.org.uk/
http://www.autismforum.se/
http://www.visionvarmdohast.se/
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är skolorna en kommande kundgrupp, att erbjuda undervisning i en annan 

miljö kan vara en motiverande faktor. I stallet finns en god pedagogisk miljö 

där hästen både är ett medel för att nå eleven och motivationshöjare. 

Önskemålet är att finna ridskolor som tar emot och inkluderar 

funktionsnedsatta i sin verksamhet. Som det nu är finns det inte många 

sådana ridskolor vilket gör det svårt att lotsa eleverna vidare till en 

meningsfull aktiv fritid efter avslutad terapiträning.  

3.4 Hästen i människans tjänst 

Hästen har sedan mycket lång tid tillbaka varit människans trogne vän. Det 

har funnits en speciell relation mellan människa och häst liksom mellan 

människa och hund. Hästen har använts i krig, i jordbruket, som färdmedel 

men också bara för nöjes skull. Redan under 400-talet f. Kr rekommenderade 

den medicinskt utbildade Hippokrates ridning för hälsans skull, såväl den 

fysiska som den psykiska. På 1500-talet rekommenderade läkarna ridning för 

upprättande och vidmakthållande av hälsa. Speciellt påpekades att ridning 

inte bara var bra för fysiken utan också för sinnena (von Arbin, 1994).  
 

Danska Lis Hartel tog silvermedaljen vid OS 1952 i dressyrridning trots att 

hon drabbats hårt av polio. Genom denna bedrift kom sjukgymnaster från 

hela världen att inse vad ridning kunde betyda för deras patienter. 1957 

startade man ridning i Sverige för polioskadade (von Arbin, 1994). 

 

När man söker kunskap inom ämnet handikappridning stöter man på en 

mängd olika begrepp som ofta är oklara. Orsaken till det är att det inte finns 

några internationella standarder (Skouras, 2010) Det finns ridning som sport 

och fritid för funktionsnedsatta, hippoterapi och hästunderstödd terapi. Här 

nedan redovisas de olika begreppen såsom de kommer att användas i denna 

studie. 

 

 Ridning som sport och fritid för funktionsnedsatta är en aktiv 

fritidssysselsättning som bedrivs på många av landets ridskolor. 

Ibland är det särskilda grupper med funktionsnedsatta, ibland 

integrerade grupper. Tävling inom denna gren är vanligt, det är den i 

särklass största tävlingsidrotten för funktionsnedsatta personer i 

Sverige. Man tävlar framförallt i dressyr men också i körning. 

(http://www.ridsport.se/mediaguide/fakta/m2fakta.htm).  

 Hippoterapi är sjukgymnastik med hästen som redskap. Det är en 

sjukgymnast som bedriver den sortens ridning och förutsätter att 

sjukgymnasten har god kunskap om hästar och ridning. Målet med 

hippoterapi är att eliminera, reducera, kompensera eller bevara 

kroppsliga funktioner för att ge ökad livskvalité (von Arbin, 1994). 

 

http://www.ridsport.se/mediaguide/fakta/m2fakta.htm
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 Hästunderstödd terapi (HUT) är termen som används i Sverige då 

man använder hästen som en assistent till behandlaren, många säger 

ridterapi. Internationellt heter det Equine Assisted Therapy (EAT). 

Det finns också EAP- Equine Assisted Psykotherapy då man använder 

hästen i psykoterapeutiskt syfte. (http://www.irt-

ridterapi.se/ridterapi.html) Syftet med hästunderstödd terapi är att 

hjälpa individer att utveckla förtroende och sociala förmågor.  

I denna undersökning kommer framförallt fokus att ligga på hästunderstödd 

terapi (HUT) eller ridterapi som också en del benämner det. Då använder 

man inte hästen enbart som ett verktyg för att uppnå fysiska resultat för 

ryttaren, utan mer för att nå förändringar inom det kognitiva och sociala. Det 

finns familje- och behandlingshem, både i Sverige och utomlands som 

använder sig av hästunderstödd terapi.  

3.4.1 Hästar och friskvård 

Beroende på vilken utbildning terapeuten har som ger hästunderstödd terapi 

framhålls olika positiva faktorer. Sjukgymnasten betonar effekten av hästens 

rörelser på människokroppen. Rörelsen som hästen ger när den skrittar (går) 

liknar den rörelse som människor använder när vi går. Detta gör att det kan 

ha positiva effekter att rida för den som behöver lära sig att gå eller förbättra 

sin förmåga att gå.  Enligt Skouras (2010) liknar hästens rörelser den rörelse 

som ett litet barn får då det blir buret i famnen och är därför lugnande och 

ökar välbefinnandet för den som rider. Ridning är en fysisk aktivitet som 

stimulerar alla muskelgrupper i kroppen. Psykoterapeuten framhåller de 

psykologiska effekterna, där hästen används som förmedlare för att skapa en 

öppning som inte är möjlig på annat sätt. Specialpedagogen betonar de 

pedagogiska möjligheterna. Eleven får genom hästarna och ridningen 

möjligheter att lära sådant som är svårt att lära på annat sätt. Oberoende av i 

vilket syfte man valt att använda hästen som hjälpmedel påverkar den 

ryttaren/ patienten/eleven på olika sätt som redovisas nedan. Genom 

kontakten med hästens kropp får ryttaren sensomotoriska impulser. Den 

sensomotoriska informationen till hjärnan går genom tusentals olika 

receptorer. I umgänget med hästar påverkas många av dessa receptorer:  

 

 Rörelsekänslan påverkas genom att muskler och balansen påverkas. 

Även rums- och lägesuppfattningen påverkas eftersom man sitter 

uppe på hästen. 

 Känseln påverkas på många olika sätt. Värmen från hästen som har 

högre temperatur än människor känns både när man sitter på hästen 

och när man tar på den. Hårremmen är len, svans och man sträv. 

Hästen kan buffa och knuffa, blåsa på ens kind, mulen är mjuk. 

Känslan av tyglar i handen, sätet i sadeln, rytmen från hästen osv.  

http://www.irt-ridterapi.se/ridterapi.html
http://www.irt-ridterapi.se/ridterapi.html
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 Synen påverkas då man som ryttare behöver rikta blicken framåt. 

Hästarna har olika färger och är olika stora. Man får nya perspektiv 

från hästryggen. Genom att se sig själv i ridhusets spegel får ryttaren 

syn på sig själv. 

 Det finns många olika ljud i stallet. Hästar gnäggar, de stampar och 

tuggar och frustar. När man rider knakar sadeln, hovarna klapprar mot 

marken. 

 Lukten är ofta det första man lägger märke till då man närmar sig ett 

stall. Det luktar häst, gödsel hö och halm. 

( von Arbin, 1994) 

 

Inom forskning om autism kopplat till hästunderstödd terapi finns inte så 

mycket att hämta men några studier inom olika områden finns det som är av 

intresse för denna studie. Macauley och Gutierre (2004) har gjort en 

jämförelse av effekterna hästunderstödd terapi jämfört med traditionell terapi 

på barn med språkstörning. Resultaten visade att båda terapisorterna har 

positiv effekt på barnets tal- och språkförmåga men resultatet var bättre efter 

den hästunderstödda terapin. Man kunde också se att den hästunderstödda 

terapin gav barnen en ökad motivation. 

 

Grobler (2004) har gjort en studie där han studerar de exekutiva förmågorna 

hos barn med Tourettes syndrom. De barn som var med i studien fick rida en 

gång i veckan under tre månader. Resultatet visade, i neurologiska tester, att 

barnen fått en förbättring av sin selektiva uppmärksamhet, sin kognitiva 

flexibilitet, sitt visuella minne och sin förmåga att organisera. Förutom de 

neurologiska testerna gjordes en kvalitativ utvärdering med föräldrarna som 

berättade om barnens förbättrade beteenden och deras stärkta 

självförtroenden. Sundberg och Söderblom (2007) studerade om 

hästunderstödd terapi hade positiv effekt på 15 människor med depression 

och psykos. Resultatet var positivt och alla patienter framhöll hästen som den 

viktigaste komponenten. Tillberg (2003)  har gjort studier ur 

neuropsykologisk synvinkel. Studien visar att ridning ger signaler till det 

vestibulära systemet som sitter i innerörat och som i sin tur ger signaler till 

hjärnan om kroppens läge i förhållande till marken. Detta medför en 

påverkan på ryttarens rörelseförmåga och balans. Man kunde i studien också 

se en ökad vakenhet, bättre koncentration, fokusering och motivation hos 

ryttarna.  

3.4.2 Hästars kommunikation  

Hästar kommunicerar genom kroppsspråket till 100 %, vi människor ungefär 

till 70%. Människan har också det verbala och det skriftliga språket att ta till. 

Undersökningar på hästens språk- eller kommunikation har gjorts genom en 
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studie där vildhästar följdes i USA. Genom att studera hästen i sitt naturliga 

tillstånd menar Roberts (1999) att han inte skapat några tränings- eller 

kommunikationsmetoder, han bara upptäckte det som naturen redan skapat. 

Han kallar hästens språk för Equus och reser världen runt för lära andra 

människor att kommunicera med hästar utan våld.  

 

Hästen ser inte på samma sätt som en människa. Ögonen på hästen är så 

placerade att hästen har en blind fläck rakt framför dess ansikte. Hästen ser 

istället åt båda sidor och bakåt. Ögonens placering ska göra det möjligt för 

hästen att hålla utkik för faror åt alla håll. När en människa närmar sig hästen 

framifrån kan hästen backa eller vända bort huvudet, inte för att undvika 

kontakt utan för att se människan. Hästen kommunicerar genom sin 

kroppshållning. En avslappnad lugn häst har sänkt huvud, lugna ögon, öronen 

står rätt upp utan spänning. En irriterad eller arg häst stryker öronen bakåt 

och kastar med huvudet. En glad eller nyfiken häst ”spänner upp sig”, höjer 

huvud och hals och spetsar öronen framåt. Yngre hästar, framförallt föl, visar 

underkastelse mot äldre genom att sträcka fram huvudet och tugga. Detta 

beteende växer bort med åren men man kan se rester av det då en häst som 

visar underkastelse sänker huvudet och slickar sig runt munnen (Johansson, 

2004). 

 

I vilt tillstånd använder ledarhingsten för flocken sin kropp för att visa vad de 

andra ska göra. Vanligtvis håller han sig bakom flocken för att kunna 

överblicka. Genom små signaler, svåra att se för oss människor, kan han få en 

hel flock att ändra riktning, sätta full fart framåt, tvärstanna eller formera sig 

på olika sätt. Eftersom hästen kommunicerar genom sin kropp försöker den 

förstå oss människor genom att läsa av vårt kroppsspråk. Människan är inte 

alltid medveten om vilken information kroppen sänder ut, varje rörelse sänder 

ut budskap till hästen. Det är lätt att missförstånd uppstår. Genom vår 

kroppshållning påverkar vi hästen. Går man stolt och rak med raska steg gör 

hästen likadant, går man hopsjunken och långsamt gör hästen så också 

(Hempfling, 1993). Vi kan till viss del kommunicera med ljud till hästen. Den 

lär sig att den ska gå framåt vid smackning och den lär sig stanna vid ett 

annat kommando. Skillnaden i förhållande till hästens naturliga 

kommunikation genom kroppen är att detta är ett inlärt beteende (Johansson, 

2004). 

4. TEORETISK RAM 

För att kunna analysera resultatet av denna studie krävs en analys mot olika 

teorier. Nedan kommer några teorier att presenteras. Först en redogörelse 

över Antonovskys (2005) KASAM, eller den salutogenetiska modellen som 

han publicerade 1979 . KASAM står för ”känsla av sammanhang” och 

innehåller de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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Vidare presenteras begreppet motivation såsom Jenner (2004) förklarar det 

och dess betydelse för framgång i skola eller behandling. Även Meads 

symboliska interaktionism (Schellenberg, 1980) utvecklad av von Wright 

(2000)  har betydelse för studiens analys och presenteras därför under denna 

rubrik. Genom att använda dessa teorier i analysen av resultatet i studien sätts 

undersökningen in i sitt sammanhang och får ett vetenskapligt värde. 

4.1 KASAM, den salutogenetiska modellen 

Genom sitt arbete inom medicinsk sociologi kom Antonovsky (2005) att 

analysera resultatet från en undersökning av hur israeliska kvinnor ur olika 

etniska grupper anpassat sig till klimakteriet. I studien fanns också en fråga 

om man suttit i koncentrationsläger under andra världskriget. Ur denna studie 

gjorde man sedan en jämförelse i god psykisk hälsa mellan de kvinnor som 

suttit i koncentrationsläger och en kontrollgrupp som inte gjort det. Man fann 

att c:a 51 % som inte suttit i koncentrationsläger var vid god psykisk hälsa, 

medan det var c:a 29 % i den andra gruppen. Antonovsky stannade inte här 

och konstaterade att kvinnorna som varit i koncentrationsläger mådde sämre 

utan fascinerades av att det var så stor del som 29% som ändå mådde bra 

efter att ha genomlidit ofattbar skräck, svält, tortyr och att leva i flykt under 

många år. Han ställde sig frågan hur det kunde vara så. Genom denna fråga 

började han sedan att utveckla sin teori om den salutogenetiska modellen som 

publicerades i ”Health, Stress and Coping” 1979. 

 

Nästan all tidigare forskning är gjord utifrån ett patogenetiskt synsätt där man 

försöker förklara varför människor blir sjuka och hur sjukdom kan undvikas. 

Det salutogenetiska synsättet försöker istället förklara varför en del 

människor rör sig åt det positiva hållet i kategorin hälsa/ ohälsa var de än 

befinner sig vid ett visst tillfälle. Alla människor utsetts för stress i livet på 

olika sätt, psykisk eller fysisk. Såvida dessa stressorer inte har direkt 

nedbrytande effekt på människan som organism vet man inte på förhand hur 

de kommer att tas omhand och vilka konsekvenser de kommer att få för 

individens hälsa. När individen ställs inför en stressor uppstår ett 

spänningstillstånd som måste hanteras på något sätt. Hur denna hantering 

kommer ske beror på individen. Det kan bli sjukdom eller god hälsa eller 

något däremellan.  

 
Det är detta mysterium som den salutogenetiska inriktningen 

försöker lösa. 

(Antonovsky, 2005, sidan 12) 

 

Antonovsky (2005) studerade inte sjukdomar utan faktorerna bakom en god 

hälsa. Dessa bakomliggande faktorer kallar han för GMR- generella 

motståndsresurser, vilka kan vara kulturell stabilitet, socialt stöd, pengar, 

jagstyrka och liknande som kan ge kraft till att kämpa mot en mängd olika 
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stressorer. Gemensamt för alla dessa GMR är att de hjälper till att göra de 

stressorer eller spänningar som individer utsatts för begripliga. Genom att 

utsättas för olika stressorer och genom att få användning av GMR samlas 

erfarenheter som med tiden skapar sammanhang för individen. Detta 

sammanhang kallar Antonovsky (2005) för KASAM, känsla av sammanhang. 

  

Att se hela människan, inte bara individens sjukdom, är ett annat sätt att 

förhålla sig än att bara titta på sjukdomen och försöka bota den. Så länge som 

det finns minsta liv i en människa finns det också en liten del som är frisk. 

Man kan se livet som linjärt med helt frisk i ena änden och död i den andra 

och utifrån den linjen placera ut en individ och titta på hur den rör sig mot 

friskare eller sjukare. De faktorer som gör att individen rör sig mot det 

friskare intresserar den som utgår från ett salutogenetiskt synsätt. Att kunna 

förklara hälsa istället för sjukdom kräver att man ställer andra frågor. 

Individen eller patienten blir inte sin sjukdom utan man tittar på det friska 

och utgår från hela individen. Utifrån ett patogenetiskt synsätt är alla 

stressorer sjukdomsframkallande riskfaktorer som man i bästa fall kan 

minimera, begränsa, motverka eller bemöta men ur det salutogenetiska 

perspektivet ser man stressorerna som oundvikliga och att individen måste 

anpassa sig till dem. I denna anpassning använder sig individen av sina 

generella motståndsresurser (GMR) och beroende på vilka man som individ 

har blir resultatet mer eller mindre positivt. Det salutogenetiska synsättet 

menar också att vissa stressorer är goda och hälsofrämjande beroende på hur 

spänningen kan lösas upp, eller hur anpassningen sker.  

 

KASAM, eller känsla av sammanhang, bygger på tre begrepp som är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En individ med hög känsla av 

begriplighet förväntar sig att yttre eller inre stimuli eller stressorer är 

förutsägbara och om de inte är det så går de i alla fall att ordna och förklara 

vilket gör situationen mer begriplig. Det andra begreppet hanterbarhet står för 

den upplevda känslan av vad man har för resurser att tillgå då man blir utsatt 

för en stressor. Dessa resurser är under ens egen kontroll eller hos behöriga 

andra såsom hustru, make, vänner, Gud eller en läkare som man känner att 

man kan räkna med i en svår situation. Om man har en hög känsla av 

hanterbarhet kommer man känna att olyckliga saker händer i livet men när så 

sker är man redo att möta dem och inte sörja för alltid. Har man däremot en 

låg känsla av hanterbarhet känner man sig som ett offer inför 

omständigheterna och att livet behandlar en orättvist. Det tredje begreppet 

meningsfullhet står för individens delaktighet i de processer som skapar ens 

öde och ens dagliga erfarenheter. Antonovsky (2005) betraktar det som en 

motivationskomponent, den känslomässiga delen hos individen som gör det 

värt att kämpa för något. Man måste vilja och känna att det är värt att lägga 

ner energi och se utmaningar i situationer istället för problem. Den officiella 

definitionen av KASAM är följande: 
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Känslan av sammanhang är en global hållning som 

uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och 

yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 

att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang.  

(Antonovsky, 2005, sidan 41) 

 

För att kunna mäta en individs KASAM har man arbetet fram ett 

frågeformulär som till sist blev bestående av 29 frågor. Dessa frågor har 

under lång tid bearbetats och prövats. Av de 29 frågorna handlar elva om 

begriplighet, tio om hanterbarhet och åtta om meningsfullhet. Frågorna har 

använts både som ett självskattningsformulär och i intervjuer i flera olika 

länder. Som individ kan förhållandet mellan de tre begreppen se olika ut och 

beroende på hur det fördelar sig inom individen hanterar man situationer på 

olika vis. Den viktigaste faktorn enligt Antonovsky (2005) tycks vara det 

tredje begreppet meningsfullhet. En individ med låg begriplighet, låg 

hanterbarhet men hög meningsfullhet eller motivation kan bli djupt 

engagerad i sitt sökande efter förståelse och resurser och ser det värt att 

kämpa för att förstå och hantera en situation. Det finns inga garantier för att 

lyckas men det finns en chans. Det sista begreppet meningsfullhet ligger 

mycket nära Jenners (2004) motivationsteori vilken här kort kommer att 

presenteras. 

4.2 Motivation och motivationsarbete 

… motivation och motivationsarbete är en fråga om 

bemötande. Motivationen är inte en egenskap hos 

individen utan en följd av de erfarenheter man gjort och 

det bemötande man får. Det gäller att ha en förståelse för 

vad dålig självkänsla och rader av misslyckanden kan 

innebära. 

(Jenner, 2004, sidan 4) 

 

Ordet motivation härstammar från latin och betyder ”att röra sig”- precis som 

i engelskans ”move”. Motivationsforskningens huvudfråga är således att 

undersöka vad det är som får människor att röra sig i en viss riktning, eller att 

bli motiverade (Jenner, 2004). En del likställer begreppet motivation med 

drivkraft men Jenner (2004) menar att man kan besitta drivkraft utan att var 

motiverad att använda den. För att väcka motivationen krävs ett mål som 

triggar igång människan. Detta mål måste vara realistiskt, för stora 

ouppnåeliga mål kan istället hämma motivationen eller inte påverka personen 
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alls. Den som sätter låga mål behöver inte ha brist på motivation utan en 

rädsla att misslyckas, därför sätter man lägre mål och får genom det 

möjlighet att lyckas (Jenner, 2004). I skolans värld blir det pedagogens roll 

att hjälpa eleven att finna realistiska mål för att väcka motivationen och då 

måste man först hitta eleven där den är just nu i sin utveckling och utgå 

därifrån. Pedagogen måste bemöta eleven, det är pedagogens ansvar att mötet 

och relationen blir bra. Relationen mellan pedagog och elev är inte 

jämbördig, pedagogen har ett övertag grundat på en formell och informell 

maktposition. Ofta är det stor skillnad i ålder där eleven är betydligt yngre 

och pedagogen har också makten att bedöma och sätta betyg på elevens 

arbete och kunskaper. Därmed inte sagt att en icke jämbördig relation är av 

ondo men det är av stor vikt att pedagogen är medveten om den. Den kan till 

och med vara av godo om pedagogens positiva synsätt på eleven kan få 

eleven att se sig själv på ett mer positivt sätt (a.a). 

 

Pedagogen är professionell och har uppdraget att försöka förstå sin elev, att 

se denne som en person och inte som en sak som ska åtgärdas. Pedagog och 

elev samlas kring ett innehåll som eleven ska få kännedom och lära sig om. 

Beroende på hur pedagogen förmedlar detta, om det är färdigpaketerat att ge 

till eleven eller om eleven får vara medskapare i lärprocessen kommer att 

påverka relationen mellan pedagog och elev (Jenner, 2004). Grunden till att 

skapa motivation hos eleven ligger alltså i bemötandet, hur pedagogen ser på 

eleven och vilka förväntningar han eller hon ställer på eleven. Det är dessa 

positiva förväntningar som kan skapa motivation och möjlighet att lyckas nå 

sina mål. Positiva förväntningar på eleven kan skapa ”självuppfyllda 

profetior” vilket också brukar kallas för pygmalioneffekten. Man förväntar 

sig att eleven ska klara det uppställda målet och många gånger blir det så. 

Pedagogen står för trygghet och positiva förväntningar så att eleven vågar 

försöka nå sina realistiska mål. Vidare är det viktigt att målet har ett värde för 

personen eller eleven, målet ska vara eftersträvansvärt. Även misslyckandet 

måste beaktas, hur stor är chansen att lyckas eller risken att misslyckas? En 

del människor har inställningen ”att det klarar jag om jag anstränger mig” 

medan andra tänker ”det klarar jag aldrig”. När saker och ting händer i en 

människas liv söker man en orsak eller en förklaring, en attribution. 

Beroende på var man finner förklaringen varierar möjligheterna att lära av 

erfarenheterna och att anpassa sig i tillvaron. En del har lätt att lägga 

misslyckanden, eller ouppfyllda mål, på alla andra medan en del lägger hela 

ansvaret på sig själv. Beroende på hur man gör påverkas också personens 

eller elevens självkänsla (a.a) . 
 

Det är inte enbart bemötandet och relationen pedagog elev som påverkar 

motivationen hos eleven. Andra saker som den kulturella aspekten kan 

påverka, att gå på en mångkulturell skola eller i en skola med enbart infödda 

svenskar påverkar hur man ser på livet och på vilken motivation man känner. 
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Ytterligare en aspekt är organisationskulturen på skolan, vad det är för 

traditioner, öppna och dolda förutsättningar och begränsningar som råder. De 

samhälleliga värderingarna måste också beaktas såsom lagar, förordningar 

och styrdokument. Viktigt är att pedagogen själv reflekterat över de här 

frågorna och också på vilken människosyn man har. Man måste våga ställa 

sig frågan om hur en människa ska vara, hurdan är jag själv, hur är jag mot 

andra och hur vill jag att andra ska vara mot mig. Jenner (2004) menar att det 

är pedagogens professionella skyldighet att visa respekt och hysa positiva 

förväntningar på eleven, i synnerhet när ingen annan, inte ens eleven själv 

gör det. De positiva förväntningarna kan skapa motivation och möjlighet för 

eleven att lyckas. För att en pedagog ska lyckas finna den inre motivationen 

hos eleven måste pedagogen kunna förstå eleven och sätta sig in dennes 

situation. Det blir därför naturligt att också presentera von Wrights tankar 

kring det punktuella respektive relationella perspektivet nedan. 

 

4.3 Det punktuella respektive relationella perspektivet 

G H Mead utvecklade under tidigt 1900-tal en teori som man idag benämner 

den symboliska interaktionismen (Schellenberg, 1980). Interaktionism 

betyder att man anser att det finns en relation mellan människa och samhälle, 

människan är en social varelse och personligheten utvecklas i interaktion med 

andra människor. Man menar att interaktionen är grundläggande för lärande 

och utveckling (a.a). von Wright (2000) har utvecklat Meads teorier och 

skriver om det punktuella, respektive det relationella perspektivet. Beroende 

på vilket perspektiv pedagoger intar till sina elever, får det olika 

konsekvenser. Den som intar det punktuella perspektivet ser på människan 

som ett objekt eller som ett vad. Det betyder att elevens förmågor skulle vara 

fristående från sociala sammanhang och inneboende i individen. För att 

utveckla elevens kunskaper försöker pedagogen finna och analysera 

bakomliggande orsaker och brister till elevens problem och utifrån det 

bestämma vilka åtgärder som ska sättas in utan att eleven själv är delaktig. 

Om pedagogen istället intar det relationella perspektivet ser man på 

människan som ett subjekt eller som ett vem. I det relationella perspektivet 

försöker man förstå eleven i relation till sitt sammanhang och man tror inte 

att förmågor och egenskaper är fast förankrade i individen utan att det 

framträder i mötet mellan människor. Istället för att söka reda på och 

analysera elevens brister, försöker pedagogen med det relationella 

perspektivet utgå från elevens behov som är knutna till ett visst sammanhang. 

Behoven förändras över tid och ser olika ut i olika sammanhang. Genom att, 

som pedagog, försöka förstå och fråga sig vem den andre är intar man den 

andres perspektiv. När man söker efter elevens behov gör man det 

tillsammans med eleven, eleven blir delaktig och perspektivet ger 

kommunikativa möjligheter. Det sker ett mellanmänskligt möte vilket är en 

förutsättning för lärande (von Wright, 2000).  
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Efter denna redovisning av det teoretiska ramverket som studien senare 

kommer att analyseras mot, presenteras de metodologiska överväganden som 

gjorts i denna studie. 

5. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

Forskning kommer av att människan är nyfiken och söker svar på frågor för 

att inhämta ny kunskap. Kunskap kan ses på olika sätt. Enligt den 

positivistiska ståndpunkten inhämtas nya kunskaper i sociala verkligheter 

bäst genom naturvetenskapliga metoder. Det innebär att det bara är sådana 

fenomen eller företeelser som kan bekräftas med det mänskliga sinnet som är 

kunskap. Syftet är att finna hypoteser som kan prövas mot en teori, ett 

deduktivt synsätt. Enligt ett positivistiskt synsätt ska vetenskapen vara 

objektiv, det vill säga värderingsfri (Bryman, 2011). 

 

En kunskapsuppfattning som i många avseenden skiljer sig ifrån positivismen 

är enligt Bryman (2011) tolkningsperspektivet eller hermeneutiken. Grunden 

i detta perspektiv är att man skiljer på naturvetenskapliga objekt som ska 

studeras och på samhällsvetenskapens studieobjekt som är människorna och 

deras livsvärld. Att studera sociala verkligheter och människan i den kräver 

ett annat slag av forskningsansats som rymmer tolkning av uppfattningar och 

upplevelser. Den stora skillnaden ligger i att man genom det positivistiska 

synsättet vill förklara det mänskliga beteendet medan man genom 

tolkningsperspektivet istället försöker förstå. Att förstå en människas 

beteende kräver empati och då måste forskaren gå utanför sina sinnen vilket 

är att frångå den positivistiska kunskapssynen (a.a). Genom redovisningen av 

de metodologiska övervägande som skett inför denna studie går jag nu vidare 

och beskriver den kvantitativa respektive den kvalitativa ansatsen för att 

därefter redogöra för mina egna val i studien. 

5.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats 

Det finns olika vägar att gå när man samlar in data till undersökningen, den 

kvantitativa och den kvalitativa. Vilken väg som väljs bestäms av vad det är 

för kunskap man eftersträvar och hur forskningsfrågan ställs. Att samla in 

kvantitativ data är att samla det mätbara. Det kännetecknas av att det 

insamlade materialet kategoriseras och vanligtvis visas resultatet i form av ett 

siffervärde, ofta i en tabell. Det kvantitativa angreppssättet syftar till att samla 

lite information om mycket för att få en bredd som sedan kan generaliseras, 

(Larsen, 2007). Kvalitativa data å sin sida säger något om de kvalitativa 

egenskaperna hos undersökningspersonerna. Det kan handla om upplevelser 

eller uppfattningar hos informanterna. Det insamlade materialet är från få 

enheter men går på djupet. Vanligtvis presenterar man resultatet i löpande 

text och genom citat (a.a). 
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Enligt Bryman (2011) är den kvalitativa forskningsstrategin induktiv, 

tolkande och konstruktionistisk till sin art men han skriver samtidigt att det 

inte är alla kvalitativa forskare som håller med honom. Att den kvalitativa 

forskningen är induktiv betyder att synen på teori och praktik genereras av att 

man kommer fram till en teori utifrån sina forskningsresultat. Detta i motsats 

till den deduktiva synen då man prövar en teori och utgår från den i sin 

forskning. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten i den kvalitativa forskningen 

brukar beskrivas som tolkningsinriktad, vilket betyder att tyngdpunkten 

ligger på förståelse av den sociala verkligheten såsom deltagarna i en viss 

miljö tolkar denna verklighet. Detta i motsats till den kvantitativa där fokus 

ligger på att förklara. Bryman (2011) menar också att den ontologiska 

ståndpunkten skiljer den kvantitativa och kvalitativa ansatsen åt. Den 

kvalitativa ståndpunkten beskrivs som konstruktionistisk, vilket betyder att 

sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och inte bara 

företeelser som finns oberoende av människorna som deltar i den.  

 

Eliasson (1995) menar att kvantitativa och kvalitativa metoder inte står i 

motsats till varandra utan kan komplettera varandra. Vidare skriver hon att 

kvalitativa metoder ger oss möjlighet att nå kunskap om andra dimensioner 

och sammanhang i människors värld än vad de kvantitativa metoderna kan 

göra. Genom denna redogörelse torde det vara klart att denna studie har en 

kvalitativ ansats. 

5.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 

För att kunna genomföra en studie med en forskningsfråga som ” På vilket 

sätt, uppfattar pedagogerna, att hästarna och ridningen påverkar barnen i 

autismspektrat fysiskt, socialt och kunskapsmässigt?” intar jag ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Genom förhållningssättet ska det empiriska 

materialet samlas in, studeras, tolkas, ställas mot några teorier och förstås 

(Kvale och Brinkmann, 2009). För att uppnå denna förståelse krävs mer än de 

mänskliga sinnena, man måste också addera empatin och inkännandet för att 

kunna förstå det som informanterna uppfattat (Thurén, 2007). Syftet med 

studien är inte att kunna generalisera resultatet utan istället att uppnå en 

förståelse för några pedagogers uppfattningar om barn med autism och deras 

relationer till hästar och ridning. Genom det hermeneutiska förhållningssättet 

blir studien kvalitativ till sin art. För att finna svar och förståelse på 

forskningsfrågan används intervju som metod med stöd av en observation 

och personliga dokument i form av individuella hästböcker.  

5.3 Urval 

Syftet med studien är inte att generalisera kunskap utan att undersöka hur 

några pedagoger, som arbetar med barn i autismspektrat, uppfattar hur 

barnen/ eleverna utvecklas fysiskt, socialt och kunskapsmässigt genom 
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relationen till hästar och ridning. Enligt Bryman (2011) är mitt urval 

målinriktat då jag aktivt sökte efter pedagoger som arbetar med elever i 

autismspektrat och som använder hästen som medel i det pedagogiska 

arbetet. Pedagogerna som deltog i intervjuerna arbetar alla på en särskola 

med elever med särskild inriktning mot autism. Alla elever som går på skolan 

har både autism och utvecklingsstörning som diagnos. Sedan ett år tillbaka 

deltar de i ett projekt med hästunderstödd ridterapi med eleverna. 

Projektledaren, som i studien kommer att kallas för Pernilla, är legitimerad 

sjukgymnast och har under många år arbetat med hästunderstödd ridterapi 

med personer i olika situationer och med olika funktionsnedsättningar. 

Eftersom ridterapeuten är pedagog då hon undervisar i ridningen är också hon 

intervjuad som pedagog. Förutom Pernilla så deltog ”Asta” som har en 

utländsk lärarutbildning med inriktning mot italienska och historia som 

grund. Hon har till hösten varit anställd på skolan i tre år. Just nu fortbildar 

hon sig i specialpedagogik samtidigt som hon arbetar. Hon har ridit som ung 

flicka. ”Börje” har bakgrund som musiklärare. Efter avslutade studier på 

musikhögskolan började han som individuell lärare för elever med 

blåsinstrument. Därefter gick han vidare och har arbetat som högstadielärare i 

matematik och musik under en längre tid samt som rektor under några år. 

Han är nu inne på sitt andra läsår på den aktuella skolan. Börje har ingen 

egen riderfarenhet men är uppvuxen på landet med djur. Eva är utbildad 

hälsopedagog. Hon har arbetat på skolan i ett och ett halvt år.  Eva har ingen 

egen hästerfarenhet. 

5.4 Teknik för insamling av material 

Här redovisas de olika tekniker som använts i studiens datainsamling; 

observation, dokument och intervju. Det är intervjun som står i fokus för 

undersökningen, observationen och dokumenten ska ses som bakgrundsfakta 

för en större och djupare förståelse för forskningsfrågan och de människor 

som ingår i studien. 

 

5.4.1 Observation 
Observation är ofta förknippat med etnografi som ofta använder observation 

som metod för insamlandet av material. Detta är ingen etnografisk studie men 

man kan använda observation som metod även i andra typer av 

undersökningar (Bryman, 2011). 

 

Det finns olika roller som observatör; den fullständige deltagaren som blir 

fullvärdig medlem i den kultur han eller hon undersöker. De andra deltagarna 

i denna kultur är inte medvetna om forskarens roll, observationen är dold.  

Deltagare -som- observatör liknar den först beskrivna rollen men här är 

deltagarna medvetna om forskarens roll som forskare. I den tredje rollen 

observatör- som- deltagare fungerar forskaren i huvudsak som intervjuare 

men gör ett par observationer. Den fjärde och sista rollen är den fullständige 
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observatören. Då behöver de som observeras inte alls ta hänsyn till forskaren 

och forskaren kommer inte att påverka dem han observerar (Bryman, 2011). 

I denna studie har en observation skett genom rollen som den fullständige 

observatören eftersom observationen endast var till för att få en ökad 

förståelse för hur det såg ut i stallmiljön och hur ridundervisningen gick till. 
 

5.4.2 Dokument 
Enligt Bryman (2011) kan man i den kvalitativa forskningen använda olika 

typer av dokument som datakälla. Ordet dokument står för många olika källor 

som till exempel personliga dokument som dagböcker och liknande, officiella 

dokument från statliga myndigheter, andra officiella dokument, 

massmediedokument, virtuella dokument på internet eller visuella objekt som 

foton. I denna studie är det relevant att ta upp personliga dokument och 

visuella objekt. De personliga dokumenten kan vara brev, dagböcker eller 

självbiografier. En del av de personliga dokumenten kan vara upprättade på 

uppmaning av en forskare, andra kan forskaren stöta på i sitt insamlande av 

material för undersökningen. Råkar forskaren stöta på material av denna typ 

måste han eller hon analysera texterna för att kunna använda dem i 

undersökningen. Fördelen med att använda material som inte har upprättats 

på uppmaning av forskaren är att man i stort sett kan bortse från 

påverkanseffekter vilket stärker validiteten. Vidare skriver Bryman (2011) att 

man som forskare måste göra en bedömning utifrån fyra kriterier då man 

finner material av den här typen. Det första kriteriet man bedömer är 

materialets autenticitet eller äkthet. Vidare bedöms trovärdigheten, är 

materialet utan felaktigheter och förvrängningar?  Det tredje kriteriet är 

dokumentets representativitet där man frågar sig om materialet är typiskt för 

den kategori det tillhör. Det fjärde och sista kriteriet är att man bedömer 

dokumentets meningsfullhet, om det är tydligt och begripligt. Enligt Bryman 

(2011) kan man använda sig av brev, dagböcker och självbiografier på olika 

sätt, antingen som primära datakällor eller som komplement till andra 

informationskällor. Då man studerar visuella objekt som foton måste man 

beakta typen av bilder. Är det naturliga bilder som skildrar vardagen eller 

idealiserade som visar högtider som till exempel bröllop? Eller är det 

demystifierande bilder som visar upp personer i ovanliga och ofta generande 

situationer? När man tolkar bilden är det viktigt att ha kännedom om den 

sociala kontexten kring bilden samtidigt som man också bör fundera över det 

som inte blir fotograferat. I denna studie stötte jag som forskare på elevernas 

individuella hästböcker, en dokumentation gjord av den pedagog som var 

med eleven vid ridtillfället. Dokumentationen är gjord i ord och fotografier. 

Boken användes också för att hålla elevernas vårdnadshavare informerade om 

hur det gick för eleverna i stallet. I denna undersökning studerades några av 

böckerna vilket gjorde att insikten för hur eleverna utvecklats över tid blev 

tydligare. De bildade en bakgrund till vad som berättades under intervjuerna. 
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En del citat som redovisas i studiens resultat är hämtade från dessa 

hästböcker. 

 
 

5.4.3 Intervju 
Det finns olika slag av intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) liknar dem 

vid olika verktyg, lämpliga att använda vid olika tillfällen. Vid val av intervju 

måste man beakta vem eller vilka man ska intervjua, vilket ämne man 

intervjuar om och vem man själv är som forskare. Att ha övervägt sin 

epistemologiska och ontologiska ståndpunkt betyder att man som forskare 

gjort klart för sig själv vilken kunskapssyn och människosyn man besitter. 

Ståndpunkten i dessa frågor gjorde att det behövdes en intervjuform som 

liknar ett samtal och där jag som forskare och intervjuare kan delta i samtalet 

och ställa följdfrågor för att vi tillsammans ska konstruera kunskap. Valet på 

intervjuform föll på den semistrukturerade intervjun (Bryman, 2011). Den 

semistrukturerade intervjun kännetecknas av att vara något mitt emellan den 

strukturerade och den ostrukturerade. En strukturerad intervju följer strikt ett 

frågeformulär och används ofta i kvantitativ forskning. Genom att följa 

frågorna, både till ordning och formulering, är det lättare att kategorisera och 

generalisera i analysen. I den kvalitativa ansatsen är inte syftet att kunna 

generalisera utan man vill förstå vissa människor i en specifik miljö varför 

frågorna och intervjun måste se annorlunda ut. Att ha en ostrukturerad 

intervju kan liknas vid att man har ett samtal. Viktigt är dock att man som 

intervjuare vet vad man söker och att man eventuellt kan leda in informanten 

på ämnet igen om avvikelsen från ämnet blir för stor (a.a). 

 

Enligt Bryman (2011) är intervjuprocessen i den semistrukturerade intervjun 

flexibel, vilket betyder att forskaren oftast har en intervjuguide men att 

informanten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna 

behöver inte komma i samma ordning som i guiden och som intervjuare har 

man möjlighet att ställa följdfrågor. I denna studie fanns en intervjuguide 

som grund för de semistrukturerade intervjuerna. Intervjuerna fick mer en 

form av samtal då informanterna gavs tillfälle att berätta mer utifrån guidens 

frågor. En del följdfrågor kunde ställas för att öka förståelsen för 

informanternas svar. 

5.5 Forskningsetiska riktlinjer  

Forskning är viktigt för utveckling av både samhället i stort och för individen. 

Inför varje vetenskaplig studie måste forskaren ställa nyttan av den nya 

kunskapen mot riskerna att skada någon genom det som skrivs och redovisas 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Det finns fyra forskningsetiska krav som forskaren måste bära med sig 

genom hela studien. Informationskravet innebär att informanterna som är 
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med i studien informeras om studiens syfte och om deras villkor att delta i 

studien. Informanterna måste upplysas om att deltagandet är frivilligt och att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen. Det andra 

kravet är samtyckeskravet vilket betyder att forskaren måste försäkra sig om 

att informanten samtycker till ett deltagande efter att informationen getts. Om 

deltagarna i studien är under 15 år måste forskaren erhålla samtycke från 

föräldrarna (Vetenskapsrådet, 2002). Kvale och Brinkmann (2009) kallar 

dessa krav för informerat samtycke och förklarar det som att man ger 

informanterna information om studiens syfte, om hur studien är upplagd i 

stort och vilka risker och fördelar som kan vara förknippade med ett 

deltagande. Informerat samtycke innebär också att informanterna deltar 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att man ska hålla sina 

informanter så anonyma som möjligt. Att utlova total anonymitet kan vara 

svårt då man inte vet om läsaren kan känna igen sig och på så sätt identifiera 

uppgiftslämnaren. Forskaren måste dock göra sitt yttersta för att hålla all 

dokumentation på ett säkert ställe och inte tillgänglig för någon utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) måste 

forskaren ge akt på vilken information som ska finnas tillgänglig för vem. 

Som forskare måste man även ta i beaktning att det finns informanter som vill 

ha ett erkännande genom sitt deltagande i studien och som alltså inte vill vara 

anonym (a.a). Det fjärde och sista etiska kravet är nyttjandekravet som 

innebär att de uppgifter forskaren samlat endast får användas till studiens 

syfte. Uppgifterna får alltså inte användas eller säljas av någon annan än 

forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I denna studie har de etiska riktlinjerna bearbetats under hela arbetets gång. 

Val följer på val i en vetenskaplig studie och varje val måste övervägas etiskt. 

Eliasson (1995) skriver att man inte får dölja de partstaganden man gör. Jag 

måste alltså reflektera över min relation till olika parter i den sociala 

verklighet jag studerar och öppet redovisa vad jag gör. Frithiof (2007) 

uttrycker det så här: 
Det gäller då att försöka tydliggöra den egna uppfattningen av 

forskningsprocessens art och natur och ge en så transparent 

redovisning av gjorda val som möjligt. 

              (Frithiof, 2007 s. 108) 

 

5.5.1 Studiens forskningsetik 
För att säkerhetsställa informations- och samtyckeskravet skrev jag ett 

missivbrev (bilaga1), som sändes ut per mail till informanterna. 

Informanterna bads om samtycke redan då vilket jag skriftligen fick tillbaka. 

Innan intervjun startade redogjordes syftet med studien igen och 

informanterna fick möjlighet att ställa frågor om hur informationen de gav 



 

  27 (49) 
 

skulle användas. Viktigt är också att få samtycke till att ta ljudupptagning 

under intervjun, vilket jag fick. Att utlova total anonymitet i studien är både 

svårt och i detta fall inte helt nödvändigt eftersom informanterna inte delar 

med sig av information som kan komma att skada någon annan. För att ändå 

säkerhetsställa konfidentialitetskravet har uppgiftslämnarnas namn fingerats i 

studien och varken skolans, projektets eller kommunens namn nämns. Det 

sista kravet enligt Vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet. Informanterna 

vet syftet med studien och att den kommer att publiceras i Diva vilket gör att 

den finns tillgänglig över Internet. Informanterna har också utlovats ett eget 

exemplar av undersökningen. 

5.6 Genomförande 

I detta avsnitt redovisas inledningsvis den observation som genomfördes i 

stallet. Därefter beskrivs dokumenten som till viss del ligger till grund för 

studien och allra sist kommer en redovisning av hur intervjuerna förlöpte i 

studien. 

 

5.6.1 Observation  
Detta är inte en etnografisk studie men för att få en bättre förståelse för det 

som informanterna berättade om under intervjun beslöt jag mig för att göra 

en observation under ett tillfälle när några av eleverna var på den 

hästunderstödda ridterapin. Det gavs då tillfälle att se eleverna under den 

timme då de gjorde i ordning hästarna, ledde ut dem, när de red och när de 

avslutade lektionen. Allt det som sagts under intervjuerna blev tydligare för 

mig under observationen, och tillfälle fanns också att ställa följdfrågor till det 

som behövde förtydligas ytterligare. Jag antecknade inte under observationen 

utan var med för att få en bakgrund till det som sagts under intervjun. Jag 

deltog som fullständig observatör (Bryman, 2011). Att delta som fullständig 

observatör förklaras under 5.4.1. 
 

5.6.2 Dokument 
Under intervjuerna som hölls på skolan visade det sig att alla elever som 

deltog i den hästunderstödda ridterapin hade en egen hästbok. I denna 

hästbok dokumenterades varje tillfälle i stallet i ord och bild. Om jag innan 

intervjuerna vetat att dessa böcker fanns att tillgå hade jag använt mig av dem 

på ett annat sätt i undersökningen. Nu fick de bli, liksom observationen, ett 

komplement till vad som berättades under intervjuerna, ett sätt att öka min 

förståelse för det som pedagogerna berättade.  
 

5.6.3 Intervju 
Studien är av kvalitativ art och således valdes intervju som metod att samla 

information med. Valet blev den semistrukturerade intervjun (Bryman, 2011) 

som redogörs för ovan i texten. Förberedelserna före intervjun bestod i att 

läsa på om barn med autism eftersom jag själv inte har erfarenhet av att 
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arbeta med barn med en sådan diagnos. Under själva inhämtandet och 

skrivandet av bakgrunden till undersökningen lärde jag mig mycket men fick 

också fler frågor. Den egna erfarenheten av hästar och ridning är stor men att 

finna vetenskaplig litteratur om ämnet var svårt.  

 

Att hitta informanter var relativt lätt med hjälp av Internet. Sökord som 

”ridterapi” och ”hippoterapi” gav återkommande namn på personer som 

arbetar med detta i Sverige. Några av dem kontaktades per mail och jag valde 

sedan en av dem med tanke på att hon samarbetade med en skola och hade 

kontakter med pedagogerna där.  Pedagogerna på skolan kontaktades över 

mail och sedan per telefon genom den kontaktperson jag fått. Missivbrevet 

skickades för att säkerställa informations- och samtyckeskravet enligt de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Efter samtycke av fyra 

informanter bestämdes tid för intervjuerna som skulle hållas på skolan. 

Dagen innan intervjun mailades frågeguiden till informanterna (bilaga 1). Jag 

ville att de skulle ha sett frågorna men inte haft för lång tid att fundera över 

dem eftersom det kunde påverkat deras svar. Intervjuguidens frågor var 

numrerade men under intervjun förhöll jag mig fri att byta ordning på dem. 

Två av intervjuerna hölls i ett enskilt rum på skolan där ljudupptagning kunde 

ske. Både mobiltelefon och diktafon användes för att säkerhetsställa att ingen 

information skulle gå förlorad. En av informanterna var sjuk den aktuella 

dagen och på grund av det långa avståndet gjordes den tredje intervjun över 

telefon dagen efter. Det fanns ingen möjlighet att ta ljudupptagning på 

telefonintervjun så jag antecknade istället. I slutet av intervjuerna redogjordes 

kort för vad som uppfattats för att säkerställa informationen. Innan vi skildes 

åt frågade jag om det fanns möjligheter att återkomma med följdfrågor på 

mail vilket gick bra och som sedan utnyttjades vid tre tillfällen för att 

tydliggöra information. Den fjärde och sista intervjun gjordes på ridskolan i 

samband med en observation. Även under denna intervju fördes 

anteckningar. Varje intervju tog ungefär 40 minuter. 

5.7 Bearbetning och analys av datamaterial 

Inför denna studie har jag som forskare intagit ett hermeneutiskt 

förhållningssätt vilket innebär att jag ska tolka delarna, helheten och delarna 

igen för att komma in i den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Denna cirkel 

är inte en ond cirkel utan tvärtom, den pekar på möjligheten av en allt djupare 

förståelse (Kvale och Brinkmann, 2009). Vid intervjutillfället försökte jag att 

lyssna så mycket som möjligt till det som berättades av informanten, men 

ibland behövde jag ett förtydligande av vad som blev sagt och ställde då 

följdfrågor. Att låta någon berätta fritt kan ibland göra att informanten själv 

kommer fram till nya lärdomar av att höra sig själv berätta (a.a). Efter 

intervjuerna ska allt det insamlade materialet bearbetas och en första tolkning 

och analys sker. Jag lyssnade först en gång på ljudupptagningarna utan att 

anteckna. Vid det andra avlyssningstillfället skrev jag ner det som 
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informanterna sa under intervjun. Att göra utskrifter innebär att man 

översätter talspråk till skriftspråk som har andra regler. Utskrifterna blir 

därför inte kopior av samtalet utan tolkade konstruktioner. Genom att ge 

samtalet en litterär stil blir det lättare att förmedla vad informanten vill säga 

(Kvale, 1997). Anteckningarna som jag fört vid de två andra intervjuerna 

skrevs rena. Därefter läste jag de fyra intervjuerna gång på gång tills fem 

olika temaområden framträdde. Dessa teman var; rutiner och struktur, 

självständighet och initiativförmåga, kommunikation, känslor och fysisk 

påverkan. 

 

Det finns invändningar mot intervjuanalyser, man påstår att olika uttolkare 

hittar olika innebörder i samma intervju vilket skulle innebära att intervjun 

inte är en vetenskaplig metod. Man kan förvisso tolka på olika sätt men 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det inte händer så ofta som man tror. 

Att invända mot intervjun som metod innebär att man invänder mot kvalitativ 

forskning eftersom man anser att det bara finns ett objektivt svar på en fråga 

och att analysens uppgift är att hitta detta enda svar. Det hermeneutiska 

förhållningssättet som jag intagit i denna studie ger tillåtelse och 

förutsättningar att tolka utifrån studiens bakgrund och teoretiska ramverk 

(a.a).  

 

Min epistemologiska utgångspunkt, det vill säga kunskapssyn, bottnar i 

hermeneutiken och det är genom att tolka svaren av informanterna och 

genom att ställa dem mot det teoretiska ramverket för studien som jag hoppas 

finna kunskap. Genom den hermeneutiska cirkeln eller spiralen (Kvale och 

Brinkmann, 2009) som går från del till helhet och från helhet till del igen 

hoppas jag kunna tränga djupare in i det empiriska materialet för att öka 

förståelsen för svaren på forskningsfrågan som löd; På vilket sätt, uppfattar 

pedagogerna, att hästarna och ridningen påverkar barnen i autismspektrat 

fysiskt, socialt och kunskapsmässigt? Kvale och Brinkmann (2009) liknar 

denna kunskapssyn vid en resenär (forskaren) som är ute på resa och 

tillsammans med de han träffar konstrueras ny kunskap om de företeelser 

som träffas på. Detta till skillnad mot en malmletare som gräver efter 

kunskap som redan finns men som ska ”upp i ljuset”. Att överväga sin 

ontologiska ståndpunkt innebär att fundera över sin människosyn. Hur ser 

man på människor och deras handlingar? Enligt Bryman (2011) finns det två 

sätt att närma sig ontologin. Objektivismen menar att sociala företeelser och 

dess betydelse har en existens oberoende av dess aktörer. Objektivismen 

härstammar från organisations- och kulturbegreppet inom 

samhällskunskapen. Organisationen eller kulturen och människorna i den 

styrs av olika regler och hierarkier. Man vet vad man ska göra och gör vad 

man blir tillsagd och om man inte gör det utdelas straff. Motsatsen till 

objektivismen är konstruktionismen som ifrågasätter organisationen och 

kulturen som på förhand givna enheter. Man menar att människorna i en 
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organisation eller kultur tillsammans konstruerar regler och att organisationer 

och kulturer hela tiden är i förändring genom människorna som finns i dem 

(a.a). Min ontologiska syn är konstruktionistisk då jag är övertygad om att 

människorna i en viss kultur eller organisation påverkar desamma. Genom 

möten med olika människor i olika sammanhang konstrueras nya livsvärldar, 

även om de är påverkade av yttre företeelser som till exempel traditioner och 

regler i en skola.  

 

5.8 Tillförlitlighet 

I kvantitativa undersökningar redovisas studiens tillförlitlighet genom 

reliabilitet och validitet. Reliabiliteten innebär att man gjort mätningen av det 

undersökta på ett korrekt sätt. Validiteten ska säkerställa att man mätt det 

man skulle mäta och inget annat. Begreppen är viktiga att redovisa i en 

kvantitativ undersökning eftersom kunskapen ska kunna generaliseras och en 

liknande undersökning ska ge liknande resultat (Larsen, 2007). I en kvalitativ 

undersökning däremot är begreppen inte direkt överförbara eftersom det inte 

finns en strävan om att kunna generalisera den nya kunskapen. Den 

kvalitativa studien måste ändå säkerställas och det insamlade materialet 

måste ha relevans för forskningsfrågan. Larsen (2007) menar att det kan vara 

enklare att säkerställa validiteten, det vill säga giltigheten, i en kvalitativ 

undersökning. Genom arbetets gång kan forskaren såväl som informanten gå 

tillbaka och ändra frågor respektive svar. Intervjun är en flexibel process eller 

metod som bidrar till högre validitet eller giltighet.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att man kan behålla de traditionella 

begreppen men att man gör en viss omtolkning. De menar att reliabiliteten är 

undersökningens tillförlitlighet och behandlas ofta i relation till om resultatet 

av undersökningen kan reproduceras av andra forskare. Vidare skriver de att 

validiteten står för undersökningens giltighet, det vill säga till sanningen och 

styrkan i ett uttalande. I en samhällsvetenskaplig kvalitativ undersökning 

betyder validiteten att man undersöker det man syftar till att undersöka. 

Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten av fyra delkriterier som alla har 

motsvarighet i den kvantitativa forskningen. De fyra kriterierna i den 

kvalitativa forskningen är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten innebär att forskningen 

är säkerställd gentemot de krav som finns. Om man dessutom rapporterar 

resultaten till de personer som är den del av den sociala verklighet som 

studerats, för att dessa ska kunna bekräfta att forskaren uppfattat deras 

verklighet på rätt sätt har man försäkrat sig om trovärdigheten. 

Överförbarheten är inte helt relevant i en kvalitativ undersökning menar 

Bryman (2011) eftersom syftet inte är att generalisera utan att beskriva det 

kontextuellt unika. Man kan istället producera en fyllig beskrivning om hur 

undersökningen gått till och som förser andra människor med information så 
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att de kan bestämma hur pass överförbara resultaten av studien är till en 

annan miljö. Pålitligheten kan styrkas av att forskaren antar ett granskande 

synsätt vilket innebär att man skapar en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Kollegor kan sedan 

användas som granskare, gärna under arbetets gång men senast när studien 

börjar bli klar. Kollegornas uppgift är att bedöma kvaliteten på de procedurer 

som valts. Denna granskning är inte en särskilt vanlig teknik då kvalitativ 

forskning innehåller stora mängder material som är tidskrävande att gå 

igenom. Det sista kriteriet att kunna styrka och konfirmera innebär att 

forskaren, utifrån insikten att det inte går att var fullständigt objektiv i en 

kvalitativ samhällelig forskning, försöker säkerställa att han eller hon handlat 

i god tro.  

 

Trovärdigheten i denna studie har säkerställts genom att de etiska 

vetenskapliga kraven har följts. Vidare har responsvalidering skett genom att 

jag skickat följdfrågor till informanterna och frågor om jag uppfattat olika 

saker korrekt. Överförbarheten av en kvalitativ studie är inte det viktigaste 

enligt Bryman (2011), men genom ett försök att så noggrant som möjligt 

beskriva hela förloppet av undersökningen kan förhoppningsvis andra 

människor överföra resultaten till en annan miljö. Genom denna noggranna 

beskrivning ökar också pålitligheten av undersökningen. Att hålla sig 

objektiv i en kvalitativ intervjustudie är omöjligt, men jag har så långt det är 

möjligt, försökt att inte låta mina personliga värderingar eller teoretiska 

inriktning påverka utförandet och slutsatserna i undersökningen. 

6. RESULTAT  

Denna studie har haft som syfte att undersöka hur några pedagoger, som 

arbetar med barn i autismspektrat, uppfattar hur barnen/ eleverna utvecklas 

fysiskt, socialt och kunskapsmässigt genom relationen till hästar och ridning. 

Forskningsfrågan som löpt genom hela undersökningen var: På vilket sätt, 

uppfattar pedagogerna, att hästarna och ridningen påverkar barnen i 

autismspektrat fysiskt, socialt och kunskapsmässigt? Under arbetet med 

analysen av intervjuerna har fem olika områden framträtt som här kommer att 

redovisas som underrubriker. De fem områdena är rutiner och struktur, 

självständighet och initiativförmåga, kommunikation, känslor och fysisk 

påverkan. Det är fyra röster som vävts samman för att redovisa resultatet och 

för att förstärka det redovisade materialet använder jag citat hämtade ur 

intervjuerna. Dessa citat är helt obearbetade varför en del skrivs i 

talspråksform. 

6.1 Rutiner och struktur ger harmoni 

Rutiner och struktur på dagen i skolan eller i stallet, får eleverna att bli 

tryggare och de mår bättre. Pedagogerna uppfattar att eleverna mår bättre 
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genom att de är mer harmoniska och lugna. Genom förutbestämda rutiner 

som lärs in kan eleverna bli självständigare och komma med egna initiativ. 

Dagen i skolan är strukturerad med ett eget personligt schema för eleven. För 

en del aktiviteter, och för en del barn finns även delscheman för att tydliggöra 

vad som ska ske och i vilken ordning. Dessa scheman finns i både ord och 

bild, individuellt efter vad eleven klarar. En del av eleverna är mycket 

bundna till vad som finns på schemat medan andra kan ta en förändring utan 

att må dåligt.  

 

I stallet gäller samma sak, strikta rutiner skapar struktur och med den 

kommer harmoni. Det första som händer den dag man ska rida är att hästen 

finns med på dagsschemat som visas i skolan när eleven anländer på 

morgonen. När det är dags att åka till stallet visas delschemat som startar med 

en bild på en taxi eftersom man åker taxi till stallet. Efter taxin är det en bild 

på stallet och därefter en hjälm, en borste, en hovkrats, en sadel, ett träns, ett 

grimskaft, en bild då man leder ut hästen och uppsittningen. Schemat avslutas 

med en morot som signalerar ett tack till hästen och slut på aktiviteten. 

Därefter är det frukt innan taxin kommer tillbaka för att köra barnen till 

skolan igen. 

 

När ridaktiviteten var ny använde eleverna sitt delschema mycket och fick 

återvända till det många gånger för att påminnas om vad som skulle göras 

härnäst. Nu när eleverna ridit i drygt ett år använder de nästan inte alls sitt 

schema. Om de glömmer av sig vad det var de skulle göra tittar de på 

schemat eller får en verbal instruktion av pedagogen, alltefter vad eleven 

klarar av.  

 

Pernilla, som styr undervisningen i stallet, förklarar att det bara är tre moment 

under stallvistelsen som de försöker att inte avvika ifrån. Den första är 

hjälmen som eleven tillsammans med pedagogen eller själv går och hämtar i 

ett skåp direkt när man kommer till stallet. Att få hjälp att sätta på och justera 

hjälmen skapar en liten stunds närkontakt som, för vissa av eleverna, kan 

vara lite svårt i början men som pedagogerna upplever som att vi ”ser” 

varandra. Hjälmen är förstås också en säkerhet för eleven under vistelsen i 

stallet och uppe på hästen. Det andra momentet är att eleven inbjuds och 

stöds i att leda ut sin häst i grimskaftet (repet) från stallet till 

uppsittningsplatsen. Tanken med detta är att eleven ska känna att han/hon tar 

en aktiv del i det som ska göras samt att rent fysiskt koppla ihop barnet och 

hästen. Elevens reaktion när den upptäcker att hästen faktiskt följer med är 

härlig att se! Den tredje och sista grundtanken är moroten som signalerar 

slutet på aktiviteten men också är ett spännande och interaktivt moment då 

den tas ur handen och försvinner in i hästens mun. 
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Alla informanter berättar om att rutinerna i stallet skapat lugn och harmoni 

hos eleverna. Ibland är eleverna oroliga eller uppspelta när de anländer till 

stallet men när de kommer igång med sina rutiner blir de lugna, harmoniska 

och koncentrerade. Eva berättar om en av eleverna som ofta har ”utbrott” på 

skolan, i stallet har det aldrig hänt. Eva menar att i stallet mår eleven bra där 

den får vara aktiv. Det Börje berättar om en av eleverna får avsluta delen om 

rutiner och struktur. 
I början tyckte han det var läskigt att gå in i stallet men nu är det 

raka spåret när vi kommer fram. Han är positiv till att åka och rida 

i alla väder. Han vet nu vad som ska göras, behöver inte schemat 

men behöver påminnas ibland när det händer något som gör att 

han tappar koncentrationen. Rutinen är stadig och gör honom 

säker.  

6.2 Självständighet och initiativförmåga skapar motivation 

På såväl skola som ridskola arbetar man för att få eleverna så självständiga 

som möjligt. Det är skillnad på att arbeta som pedagog, jämfört med assistent 

menar informanterna. En assistent hjälper eleven men pedagogen strävar för 

att få eleven mer självständig. Självständigheten och initiativförmågan hänger 

starkt samman med rutiner och struktur. Genom rutinerna lär sig eleverna att 

bli mer självständiga. De vet vad som förväntas av dem när de kommer till 

stallet och har med tiden blivit mer och mer självständiga tillsammans med 

hästen, alltefter sin egen förmåga. Eva berättar om en av eleverna som till en 

början var mycket orolig i stallet men som nu blivit lugn och självsäker, 

självförtroendet har vuxit. Eleven behöver inte längre sitt delschema för 

stallets rutiner utan har lärt sig dem och tar egna initiativ. 
 

Han har blivit glad av ridningen och vågar ta initiativ. Nu är det 

han som leder hästen, inte tvärtom.  

 

Något som tycks påverka eleverna positivt, enligt pedagogerna, är att de uppe 

på hästen hamnar i en position som är högre än de vuxna, de får se ner på 

sina pedagoger. 

 

En annan elev har gjort stora framsteg genom att på eget initiativ bjudit in 

pedagogen till lek vilket aldrig tidigare hänt. Eleven, som inte har något 

verbalt språk, tecknar en del och har ett tecken för häst. En dag på skolan 

tecknade hon ”häst” och böjde sig ner för att beta. Hon ville sedan att Eva 

skulle göra likadant. Detta har hänt ett flertal gånger nu och Eva uppfattar att 

hästarna har hög motivationsfaktor på eleven. 

Pernilla berättar att hon som pedagog i ridningen försöker guida eleven men 

att hon är öppen för elevens egna initiativ.  
 

Det gäller att ta vara på ögonblicken som ges för att kunna 

utveckla eleven. 
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Hon berättar om när en av eleverna med dålig handmotorik plötsligt ville 

hålla i grimskaftet (repet) under ridningen. Eleven har svårt att sluta handen 

runt saker men ville alltså hålla i repet under ridningen. Nu, efter ett par 

gånger, kan eleven till och med skifta hand runt repet under ridningen. En 

liknande händelse var när man glömt ett hjälphandtag och eleven fick rida 

utan. Då tog eleven istället tag om tygeln, ett förstadium till att så 

småningom kunna styra hästen på egen hand. Även under denna rubrik 

citerar jag Börje som sa: 
 

Min roll som medföljande pedagog har minskat i betydelse, i 

början var jag tryggheten nu kollar han mest om jag är med. 

6.3 Kommunikation 

På skolan arbetar man hårt för att utveckla och förbättra elevernas förmåga 

att kommunicera. Eleverna kommunicerar på olika sätt, en del har tal, andra 

inte. Vissa har tal eller ljud men kan inte använda det i den mening man 

menar då man pratar om kommunikation. För att stödja den verbala 

kommunikationen använder man dagsschema och delschema över aktiviteter 

och rutiner som sker på skolan och i stallet. Några elever använder tecken 

som stöd, andra ”pexar”, det vill säga pekar på bilder för att förmedla vad 

man vill. En elev har en läs-och skrivplatta som stöd, hon skriver det hon vill 

säga och talsyntesen läser upp det. Med den eleven kan man också 

kommunicera genom att skriva till varandra, på papper eller dator/skrivplatta. 

Eleverna kommunicerar också genom sitt individuella kroppsspråk som kan 

vara olika former av ljud, pekningar, kroppshållningar osv. 

  

Börje menar att man måste ha fingertoppskänsla för att kunna hitta lösningar 

till bättre kommunikation tillsammans med eleverna. Han berättar att han fått 

lära om, att inte prata så mycket och bara säga det han verkligen menar. I 

början var det svårt att använda kommandon som ”sitt” men man vänjer sig 

och man behöver inte låta otrevlig bara för att man använder korta 

kommandon. Det är bättre för eleven att förstå en uppmaning istället för att 

bli tillsagd att ”gå och sätt dig”. Många av dessa elever har då svårt att förstå 

om de ska gå eller sätta sig. Som pedagog bland dessa elever krävs stort 

tålamod, att kunna vänta in och att hitta strategier som underlättar för både 

elev och pedagog. Ett exempel som Börje berättar var när det stod musik på 

schemat, han frågade då eleven om denne ville lyssna på musik. Eleven blev 

frustrerad och Börje lärde sig till nästa gång att säga: Nu ska vi lyssna på 

musik. Vill du lyssna på den skivan eller den andra? Eleven gör då ett val av 

två konkreta saker och det uppstår sällan konflikter. Börje är noga med att 

poängtera att det är pedagogens ansvar att hitta vägar i kommunikationen, 

inte elevens.  
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Under intervjun med Asta så berättar hon att hon uppfattar att 

kommunikationen hos två av barnen som rider har förbättrats. En av dem tar 

nu initiativ och pratar om abstrakta saker. Eleven som tecknar har börjat göra 

det mer och ofta i samband med stallet eller hästarna, hon frågar efter 

ridningen. Några av eleverna kan ta verbala instruktioner från Pernilla när de 

rider och några har lärt sig smacka för att få hästen att gå framåt. En av 

eleverna har lärt sig namnet på sin häst och säger hans namn både i stallet, i 

skolan och hemma. 

En annan elev har ett mycket rikt språk och ett citat från honom hittat i en av 

hästböckerna får avsluta rubriken om kommunikation. 
 

Han kallas för ”den lille poeten”. Idag sa han att 

”hästarnas hovar sjunger när de går”.  

 

På frågan om pedagogerna uppfattar någon kommunikation mellan häst och 

barn är de tveksamma. Det är inget de direkt har uppmärksammat. Björn 

uttrycker det så här: 

 
Har inte sett att eleverna läser av hästarna. Hästarna är 

snälla och Pernilla och hennes medhjälpare styr så att 

det inte händer något.  

6.4 Känslor 

Eleverna på skolan visar känslor på många olika sätt. Vanliga känslor är 

glädje men också frustration, rädsla och oro. Känslorna kommer till uttryck 

på många olika vis. Eva berättar att en av eleverna skiner upp när han ser 

dagsschemat med ridningen på. Han var orolig i början, och rädd för insekter 

när vi red. Nu är han lugn och glad och visar mindre rädsla för insekterna. 

Under intervjun med Asta säger hon att elever och lärare ser fram emot 

riddagen.  

 
 Vi måste vara tydliga om det inte blir ridning någon vecka, 

annars blir en del av eleverna upprörda. 

 

Eleverna är lugna i stallet, det känns harmoniskt. Det är inte mycket skrik och 

eleverna accepterar varandra och verkar ha utbyte av varandra. De flesta av 

barnen är fysiska med hästen, kramar och gosar. Ingen har varit rädd för 

själva hästen utan för andra saker och ljud som finns i stallmiljön, t ex svalor 

som flyger inne i stallet. Börje menar att han uppfattar större glädje hos 

eleverna när de nu rider tillsammans två och två. På fruktstunden efteråt är 

det mysigt och eleverna har utbyte av varandra. En av eleverna är mycket 

noggrann med att hästen måste få äta sin morot färdigt innan den måste gå till 

stallet, man kan inte gå och äta samtidigt.  
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I en av elevernas hästböcker har en pedagog dokumenterat om hur det blir för 

eleven när för många känslor upplevs på en och samma gång. Känslor som 

glädje, spänning, iver, stress, ilska och sorg blandas och eleven blir frustrerad 

vilket gör att han gråter. I en annan av elevernas hästböcker har en pedagog 

dokumenterat hur hästen inverkar lugnande på eleven: 
 Han står och klappar hästen en stund, det inverkar lugnande på 

honom. Han kramar hästen. Han klappar hästen på nosen och 

kramar den flera gånger. Vilken effekt det har på honom! Han 

”landar” och blir lugn.  

 

Under min observation på ridskolan fick jag uppleva ren glädje när eleverna 

fick trava, de skrattade högt smittande och hjärtligt. Jag uppfattade det som 

om ryttarna såväl som pedagogerna tillsammans upplevde lycka. 

6.5 Fysisk påverkan 

Alla människor mår bra av att röra på sig och ridning är ett sätt att motionera. 

Sjukgymnasten Pernilla som är elevernas ridpedagog säger att hästens rytm 

när den går gör att ryttaren gungar med vilket gör att ett ”feelgood” hormon 

avsöndras. Detta är samma hormon som avsöndras när vi går. Många 

människor med autism är ofta stela i kroppen och när de går avsöndras inte 

detta hormon, däremot när de sitter på hästen så ”tvingas” kroppen att 

slappna av och följa med rytmen och då avsöndras detta ”feelgood” hormon. 

Ryttaren blir mer avspänd och harmonisk. Pedagogerna vittnar alla om 

uppfattningen om att eleverna förbättrat sin balans. I början satt alla elever 

och höll i sig men nu är de tryggare i sadeln. Några kan vända sig om i sadeln 

och klappa hästen som går bakom. De har blivit smidigare och kommer upp 

och av hästen lättare än förut. Eva berättar att en av eleverna ofta ligger ner i 

skolan. Av ridningen verkar han ha blivit starkare och han har förbättrat sin 

hållning både till häst och till fots. Han vågar utmana sig själv i sadeln och 

lutar sig fram och tillbaka. En annan elev som haft stora balansproblem har 

förbättrats avsevärt genom att rida barbacka, utan sadel. I den fysiska 

utvecklingen ingår också att ta i lagom hårt. Det berättas att man upplevt en 

elev som hårdhänt vid handhavandet av hästen men när pedagogen visar hur 

han ska göra har han blivit mjukare mot hästen.  

7. ANALYS 

Syftet med denna studie var att svara på forskningsfrågan om hur pedagoger 

uppfattar att hästar och ridning påverkar barn i autismspektrat fysiskt, socialt 

och kunskapsmässigt. För att kunna förstå resultaten måste de sättas i sitt 

sammanhang, vilket här kommer att göras genom att sätta dem i relation till 

det teoretiska ramverket i kapitel fyra och till litteraturen i bakgrunden i 

kapitel tre.  
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7.1 Ridningens fysiska påverkan på barnen 

Alla informanter säger att barnens balans har förbättrats genom ridningen, 

vilket också von Arbin (1994), Alin Åkerman och Liljeroth (1999) och 

Silfverberg och Tillberg (2008) kommit fram till i sina verksamheter och 

undersökningar. Flera av barnen går stelt men blir av ridningen mjukare i 

kroppen. Tillberg (www.lovasterapia.hu/data/cms12194/Tillberg2.pdf) har i 

en undersökning ur neuropsykologiskt perspektiv kommit fram till att 

ridningen ger signaler till det vestibulära systemet som sitter i det mänskliga 

innerörat och som ger signaler till hjärnan om kroppens förhållande till 

marken. Detta medför en påverkan av ryttarens rörelseförmåga och balans. I 

observationen kunde man se att barnen rättade sig själva i sadeln så att de 

hittade rätt balans. När hästen svänger och ändrar riktning måste också 

ryttaren göra så vilket barnen gjorde. Informanterna berättade också om hur 

barnen från början hållit i sig i handtag, påsatta på sadeln, men att dessa nu 

kunnat tas bort eftersom de inte behövdes längre. Eftersom man som ryttare 

använder muskler för att hålla sig upprätt och i balans förbättras också 

hållningen på marken vilket var tydligt på en av eleverna, framhöll en av 

informanterna. 

 

Enligt Skouras (2010) är rytmen på hästen när den går liknande den som ett 

litet barn får i famnen vilket gör att det inverkar lugnande och välbefinnandet 

ökar hos den som rider. Pernilla i undersökningen är utbildad sjukgymnast 

och säger ungefär samma sak under intervjun. Hon menar att hästens rörelser 

får människans kropp i den rörelse som gör att ett ”feelgoodhormon” 

utsöndras vilket gör att man känner välbefinnande. Vidare berättade 

informanterna under intervjuerna att riddagarna numera nästan alltid var bra 

dagar. Efter att först ha varit i stallet och gjort i ordning hästen och sedan ridit 

ute i naturen uppfattade pedagogerna att eleverna var fysiskt trötta och 

behagliga till mods. När stallet och ridningen var nya upplevelser för 

eleverna var de inte lika lugna och harmoniska som informanterna uppfattar 

dem nu. Sett ur Antonovskys (2005) perspektiv KASAM kan man tyda 

elevernas utveckling till att ha blivit lugna och harmoniska av ridningen som 

att det är deras generella motståndsresurser (GMR) som har tagits i bruk. 

Dessa generella motståndsresurser aktiveras av att individen utsätts för stress 

av olika slag. Att hamna i en ny miljö, träffa nya människor och att möta 

hästar borde vara stressande de första gångerna för eleverna. När individen 

utsätts för denna stress uppstår spänning som måste hanteras på något sätt. 

Genom att ge eleverna delscheman som skapat rutiner i stallet och under 

ridningen har man gett eleverna förutsättningar att hantera stressen, deras 

GMR har arbetat och med tiden har detta skapat en känsla av sammanhang 

för eleverna. Elevernas delschema har gett dem redskap att göra situationen 

begriplig och deras egna resurser att få situationen hanterbar förstärks av att 

de får stöd av sina pedagoger. Det tredje och sista begreppet i KASAM är 

meningsfullhet och står för individens delaktighet vilket Antonovsky (2005) 

http://www.lovasterapia.hu/data/cms12194/Tillberg2.pdf
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betraktar som en motivationskomponent, den känslomässiga delen som gör 

att individen känner motivation för att anta utmaningen. Ridningen påverkar 

således inte bara kroppen rent fysiskt, utan också den inre känslan av 

välbefinnande och harmoni genom att individen får en känsla av 

sammanhang. 

7.2 Elevernas kunskapsutveckling  

Elevernas vardag är fylld av rutiner för att skapa säkerhet, lugn och 

möjligheter att lära sig nya saker. Pedagogerna är viktiga för eleverna, en av 

informanterna säger att det är pedagogernas ansvar att hitta en 

kommunikationsväg till eleverna. Enligt von Wright (2000) kan pedagogen i 

mötet med eleven ta reda på vem eleven är och vilka behov den har, eller ta 

reda på vad eleven är och vilka brister den har. Beroende på vilket perspektiv 

pedagogen intar i det pedagogiska mötet, det relationella respektive det 

punktuella så får det konsekvenser. De allra flesta pedagoger tycker att det är 

viktigt att försöka möta elevens erfarenheter, förutsättningar och tänkande. 

Att få bakgrundsfakta som är personliga för en specifik elev behöver inte 

betyda att det pedagogiska mötet blir gynnsamt. Att se eleven som ett objekt 

med sina förtjänster och brister förankrade inom sig är att utgå från det 

punktuella perspektivet. Som pedagog fokuserar man då på att åtgärda eller 

kompensera dessa brister för att hjälpa eleven att nå mer kunskap. Det 

relationella perspektivet utgår istället från eleven som subjekt, ett subjekt som 

är delaktig i mellanmänskliga möten där olika handlingar sker. Detta i sin tur 

betyder att man aldrig med säkerhet kan säga vem en annan människa är 

eftersom det beror på situationen. Individen har därmed olika behov i olika 

situationer(a.a). För att återknyta till ridningen i studien kan man som 

pedagog inrikta sig på elevens brister och försöka hitta åtgärder att 

kompensera dem med, man intar det punktuella perspektivet. Man kan också 

utgå från elevens behov i varje ny situation och då behöver man vara mer 

lyhörd, eller som Pernilla säger ”det gäller att ta vara på ögonblicken” vilket 

tyder på ett mer relationellt perspektiv (von Wright, 2000). 

 

Enligt Jenner (2004) är det pedagogens roll att finna eleven där den är i sin 

utveckling, för att kunna starta där och finna realistiska mål. Pedagogerna 

måste bemöta eleven och det är pedagogens ansvar att relationen blir bra. 

Jenner (2004) påpekar att det inte räcker att se eleven, det viktiga är hur man 

ser eleven vilket liknar von Wrights (2000) sätt att uttrycka sig om det 

punktuella respektive relationella perspektivet. 

 

För att eleverna ska nå utveckling i sitt kunskapande krävs motivation. Flera 

av informanterna säger att stallet och hästarna har hög motivation för 

eleverna. Ridningen och samvaron i stallet är rolig och rutinerna där har 

skapat möjligheter till individuell utveckling för eleverna. Genom att först ha 

strikta rutiner med delschema för varje elev skapades trygghet. När eleverna 
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var trygga i vad som skulle göras i stallet och på hästryggen skapades 

möjligheter för egna initiativ. En del av eleverna visar det genom att våga 

röra sig mer i sadeln, andra genom att kunna se naturen runt omkring sig eller 

ta egna promenader i stallet. Några tar med sig upplevelserna tillbaka till 

skolan och hemmet. En av eleverna i undersökningen, som aldrig tidigare 

inbjudit till lek, både tecknade (kommunicerade) ”häst” och visade sin 

pedagog att de skulle böja sig ner och beta såsom hästar gör. Detta tyder på 

en generaliserad kunskap och en egen initiativförmåga till lek med en annan 

människa. Enligt Alin Åkerman och Liljeroth (1999) har barn med autism 

svårigheter att generalisera kunskap men den här eleven visade att hon kunde 

ta med sig ny kunskap till en annan miljö på eget initiativ. En av pedagogerna 

säger i intervjun att ridningen har hög motivationsinverkan på denna elev. 

Motivation (Jenner, 2004) kan liknas vid begreppet meningsfullhet. Enligt 

Antonovsky (2005) KASAM är begreppet meningsfullhet det viktigaste i 

triaden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om eleven har en 

känsla av hög meningsfullhet eller motivation är det troligt att denne blir 

engagerad och kämpar för att förstå och hantera en situation. Även om 

eleverna i studien har autism kan man genom analysen skönja att denna 

meningsfullhet och motivation också gäller för dem.  

 

7.2.1 En pedagogisk metod 
Det finns olika pedagogiska metoder som används för elever med autism, 

vilka tidigare redovisats kort i studien. En av dessa metoder är SPELL som 

står för struktur, positivt synsätt, empati, låg stressnivå och nätverk 

(www.autism.org.uk). Enligt Silfverberg och Tillberg (2008) ingår alla dessa 

delar på ett naturligt sätt i ridningen genom att ha tydlig struktur och rutiner 

som är likadana varje gång i stallet. Pedagogerna i undersökningen arbetar 

inte uttryckligen med denna metod men man kan översätta vad som händer 

vid ridtillfället och upptäcker då att de fem olika delarna i metoden naturligt 

faller in i ett ridtillfälle. Pedagoger och elever är alla positiva till att åka till 

stallet och att vara där. Empatin får eleverna lära sig genom att ta hänsyn till 

hästen. Enligt Bendrix (2006) saknar personer med autism helt eller delvis 

förmågan till empati. Ett exempel som undersökningen visar och som skulle 

kunna motsäga detta är när hästen i slutet av ridpasset får sin morot. En av 

eleverna påpekar då att det är viktigt att den får stå still och äta upp, man kan 

inte gå och äta samtidigt. Frågan är om det är tecken på empati som eleven 

visar eller ett inlärt beteende? Empati är närbesläktat med Theory of 

mindbegreppet vilket syftar till att kunna förstå hur en annan människa 

förstår och tänker.   

Man tar någon annans perspektiv (Gillberg och Peeters, 1999). Om det är så 

att eleven, som är noga med att hästen får äta upp sin morot, uppvisar ett 

inlärt beteende utifrån sitt sätt att vara, är det ändå en möjlig väg att utveckla 

empatin genom att förstärka det eleven säger. Det fjärde begreppet i metoden 

SPELL är låg stressnivå. Alla informanter berättar om den harmoni som nu 

http://www.autism.org.uk/
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råder både i stallet, på hästryggen och i skolan efter ridningen. Rutinerna i 

stallet har gjort eleverna trygga och stressnivån låg. När stallvistelsen var ny 

var miljön stressande för eleverna. Genom att individen känner stress uppstår 

spänning som måste hanteras (Antonowsky, 2005). Spänningen hanteras 

genom elevens generella motståndsresurser som också hjälper eleven att få 

situationen begriplig. Genom användningen av sina generella 

motståndsresurser och med stöd av pedagogerna att hantera situationen 

samlas erfarenheter som med tiden skapar sammanhang för eleven. Det femte 

och sista begreppet i metoden är länkar eller nätverk. Ridningen bedrivs 

under skoltiden och den dokumenteras i ord och bild i elevernas individuella 

hästböcker genom pedagogerna som är med vid det aktuella tillfället. Denna 

hästbok får eleven med sig hem varje vecka så att vårdnadshavare och 

eventuellt stödboende kan se vad som hänt under ridtillfället, vilket ger dem 

möjlighet att prata om hur det varit. Det bildas ett nätverk kring eleven 

genom skolan, vårdnadshavare, eventuellt stödboende och ridpedagog kring 

hästarna och ridningen.  

 

7.3 Kommunikation och social interaktion 

Bendrix (2006) skriver att det gemensamma för diagnosen autism är 

allvarliga nedsättningar i kommunikation, beteende och social interaktion. 

Hon skriver också att de individuella skillnaderna är större än likheterna. 

Under observationen kan man se att de individuella skillnaderna mellan 

eleverna är stora. Under ridtillfället som observeras är det två elever som 

rider, båda med en diagnos autism/utvecklingsstörning men med stora 

individuella skillnader. Vi är alla som människor betraktade olika, och bara 

för att man har samma diagnos är man inte lika och har inte samma behov. 

Som ovan observatör och okunnig inom autism, men erfaren hästmänniska 

observerades några saker under vistelsen i stallet och när eleverna red. 

Eleverna var glada då de kom in i stallet och en av dem gick direkt och 

hämtade hjälmen och vidare till ”sin” häst. Eleverna rider alltid samma häst. 

Ridpedagogen tog hand om den ena eleven och hennes medhjälpare tog hand 

om den andra. Pedagogerna från skolan var med i stallet men inte aktiva med 

hästen utan mer som ett stöd, att finnas till hands. Ingen av eleverna hade 

något direkt tal, en av dem tecknade lite och den andre hade några ord och 

fraser som användes. Ridpedagogen och hennes medhjälpare tog initiativ till 

alla delmoment som finns när hästen ska göras i ordning och eleverna hjälpte 

till på det sätt de kunde. En social interaktion kunde ses mellan elev och 

ridpedagog då man borstade hästen och kratsade hovarna. När hovarna skulle 

kratsas fick pedagogen hålla i hoven och eleven kratsade, man samarbetade. 

Man såg också att den ena eleven blev glad över berömmet han fick när han 

borstade hästen fint. När det kommer till känslor menar Alin Åkerman och 

Liljeroth (1999) att människor med autism har känslor men att det lätt uppstår 

problem att tolka dem. Vidare skriver man att längtan och saknad är känslor 
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som ofta saknas hos personer med autism vilket motsägs av den ena eleven 

som på skolan ett flertal gånger frågat efter (tecknat) hästen. 

Sammanfattningsvis visar detta det Bendrix (2006) skriver om att personer 

med autism har större individuella skillnader än likheter. 

 

 
 
7.3.1 Kommunikation med hästen 
Hästarna man använder är inlånade så ridpedagogen har ingen särskild 

relation med dem. De är mycket snälla och vana vid olika slags människor. 

En av frågorna i intervjuerna var om pedagogerna hade uppfattat någon 

kommunikation mellan elev och häst vilket alla svarade nekande på. De sa 

också att det var något de inte tänkt på, att det var ridpedagogen Pernilla och 

hennes medhjälpare som kunde och skötte hästarna. Inte heller Pernilla hade 

sett någon kommunikation mellan barn och häst. Vad man däremot uppfattat 

som pedagog var att hästarna hade lugnande inverkan på en av eleverna när 

han ställde sig bredvid och kramade och klappade hästen. Enligt Roberts 

(2000) har hästen ett eget språk som han kallar equus. Hästar kommunicerar 

genom sin kropp och man kan på deras hållning läsa av deras sinnesstämning. 

Ett huvud som kastas upp, öron som stryks bakåt betyder att hästen är arg och 

att man får se upp. Att inte kunna tyda sådana signaler kan göra det farligt att 

vara bland hästar.  

 

Hästar kan också förstå viss kommunikation som ges med hjälp av olika ljud. 

Man smackar för att få hästen att framåt och säger ptroo när den ska stanna. 

Detta är ett inlärt beteende och inte naturligt för hästen (Johansson, 2004). En 

av eleverna som var med under observationen kunde smacka lite och 

ridpedagogen förstärkte ljudet och fick hästen att gå. Ett annat sätt att få 

hästen att gå är att klämma med benen, ytterligare ett sätt att kommunicera, 

men så långt hade eleverna ännu inte kommit. En av eleverna hade tagit efter 

ridpedagogen då man räknat 1,2,3 trav och hästen började springa. Nu visade 

denna elev, genom att säga 1,2,3 att han ville trava. Han använde sig av 

ekolali, upprepning av ord i en viss situation eller i direkt anslutning till att 

det sägs, och visade därmed vad han ville. Enligt Alin Åkerman och Liljeroth 

(1999) är ekolali ett uttryck för bristande förståelse medan Gillberg och 

Peeters (1999) menar att det är en social strategi som används av personer 

med autism, ett steg på vägen mot en mer korrekt konversation. Ur denna 

undersökning kan man nog framhålla att just denna elevens ekolali är en 

social strategi, han försökte förmedla vad han ville och lyckades med det, 

även om det inte alltid gick att trava när han räknade.  
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8. DISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att fånga pedagogers uppfattningar av hur 

elever med autism utvecklas när de rider och umgås med hästar. Utveckling 

kan ske på olika sätt och i denna studie fokuseras på den fysiska, den sociala 

och den kunskapsmässiga. Eftersom detta är ett arbete i specialpedagogik 

ligger tyngdpunkten i arbetet på den pedagogiska nyttan med ridning för barn 

med autism. 

 

Med min egen bakgrund som ridlärare och lärare gick jag in i studien färgad 

av mina egna erfarenheter. Eftersom jag ridit dagligen i stort sett hela mitt liv 

och utbildat mig och arbetat med hästar och ridning under många år, är min 

egen erfarenhet att jag mår bra av att umgås med hästarna och att rida. Jag 

har aldrig tidigare funderat över vad i stallmiljön det är som får mig att må 

bra. Inte heller har jag sysslat specifikt med ridning för funktionsnedsatta, ej 

heller med autism. Eftersom ett examensarbete av det här slaget har viss 

begränsning valde jag att utgå från en funktionsnedsättning, autism, och hur 

barn med den diagnosen eventuellt kan utvecklas med hästarnas hjälp.   

8.1 Rutiner 

Informanternas svar visade att eleverna med autism mår bra av rutiner som 

skapar struktur i deras vardag vilket även Gillberg och Peeters (1999) och 

Alin Åkerman och Liljeroth (1999) påstår. I stallet skapades struktur genom 

elevernas egna delscheman. När rutinerna är införlivade blir eleverna mer 

självständiga och vågar ta egna initiativ vilket leder till utveckling. Även 

människor utan autism mår bra av rutiner och struktur, det skapar trygghet. I 

ett stall är det också viktigt med rutiner för att hästarna ska må bra. Följer 

man sina rutiner råder det lugn och ro, ett exempel är när man ger hästarna 

mat. Om man inte följer den vanliga ordningen och börjar ge den häst som 

vanligtvis får först blir det genast stökigt bland hästarna. Ett annat exempel är 

att man sitter upp på samma ställe varje gång för att hästen ska lära sig att stå 

still. Eftersom det i de flesta stall finns dessa naturliga regler, som också barn 

med autism mår bra av, så behöver man inte tillrättalägga så mycket i miljön 

för att ta emot barn med autism i stallet.  

8.2 Kommunikation 

Min stora undran inför detta arbete var egentligen om det förelåg någon 

kommunikation mellan eleverna och hästarna. Eftersom all litteratur och 

forskning visar på att barn med autism har mer eller mindre nedsatta 

funktioner inom kommunikation funderade jag på hur häst och elev läste av 

varandra. Om man inte kan läsa av hästen kan det bli en ganska farlig 

verksamhet att rida. Barn med autism har ofta stelare gång och yviga gester, 

och eftersom jag vet att hästarna läser av vårt kroppsspråk (Roberts, 2000) 

funderade jag på hur elev och häst fungerade tillsammans.  Pedagogerna jag 
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intervjuade har inte någon, eller ringa, erfarenhet av hästar själva vilket gör 

att de inte kan avläsa hästarna så väl. Däremot hade ridterapeuten stor 

hästerfarenhet och det var hon som ansvarade för hästarna, dessutom var det 

mycket snälla hästar som användes i verksamheten. Jag tror dock att genom 

större kunskap, på både häst och funktionsnedsättning hos pedagogerna, 

skulle man kunna nå längre i elevernas kommunikationsutveckling.  

8.3 Motivation 

Uppenbart är att alla människor inte tycker om hästar och ridning men för 

dem som gör det kan ridningen bli en motivationsfaktor i livet, vilket 

pedagogerna i undersökningen vittnar om. Att hitta något i varje människas 

liv som är viktigt och skapar mening gör att man mår bättre (Antonovsky, 

2005). Under litteraturgenomgången inför denna studie stötte jag på 

forskning som kunnat påvisa positiva resultat när man använt sig av ridterapi 

för till exempel barn med språkstörning, personer med Tourettes syndrom 

och människor i depression. Deras resultat skulle kunna handla om att 

personerna i studierna hittat en meningsskapande aktivitet som därmed skapat 

motivation för något i livet (Antonovsky, 2005; Jenner, 2004). En av eleverna 

i min studie verkar ha funnit en aktivitet som var motivationshöjande för 

henne. Genom ridningen och hästarna har hon börjat teckna mer och tar egna 

initiativ till interaktion och lek vilket pedagogerna sa var en fantastisk 

utveckling. 

8.4 Det teoretiska ramverket 

Det behöver sägas några ord om det teoretiska ramverket som presenteras i 

kapitel fyra i denna studie. Att använda sig av Antonovskys (2005) teori 

KASAM kan tyckas märkligt eftersom det är en teori som utgår från det 

salutogenetiska perspektivet det vill säga det friska. Då måste man ställa sig 

frågan om en person med autism är frisk. Jag har försökt se bortom diagnosen 

och håller med Antonovsky (2005) när han skriver att så länge en människa 

lever så finns det någon del som är frisk. Att fokusera på det friska och 

utveckla det som går att utveckla inom varje individ kräver också att man ser 

sin elev och försöker sätta sig in i dennes situation. Därför valde jag också att 

utgå från von Wrights relationella perspektiv. Jenners (2004) teorier om 

motivation ligger nära både Antonovskys (2005) och von Wrights teorier 

varför också det ingår i teoriavsnittet för att kunna analysera resultaten. 

8.5 Pedagogiska konsekvenser och fortsatt forskning 

Att kunna använda sig av stallmiljön och hästen i det pedagogiska arbetet 

skulle vara positivt. Det finns egentligen inga negativa konsekvenser alls, vad 

jag kunnat se. Möjligtvis kan man fundera över skaderisk och allergi samt 

kostnaden. Vem som ska betala för den här typen av verksamhet är inte klart. 

En del betalar privat, andra får hjälp av kommun eller landsting.  
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Jag kan se flera olika områden inom ämnet som skulle kunna utforskas mera. 

Kommunikationen mellan hästen och ryttaren är ett intressant område. Vidare 

skulle det vara intressant att studera personer med enbart diagnos inom 

autismspektrat och deras förhållande med hästen. I denna studie har eleverna 

både autism och utvecklingsstörning vilket ibland gör det svårt att tolka vad 

som är vad. Ytterligare en fundering kring framtida forskning är att 

undersöka vad eleverna får med sig ut i livet genom ridningen och umgänget 

med hästarna?  

8.6 Metoddiskussion 

Studien vilar på ett hermeneutiskt förhållningssätt och har syftat till att ta 

reda på hur några pedagoger uppfattar barn med autisms utveckling fysiskt, 

kunskapsmässigt och socialt i relation till hästar och ridning. För att söka svar 

på frågan användes semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011), en 

intervjuform där jag som intervjuare har möjlighet att skapa ett samtal med 

följdfrågor. Att ha rollen som intervjuare är inte lätt och för att bli en bättre 

forskare skulle jag behöva utveckla den rollen ytterligare. För att ytterligare 

förstå vad som blev sagt i intervjuerna valde jag att observera vid ett tillfälle i 

stallet och under ridning. Jag observerade som den fullständige observatören 

(Bryman, 2011) eftersom jag bara ville ha en bakgrund till det som sagts i 

intervjuerna för att fördjupa min förståelse. Under intervjuerna visade 

pedagogerna upp den dokumentation som de gjorde under elevernas 

ridtillfällen, hästböckerna. Det var ny information för mig och jag hade bara 

möjlighet att studera två av dem. Om jag vetat att böckerna fanns kunde jag 

utnyttjat dem mer i studien genom att studera alla och mer ingående innan jag 

gjorde intervjuerna. Jag hade då haft bättre förförståelse för det som 

informanterna beskrev. Tillförlitligheten i arbetet har stärkts av att såväl jag 

som informanterna kunde går tillbaka i intervjun och fråga eller förklara på 

nytt för att säkerställa att jag förstått rätt. Jag använde mig också av 

mailkorrespondens efter intervjuerna för att öka min förståelse för saker som 

inte var tydliga för mig när jag redovisade resultatet. Tillförlitligheten skulle 

kunna varit ännu högre om informanterna fått möjlighet att läsa resultaten 

och ge respons på dem men arbetets tidsram tillät inte det. Med denna 

reflektion över de metodologiska överväganden som gjorts sammanfattar jag 

till sist arbetet. 

 

9. SAMMANFATTNING  
Genom att använda sig av hästar och stallmiljö i skolan kan man utveckla 

elever med autisms fysiska, kunskapsmässiga och sociala sida. Om barnen får 

möjligheterna i skolan kan man också skapa en naturlig fritidssysselsättning 

för dem.  Jag låter denna studie avslutas med ett citat från en av 

informanterna eftersom denna mening sammanfattar på ett bra sätt. 
Detta med ridningen är fantastiskt bra, ingen kul grej bara utan 

en värdefull pedagogisk verksamhet. 
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Bilaga 1 

Hej! 
Mitt namn är Annika Bruhn Bengtsson, student vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Jag studerar till specialpedagog och står nu inför det avslutande 

examensarbetet. Mitt intresseområde och syftet med undersökningen är hur 

pedagoger, som arbetar med barn i autismspektrat, uppfattar hur barnen 

utvecklas fysiskt, socialt och kunskapsmässigt genom relationen till hästar 

och ridning. 

Genomförande 
För att ta reda på vilka uppfattningar pedagoger, som undervisar barn i 

autismspektrat, har kommer jag att genomföra intervjuer. Intervjuerna 

kommer att vara ett samtal där jag vill få syn på tankar och uppfattningar om 

hur barnen utvecklas fysiskt, socialt och kunskapsmässigt genom relationen 

till hästar och ridning. Intervjuerna, förslagsvis ljudinspelade, beräknas ta ca 

45 minuter.   

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att inte obehöriga kan få 

tillgång till det. Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt och ska endast 

användas till detta forskningsändamål. Jag ska sträva efter att ingen blir 

identifierad i datamaterialet. Intervjun är naturligtvis helt frivillig och du kan 

när som helst under intervjuns gång välja att inte svara på någon fråga eller 

avbryta din medverkan utan att behöva motivera varför. Om du skulle vara 

intresserad av att få den färdiga rapporten, skickar jag gärna ett exemplar till 

dig.  

Har du frågor kring studien hör av er till:  

Studerande:   Annika Bruhn Bengtsson 0371-700 50, 

0702068615 

  annbru@edu.gislaved.se 

Handledare  Universitetslektor Margareta Stigsdotter Ekberg 

0470 -708000,   0470-708178 

  margareta.ekberg@lnu.se  

 

 

Din medverkan i studien skulle vara värdefull!  

Med vänliga hälsningar Annika Bruhn Bengtsson 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 2012-05-02 

 

1.Namn, utbildning, år i arbetet. 

2. Berätta om en dag på jobbet. 

3. Beskriv vilka pedagogiska metoder/arbetssätt ni använder med era 

elever. 

4. Har du någon egen hästerfarenhet? 

5. Hur uppfattar du ridningen för eleverna? 

6. Ser du någon fysisk, social och/ eller kunskapsmässig utveckling hos 

eleven sedan denne började rida? 

7. Ser du någon kommunikation mellan eleven och hästen? 

 


