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Sammanfattning  

Funktionshindrade är en prioriterad målgrupp för folkhälsoarbetet i Sverige. De två viktigaste 

målområdena som fokuseras är rätten till jämlikhet och delaktighet i samhället samt 

möjligheten att kunna utföra önskade fritidsaktiviteter. Djur, exempelvis hästar, har i tidigare 

studier visat sig påverka funktionshindrades upplevda hälsa på ett positivt sätt och bidragit till 

nya kunskaper om dem själva. Syftet med den här studien var att undersöka på vilka sätt 

ridning som hälsofrämjande fritidsaktivitet kan bidra till en bättre upplevd hälsa och ett bättre 

lärande för personer med funktionshinder, och på vilket sätt ridverksamheten är uppbyggd 

som relateras till ett pedagogiskt perspektiv. Studien utfördes på en ridskola. Metoden som 

användes i studien var kvalitativ intervju och sammalagt genomfördes sju halvstrukturerade 

intervjuer med personer med funktionshinder. I resultatet framkom det att respondenterna 

upplevde att de blivit starkare psykiskt, utvecklat sina fysiska förmågor till det bättre, fått ett 

bredare socialt nätverk och utvecklats i sitt sätt att lära. Hästarna spelade en stor betydelse i 

respondenternas liv som bidrog till en bättre upplevd livskvalitet och som gjorde att de kände 

en meningsfullhet i sin vardag. Ridläraren arbetade utifrån ett individbaserat lärande, därför 

kunde respondenterna utvecklas i sin egen takt och uppnå egna uppsatta mål. Arbetssättet 

gjorde att respondenterna hade möjlighet att utvecklas kontinuerligt utifrån det 

utvecklingsstadium som de befann sig i. Sammanfattningsvis visade studien att ridning som 

fritidsaktivitet för funktionshindrade hade en hälsofrämjande inverkan på respondenternas 

hälsa och utveckling.  

 

 

Nyckelord: ridning, häst, undervisning och lärande, hälsofrämjande aktivitet, hälsa, personlig 

utveckling, funktionshinder 
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Abstract  

Disabled people are a priority target group for public health work in Sweden. The two main 

target areas in focus are the rights to equality and participation in society, but also the ability 

to perform desired leisure activities. Animals such as horses, have previously shown to affect 

the health of people with disabilities in a positive way and contributed to new knowledge 

about themselves. The purpose of this study was to examine how riding as a healthy leisure 

activity can contribute to a better perceived health and learning for people with disabilities, 

and how the riding school is constructed that can be related to a pedagogical perspective. The 

study was carried out at a riding school. The methodology of the study was qualitative 

interviews and was conducted by seven semi-structured interviews with disabled people. The 

result showed that the riding influenced the respondents in a health-promoting way in many 

different areas. The result revealed that the respondents felt that they had become stronger 

mentally, developed their natural talents for the better, had a broader social network and 

developed in their own way of learning. Horses played an important role in the respondents' 

lives that contributed to a better quality of life and made them feel satisfied with their life 

situation. The riding instructor was working with an individual-based learning; therefore 

respondents could develop at their own pace and achieve their own goals. This procedure 

allowed the respondents to develop continuously from the development stage in which they 

found themselves in. In summary, the study showed that riding as leisure and learning activity 

for people with disabilities had a healthy impact on respondents' health and development. 

Keywords: horseback-riding, horse, teaching and learning, health promotion activity, health, 

personal development, disability 
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Förord 

Idén till vårt examensarbete grundades i att vi båda har ett stort intresse för djur och då 

framförallt hästar. Ett intresse väcktes att göra en studie där vi fick möjlighet att undersöka 

vilken påverkan djur kan ha på en enskild individ. Vi ville möta personer som utövade någon 

form av hälsofrämjande fritidsaktivitet där djur var inblandade och undersöka vilken möjlig 

inverkan djur kunde ha på människors upplevda hälsa. Ridning som fritidsaktivitet och 

funktionshindrade som målgrupp ansåg vi var intressant att genomföra en studie om. 

Funktionshindrade använder sig av ridningen för att utvecklas både fysiskt, psykiskt och 

socialt. I vår studie ville vi gräva lite djupare för att se vilken förändring ridningen kunde 

bidra med. Upplever respondenterna att deras hälsa förbättras? På vilket sätt har den i så fall 

förbättrats och varför? 

Vi vill ge ett varmt till alla de respondenter som deltagit i studien och gjort den möjlig att 

genomföra. Vi vill rikta ett speciellt varmt tack till ridläraren som visade ett stort intresse för 

vårt examensarbete och som hjälpte oss att hitta lämpliga deltagare att intervjua till vår studie. 

Vi vill även tacka våra handledare Petra Nilsson och Bengt Selghed som hjälpt och stöttat oss 

under studiens gång.  

Det mesta i arbetet har vi gjort tillsammans, men för att hinna med alla avsnitt i studien har vi 

delat upp vissa delar. I litteraturfördjupningen och de teoretiska utgångspunkterna har vi 

arbetat med var för sig för att sedan träffas och läst igenom varandras texter och diskuterat så 

båda har varit delaktiga i texten. Det har varit en stor studie att genomföra där vi har haft stort 

stöd av varandra. Vi har tagit del av varandras kunskaper och reflektioner vilket har gjort att 

vi kunnat utvecklas mycket under arbetets gång. Genom att gjort den här studien har våra 

kunskaper kring ämnet ökat mycket, vi har fått kunskap om vilken betydelse samspelet mellan 

folkhälsa och pedagogik har i en ridskoleverksamhet. 

 

 

Kristianstad 2011-04-20 

Sandra Holmstedt & Nina Hult 
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Bakgrund 

I Sverige idag upplever många människor att de mår bra och medellivslängden har ökat 

stadigt sedan länge enligt Pellmer och Wramner (2007). Framförallt menar författarna att det 

är arbetet med hjärt- och kärlsjukdomar som gör att medelåldern ökat. Trots det här upplevs 

den självskattade hälsan allt sämre bland olika grupper i samhället. Bland befolkningen ökar 

allergier och överkänslighet, problem med rörelseorganen och psykiska besvär. Det finns även 

större skillnader i relation till genus och etnicitet. Hur ska då Sverige kunna arbeta med att 

förbättra svenska folkets hälsa? Det måste finnas kunskap om de olika faktorerna som 

påverkar människors hälsa, sätt att mäta hälsa och därtill ett aktivt folkhälsoarbete kopplat till 

bestämningsfaktorerna (Pellmer & Wramner 2007). 

För att arbeta med hälsa i Sverige beslutade Riksdagen år 2003 om en övergripande 

folkhälsopolitik. Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att sedan fokusera och prioritera inom 

ämnet beslutades om 11 målområden som kommuner och landsting ska arbeta med att uppnå. 

Det kan exempelvis vara att arbeta med hälsan på arbetsplatsen, skolan, motverka tobaks- och 

alkoholanvändning och skapa en trygg och säker uppväxt för barn i Sverige (Statens 

folkhälsoinstitut 2009). 

För att se hur hälsoläget ser ut i Sverige har även Riksdagen beslutat att Statens 

folkhälsoinstitut (FHI) ska sammanställa en folkhälsopolitisk rapport, där faktorer som 

påverkar hälsan belyses och statistik beskrivs för hur hälsoläget ser ut hos svenskarna. 

Statistiken ger en bild av bland annat vilka områden som behöver extra resurser (Statens 

folkhälsoinstitut 2009). 

World Health Organization (WHO) definierade hälsa 1948 som: 

” Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity” (World Health Organization 1948). 

Det vill säga att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder (Svanström 2002 s.16). 

Definitionen påvisar en strävan efter en fullständigt uppnådd hälsa hos alla människor. Det är 

så mycket mer som påverkar hälsan än vad många tror, som definitionen visar så är hälsa mer 

än ha frånvaro av sjukdom. 

I hälsoarbetet i Sverige bedrivs aktivt olika sorters folkhälsoarbeten. Hälsoarbetet i Sverige 

innefattar alla hälsofrämjande och förebyggande insatser som görs för att främja och utveckla 

hälsan bland befolkningen (Winroth & Rydqvist 2008). Folkhälsoarbetet har länge dominerats 

av den förebyggande idén om risker och riskgrupper, på grund av att utgångspunkten varit 

från statistik. Det som mäts är ohälsan i samhället och hur det går att förebygga den (Winroth 

& Rydqvist 2008). Utifrån ett förebyggande (preventivt) perspektiv, bedrivs folkhälsoarbete 

på primär, sekundär och tertiär nivå. Primär prevention riktar sig till friska individer i riskzon 

för att möjligen drabbas av en sjukdom. Åtgärder görs för att förhindra att sjukdom över 

huvudtaget uppträder och för att minska antalet som insjuknar. Sekundär prevention riktas till 

personer med en sjukdomsdiagnos och syftet är att förkorta sjukdomslängd och hindra vidare 

sjukdomsutveckling. Tertiär prevention riktas till personer med kroniska sjukdomar och de 

insatser som görs är i form av rehabilitering och att göra det bästa av situationen för svårt 

sjuka personer, försöka att öka deras hälsa och minska komplikationer (Janlert 2000). Fokus 
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riktats på hälsofrämjande insatser, genom att införa lagstiftningar, informera människor och 

driva olika projekt som främjar hälsa. Med begreppet promotion beskrivs den process som 

hjälper individen att öka kontrollen över de påverkansfaktorer som finns och därmed kunna 

förbättra sin hälsa (Winroth & Rydqvist 2008). Antonovsky (1996) belyser det salutogena 

perspektivet i relation till hälsofrämjande arbete. Han beskriver teorin känsla av sammanhang 

(KASAM) och att den skulle kunna vara gångbar att använda sig av som en arbetsmodell i 

hälsofrämjande arbete. Teorin om KASAM bygger på att fokus i hälsoarbete även bör ligga 

på det salutogenta perspektivet och inte enbart på det som är patogent. Fokus bör inte ensidigt 

koncentreras på vilka riskfaktorer som finns, utan ett större perspektiv är att föredra, där hela 

människan tas hänsyn och inte enbart en sjukdom och dess orsak. Enligt Antonovsky är den 

salutogena modellen en lämplig guide att använda sig av när det gäller alla områden inom 

hälsoarbete, därför att en stark KASAM är en förutsättning för att uppnå en bättre hälsa.  

Arbetet med att integrera alla människor i samhället ökar även förutsättningarna för varje 

individs hälsoutveckling (Winroth & Rydqvist 2008). Funktionshindrade är en målgrupp i 

samhället vars hälsa bör värnas på grund av gruppens utsatthet (Statens folkhälsoinstitut 

2009). Funktionsnedsättning innebär att det finns en nedsättning av en fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. En orsak kan vara en följd av en sjukdom eller annat tillstånd, 

eller en medfödd eller uppkommen skada. En funktionsnedsättning i form av sjukdomar, 

tillstånd eller skador kan bestå hela livet, men kan även vara övergående. Begreppet 

funktionshinder innebär vilken begränsning som en person med funktionsnedsättning känner i 

relation till sin omgivning. Exempel på det här kan vara att personen har svårt att klara sig 

själv i vardagen, känna utanförskap på sin arbetsplats, i sociala relationer, vid fritids- och 

kulturaktiviteter, i utbildning eller demokratiska processer. I tal och skrift bör inte begreppet 

handikappad användas eftersom det kan upplevas nervärderande för de berörda (Statens 

folkhälsoinstitut 2009). När det gäller politiken för de funktionshindrade i Sverige menar 

Statens folkhälsoinstitut (2009) att de viktigaste målområdena att fokusera på är jämlikhet och 

delaktighet. Inom varje målområde finns många olika aspekter att arbeta utifrån när det gäller 

människor med funktionsnedsättning (Statens folkhälsoinstitut 2009).  

I målområde ett beskrivs en strävan att varje enskild människa med funktionshinder oavsett 

ålder ska kunna känna full delaktighet i samhället. De ska kunna ha möjligheten att utföra de 

aktiviteter som de önskar och vill. I andra målområdet fokuseras det på de ekonomiska 

förutsättningarna i samhället. I regel har funktionshindrade en mindre inkomst än övriga 

befolkningen, vilket är en faktor som kan bidra till ohälsa och även ett mindre socialt nätverk. 

I det tredje målområdet arbetas det med att främja barn och ungdomars uppväxtvillkor. Där är 

miljön kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning speciellt viktig, t.ex. lekplatser är 

inte alltid anpassade för barn med en funktionsnedsättning. Andra viktiga miljöer är även 

skolan, hemmet och olika fritidsaktiviteter. I målområde fyra finns mycket att arbeta med, 

eftersom funktionshindrade är i större utsträckning arbetslösa än övriga befolkningen. Därför 

är det betydelsefullt att funktionshindrade kommer in på arbetsmarknaden för att det skulle 

kunna bidra till en ökad hälsa. I målområde fem belyses anpassning av miljöer och produkter 

efter personer med särskilda behov, t.ex. de som är allergiska och överkänsliga mot olika 

saker. I det sjätte målområdet belyses vikten av att arbeta med att kunskapsökning för 

personal och patienter inom hälso- och sjukvården, för att kunna ge de funktionshindrade en 

bättre vårdkvalitet. Målområde sju innefattar att alla i befolkningen ska ha möjlighet till 

samma skydd när det gäller smittosamma sjukdomar. Inom hälso- sjukvården är det extra 

viktigt att ansvar tas för att inte smittor ska spridas mellan patienterna. I målområde åtta 

betonas ökad kunskap hos personal inom hälso- sjukvård när det gäller sexuell- och 

reproduktiv hälsa. För att kunna informera och ge hjälp och stöd till de med funktionshinder. I 

det nionde målområdet ligger fokus på att funktionshindrade ska ges möjlighet utöva fysisk 
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aktivitet på likvärdiga villkor som övriga i befolkningen. Det måste finnas anpassade miljöer 

och att de får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna utföra sin aktivitet. I det tionde 

målområdet behandlas området omkring kostvanor. Det är betydelsefullt för människor att ha 

kunskap om vad livsmedel innehåller och vad som är bättre respektive sämre mat. Kosten är 

speciellt viktigt för människor med olika sjukdomar, så som diabetes, njursjukdomar och 

mag- och tarmsjukdomar, men även för de som har minskad rörelseförmåga. I det sista 

målområdet elva fokuseras på att minska alkohol och tobaksförbrukning. Människor med 

funktionsnedsättningar röker och dricker i regel i större utsträckning. En orsak antas vara att 

drogerna minskar smärtan och ångesten (Statens folkhälsoinstitut 2009). Folkhälsoarbete för 

funktionshindrade bedrivs inom alla områden. Relaterat till målområdena ett och nio, det vill 

säga delaktighet i samhället och rätten till fysisk aktivitet har vi gjort en koppling till vår 

studie om ridning som en hälsofrämjande och lärande fritidsaktivitet för funktionshindrade. 

Som en inledning till hästens betydelse som hälsofrämjande fritidsaktivitet ges här en kort 

historik.  

Hästens ursprung sträcker sig 60 miljoner år tillbaka i tiden. Men så sent som för cirka 5000 

år sedan började hästen tämjas av människan. I början användes hästen enbart som föda åt 

folket, men efterhand började de rida på dem. Det var framförallt till en stor fördel för 

herdarna, vilket gjorde deras arbetsuppgifter lättare. Hästen användes senare som ett effektivt 

transportmedel uppe i bergen, både som ridhäst och draghäst. Allt eftersom 

jordbruksmetoderna blev bättre, hade människan möjlighet att själv kunna utfodra hästarna. 

Avel av hästarna blev mer och mer vanligt, vilket resulterade i större, starkare och snabbare 

hästar som krävdes för den tidens förhållande, t.ex. krigsföring och transport.  Det dröjde ett 

bra tag innan hästen började användas inom jordbruk, innan dess ansågs den för värdefull för 

att utföra den typ av arbete. Hästen förde med sig många fördelar, en var att människor fick 

möjligheten att transportera sig över stora områden. Hästen hjälpte till att upprätta och utvidga 

civilisationer, samtidigt som den bidrog till ny samhällsutveckling (Hartley Edwards 1992). 

Redan på 1700-talet förekom djur inom rehabilitering i lantlig miljö. En institution som drev 

en sådan rehabilitering var York Retreat som startades 1796. Deras mål var att hitta alternativ 

behandling för rehabilitering för människor med psykisk ohälsa. Patienterna fick på ett 

meningsfullt sätt delta i allt arbete som förekom på gården. Rehabiliteringen fick stor 

uppmärksamhet världen över på grund av den positiva verkan som den hade på människors 

hälsa. Fler institutioner startades i flera andra länder (Höök 2010). I början av 90-talet 

startades den ideella organisationen Manimalis i Sverige av veterinären Ulla Björnhammar. 

Organisationens syfte är att öka och lyfta fram kunskapen om djurs positiva effekter på 

människor hälsa. I Manimalis årliga rapporter lyfts de psykologiska, fysiologiska och sociala 

effekterna fram som betydelsefulla. De senaste åren har flera föreningar bildats med 

målsättning att öka och förmedla kunskapen om de positiva hälsoeffekterna vid kontakt med 

djur (Höök 2010).  

 

Funktionshindrade kan ha svårt att känna delaktighet i samhället på grund av den nedsättning 

individen drabbats av. Det kan även vara svårt för funktionshindrade att utföra samma 

aktiviteter som övriga i befolkningen. Vår forskningsfråga är om ridning kan bidra till 

delaktighet och vara en lärande aktivitet där de lär sig hantera hästen efter det förutsättningar 

som de har. 
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Litteraturgenomgång 

Höök (2010) menar att djur har en positiv påverkan på människor och har delat in de påvisade 

effekterna som djur har på människor i fyra olika kategorier; sociala, beteendemässiga, 

emotionella och fysiologiska. Samvaro med djur tränar framförallt det fysiska, t.ex. om man 

rider eller går med hund eller liknande. På senare tid har forskare fokuserat mycket på att se 

hur hjärnan och känslorna påverkas vid kontakt med djur. Höök menar att när människor 

interagerar tillsammans med djur bidrar det till en ansvarskänsla, en känsla av att vara behövd 

och individen anstränger sig då lite mer än vanligt för klara uppgiften med djuret (Höök 

2010). Litteraturgenomgången är uppbyggd efter de fyra kategorierna som Höök lagt fram 

som väsentliga. 

Sociala effekter 

Höök (2010) menar att djur fungerar som ett socialt verktyg och kan underlätta samtal och 

samspel mellan människor. Djur skapar en känsla av gemenskap mellan människor och även 

till djuren. I många fall är längtan efter träffen med djuret en viktig del av människors vardag. 

Längtan gör samtalen mellan tillfällena lättare och de har något att prata om och planera för. 

Många människor har ofta en bakgrund med djur, kanske att de har haft ett djur tidigare eller 

att de har ett djur hemma. Djuren blir då ett samtalsämne vilket kan leda till goda samtal 

(Höök 2010). 

Hyyppä (2007) beskriver den positiva dimensionen av hälsa och vill belysa vikten av det 

sociala samspelet. När människor har något gemensamt ökar samspelet, de får en ”vi-anda” 

som Hyyppä kallar det. Att vara medlem i en gemenskap ger en känsla av tillhörighet och 

individen får en personlig relation med de övriga i gruppen genom deras gemensamma 

intresse. Medlemskapet i gruppen har stor betydelse för individen som får en känsla av 

trygghet. Individen kan identifiera sig med de andra i gruppen och känslan att ha en 

samhörighet bygger i många fall även upp individens självkänsla och är ett steg i riktning att 

acceptera sig själv. Hyyppä menar att gemenskapen kan liknas med gruppterapi där 

människor visar sina egenskaper och blir medvetenhetna om de egna styrkorna och 

svagheterna samt hur de kan hantera utmaningar bästa sätt (Hyyppä 2007). I en studie av 

Hyyppä, Mäki, Impivaara & Aromaa kunde ett samband ses mellan deltagande på 

fritidsaktivitet och en längre levnadstid. Delaktighet i en aktivitet på sin fritid ökar 

människans välbefinnande och ger en längre livslängd, vilket motiverar varför 

fritidsaktiviteter är viktiga för människors hälsa. Med en fritidsaktivitet menar författarna inte 

bara fysisk aktivitet, utan lägger mycket fokus på den sociala vikten av att göra något på sin 

fritid. Det kan vara engagemang i en klubb, frivilliga föreningar, hobbyers eller i en 

kulturverksamhet. Författarna kunde även genom epidemiologiska studier styrka kopplingen 

mellan social delaktighet och överlevnad. Sociala fritidsaktiviteter ger även ett rikare socialt 

kapital som stärker människors självkänsla (Hyyppä et al. 2006). 

Säljö (2000) anser att människor utvecklas i samspel med andra människor. Den kunskap 

människor skapar tillsammans med andra personer, påverkar människans tänkande och 

handlande. Säljö menar att det mänskliga lärandet bör ses ur ett kommunikativt och 

sociohistoriskt perspektiv. Människan vill lära sig och få erfarenheter för att sedan kunna 

använda sig av det i framtiden. Lärandeprocessen är inte en process som ter sig på ett speciellt 

sätt, utan kan se helt olika ut från person till person. Lärandet kan ske på två olika sätt, 

antingen individuellt eller i grupp. Genom att använda språk har människor möjligheten att 
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dela erfarenheter mellan varandra. De kan ständigt utbyta information, få kunskap och lära 

nya färdigheter genom att umgås med andra människor (Säljö 2000). 

Det finns ett utryck som kallas Peer-learning, vilket kan förklaras som att lära i samspel med 

jämbördiga. I en studie som Topping (2005) gjort beskrivs hur elever kan lära tillsammans 

med andra elever. Peer-learning har en lång historia då människor hjälpt varandra sedan 

årtusenden tillbaka. Grundprincipen går ut på att elever lär sig av varandras kunskaper. 

Läraren kan ta vara på och låta eleverna hjälpa varandra till ett bättre lärande genom stöd och 

hjälp. Det gör lärandet mer effektivt och ger eleverna en bättre självkänsla eftersom båda 

förstår och kan lära vidare. Författaren i studien beskriver 13 dimensioner av peer-learning; en 

av dem är rollkontinuiteten. Med det menas att rollerna i peer-learning inte är fasta, utan alla 

hjälper alla med sina olika kunskaper. Både att få lära ut och hjälp att förstå uppgiften ger 

elever en större självkänsla. En annan dimension är att alla i gruppen har mål (lika eller olika) 

som de arbetar med att uppnå, de kan vara känslomässiga eller fysiska. Genom att lära 

tillsammans på det här sättet uppnås ett effektivt och positivt lärande på många plan (Topping 

2005).  

Det sociala sampspelet i människors liv har en stor betydelse, och framförallt för de som har 

något funktionshinder. Människor som inte klarar sig själva i vardagen på grund av sitt 

funktionshinder är beroende av andra människor som är runt omkring dem. Omgivning blir 

därför en betydelsefull faktor i vardagen för att kunna må bra. Det är viktigt att den 

funktionshindrade trivs med de människor som finns vid deras sida och de inte påverkar 

henne/honom på ett negativt sätt som i sin tur kan leda till utanförskap och ohälsa. Ett 

fungerande samspel mellan individ och samhälle är grundläggande (Liljedahl 2001). 

Beteendemässiga effekter 

Djur bidrar till att på ett naturligt sätt utveckla förmågan att ta eget ansvar och känna empati 

för både barn och vuxna. Djur ger en känsla för individen av att vara bekräftad och behövd. 

Exempel på en sådan situation är att få vara delaktig i djurs skötsel (Höök 2010). Favali och 

Milton (2010) har undersökt vilka fördelar det finns med att ha kontakt med djur samt hur 

hästar och ridning upplevs av personer som har någon form av funktionsnedsättning. 

Resultatet av studien visade att relationen mellan häst och ryttare spelade en stor roll. Ryttarna 

hade byggt upp en väldigt nära och känslomässig relation med hästarna. För många av 

ryttarna var relationen oerhört betydelsefull och viktig eftersom de hade förmågan att känna 

ett samspel tillsammans med hästarna, vilket de inte kunde med andra människor. Ett annat 

betydelsefullt resultat var kommunikationen mellan häst och ryttare. Ryttarna kände att de 

kunde kommunicera med hästen på ett bra sätt trots att de inte kunde använda ett verbalt 

språk. Kontakt med djur kan ha terapeutisk inverkan genom att tillgodose människors fysiska 

och psykologiska behov. Möjligheten att ta hand om en häst och skapa en unik kontakt med 

en annan varelse, speciellt en häst med dess storlek och kraft, kan vara väldigt kraftfullt. I en 

studie av All, Loving och Crane (1999) undersöktes hur hästen genom dess rytmiska och 

dynamiska kraft kan användas för att påverka individers hållning, balans och rörlighet. Syfte 

med studien var att se vilken betydelse terapeutisk ridning kunde ha för individers utveckling. 

Resultatet visade att ridning hade en positiv inverkan på människor med nedsatt 

rörelseförmåga, både när det gäller den psykiska och fysiska hälsan. Genom att utföra olika 

balansövningar på hästryggen ökade det individens rörelsemönster. När eleven arbetade 

tillsammans med hästen bidrog den även till ökad motivation och stimulans. Ridning 

påverkade undersökningspersonerna på ett sätt så de blev lugna och kände sig avslappnade. 

En av de främsta fördelarna med att använda sig av ridning, var att häst och ryttare utvecklar 
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en nära känslomässig relation till varandra. Fysiologiska effekter som ridning visades ge var 

förbättrad balans, starkare muskelmassa, bättre hållning, bättre kroppskontroll och en ökad 

kondition. 

 

Emotionella effekter 

Den främsta faktorn som hästar och ridning bidrar till är en förbättrad självkänsla och stärkt 

självförtroende, som utvecklas genom att ryttaren känner en styrka av att klara av och hantera 

ett djur som väger omkring 500-1000 kg (All, Loving & Crane 1999). När människor träffas 

tillsammans med djur hamnar djuret lätt i centrum, vilket bidrar till en avslappnad stämning. 

Djur har även förmågan att ge tröst och få människan att känna tillit. Känslor som kan uppstå 

tillsammans med djur är ett ganska outforskat ämne men som på senare tid blivit 

betydelsefullt inom bland annat vården med äldre (Höök 2010).  

 

Känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005) myntade begreppet KASAM (känsla av sammanhang). Hans teori gick ut 

på att människan skulle finna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i sin vardag. Med 

de tre komponenter ville Antonovsky förklara varför vissa människor har det lättare än andra 

att ta sig igenom svåra kriser eller situationer en människa ställs inför och hur hon klarar av 

att hantera situationen på ett tillfredställande sätt. Innebörden av de tre begreppen förklaras 

nedan. 

Begriplighet innebär hur människor upplever världen omkring sig. Är den begriplig? Det 

handlar om både yttre och inre stimuli som ska kännas förnuftsmässig för människan. En 

person som har en hög känsla av begriplighet ska känna att hon har en förmåga att förstå 

och begripa varför saker inträffar. 

Hanterbarhet innebär vilka resurser varje människa har för att klara av att hantera olika 

situationer som de möter i livet. Det kan vara resurser som kan påverkas av personen själv 

men även av personer i sin omgivning, t.ex. fru, man, vänner eller arbetskamrater. En 

människa med hög hanterbarhet har förmågan att se saker ur ett möjlighetsperspektiv och 

inte se sig som ett offer i situationer som kan vara krävande och påfrestande. Personen lär 

sig anpassa sig till situationen och även anpassa sig därefter.  

Meningsfullhet innebär i vilken grad varje människa känner att livet har en känslomässig 

betydelse. En person med hög känsla av meningsfullhet har förmågan och energin att ta 

sig igenom situationer som kan vara känslomässigt krävande. Personen försöker finna en 

mening med det som sker och försöker på det sättet ta sig igenom det som är mödosamt 

(Antonovsky 2005).   

Antonovsky var intresserad av att studera varför en del människor förblir friska fastän de 

utsetts för svårare förhållanden under sin livsgång, t.ex. livskriser. Han kunde finna en 

gemensam nämnare hos individerna och det var att det hade byggt upp en stark 

motståndskraft för att klara av att hantera situationer. De individer som hade den här 

förmågan kände en stark känsla av sammanhang i sina liv och hade förmågan att förstå sig 

själva, den situation de levde i och vad deras känslor betydde. De kunde lättare hitta passande 

lösningar på de problem och svårigheter som de stötte på i livet, som hjälpte dem att ta sig 

igenom det. De kunde känna en meningsfullhet i sin vardag även under de svåraste 

omständigheterna. Enligt Antonovskys teori kan en hög grad av KASAM eller en stark 
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copingförmåga (motståndskraft) minska risken för att drabbas av sjukdom och hjälpa en att 

uppnå en hälsofrämjande livsstil (Pellmer & Wramner 2007). Ridningen kan förmodligen 

bidra med ökad KASAM för målgruppen funktionshindrade genom att ridningen utvecklar 

förmågan att handskas med hästen på olika sätt. 

Magnusson och Lorentzi (1999) beskriver människors fritid som motsats till arbetstid. Fritid 

handlar om ens personliga val, vad en person vill göra på sin fritid. För att en persons fritid 

ska kännas meningsfull måste personen hitta någon form av fritidsaktivitet som känns 

engagerande. Aktiviteten kan ge personen kraft och energi som i sin tur kan leda till att det 

psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet förstärks. Personens fritid ska kunna ge 

möjlighet till utveckling, stimulans, engagemang, avkoppling, frivillighet och reflektion. 

Fysiologiska effekter 

Håkansson (2008) visar på vilken betydelse sällskapsdjur och lantbruksdjur har för 

människors hälsa. Håkanssons forskningsöversikt visade att djur har en viss hälsofrämjande 

effekt på människan. Effekterna var både direkta effekter och indirekta effekter. Den direkta 

effekten skapas genom beröring, förhållandet mellan djur och människa, samt djurens 

kroppsspråk. De indirekta effekterna skapas genom djurens framåtanda och att djuren 

påverkar oss att leva ett mer fysiskt aktivt liv, men även att vi utvecklar vår sociala identitet 

tillsammans med djur. Enligt Antonovsky (2005) går det att koppla den påverkan djur har på 

människor hälsa till ett helhets- och salutogent perspektiv. Hur människans livssituation ser ut 

har en betydelse för hur hälsan påverkas i positiv eller negativ riktning. Håkansson (2008) 

visade att människans samspel med djur kan minska människors stressnivå. Det gäller både på 

det fysiologiska och psykologiska planet. Le Fevre, Matheny & Kolt (2003) menar att stress 

inte alltid behöver vara negativt, det finns något som kallas eustress som kan översättas till 

god stress. Det är den optimala mängden stress, inte för mycket och inte för lite. Seyle (1984), 

belyser begreppet eustress i arbete, och menar att det är varje enskild individ som avgör om 

stressen är god eller ond. I många fall upplevs en ökad stress då det ska presteras något 

speciellt, det blir en utmaning för individen. Då kan stress vara bra och vara till något positivt 

om situationen är hanterbar, men är utmaningen orimlig skapas negativ stress vilket kan 

framkalla ångest och obehag. Det finns många faktorer som avgör gränsen mellan eustress 

och negativ stress, exempelvis tillfället då stressen uppkommer, om den är önskvärd eller inte. 

Oavsett vad som framkallat stressen (chef, en vän, en policy etc.) så ligger det på individens 

plan att kunna hantera den på bästa sätt, antingen utnyttja den till det positiva eller så blir det 

en negativ stress utav det. Därför vill Seyle lyfta fram vikten av att kunna hantera stressen. 

Selye menar även att det finns för lite litteratur om ämnet eustress och allt för många studier 

fokuserar på den negativa stressen. Håkansson (2007) lyfter fram djurterapi som lyckosam för 

patienters behandling t.ex. för personer med diagnos utmattningsdepression. Ofta har patienter 

provat många andra behandlingar inom den ”vanliga sjukvården” tidigare utan att ha gett 

något positivt resultat. Den grupp människor där djurterapin har gett positiva resultat är den 

grupp människor som känner sig sårbara och som samtidigt har många olika problem att 

handskas med. 

 

Många djur kräver fysisk stimulans så som hundpromenader och ridturer, vilket gör att 

människan som utför en aktivitet med djuret ökar sin fysiska hälsa. Genom att utföra fysisk 

aktivitet och samtidigt känna meningsfullhet med sin fritidsaktivitet ökar glädjen för fysisk 

aktivitet (Höök 2010). Svantesson m.fl. (2007) visar på effekter som fysisk träning kan ge vid 

olika sjukdomstillstånd. Fysisk aktivitet har visat sig ha en stor påverkan på psykisk hälsa 

såsom välbefinnande vilket påverkar oss på ett positivt sätt. Fysisk aktivitet kan vara effektivt 
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att använda sig av vid behandling av t.ex. depression. Även för personer som lider av olika 

typer av kroppslig smärta, kan fysisk aktivitet ha förmågan att minska smärtan genom att 

kroppen vid ökad rörelse aktiverar sitt smärthämmande system, vilket sker när musklerna får 

arbeta. Genom att vara fysiskt aktiv påverkas alla organ i kroppen på ett eller annat vis, 

exempelvis blir vårt cirkulationssystem bättre, muskulaturen blir starkare, balansen förbättras, 

koordinationsförmågan utvecklas, kroppen blir mer rörlig och vi skapar en hållbar balans för 

kroppens olika hormonsystem. Genom att regelbundet utföra en fysisk aktivitet, antingen 

enskilt eller i grupp, bidrar till både psykologiska och sociala effekter som gör att hälsa kan 

öka. 

 

I olika perioder av livet utsätts människan för olika påfrestningar såsom sorg, depressioner 

och skilsmässor. Människan är en social varelse och behöver samspel med andra vilket är 

sedan länge känt. Fridmann, Katcher, Lynch och Thomas (1980) undersökte sambandet 

mellan djurägande och överlevnad av hjärtproblem. Studien visar tydliga resultat på att 

djurägandet var en av de avgörande effekterna för att återhämta sig och överleva sin sjukdom. 

Förekomsten av husdjur som viktiga medlemmar i hushållet bör beaktas av dem som är 

ansvariga för medicinsk behandling anser Friedman, Katcher Lynch och Thomas (1980).  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vår studie är byggd utifrån ett hälsofrämjande perspektiv där vi koncentrerar oss på ett 

salutogent perspektiv på hälsa, Bringsén m.fl. (2009) ger en beskrivning av hälsa som en:  

”..positiv subjektiv helhetsupplevelse av sig själv, som kan främjas genom positiva 

känslor och upplevelser i olika sammanhang. Hälsa fungerar som en resurs för 

individen vid hantering av olika påfrestande situationer i vardagslivet eller 

strävan mot att uppfylla sina individuella mål i livet. Upplevelse av sjukdom är 

betydelsefull eftersom den kan begränsa individens förmåga att agera eller 

fungera i olika situationer. Hälsa är mätbart genom indikatorer, som känslor och 

upplevelser, på fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande.” 

För att beskriva vilka olika behov som har betydelse för en persons hälsa kopplar vi på 

Maslow som i början av 40-talet lade fram en modell för vilka behov människor behöver i 

livet för att uppnå hälsa och välbefinnande. Maslow utformade sin teori som ett försök att 

formulera en positiv teori för motivation som skulle tillgodose den teoretiska delen men även 

känd fakta som är kliniskt och empiriskt genomförda (Maslow 1943). Många har illustrerat 

Maslows behovsteori i form av en pyramid eller trappa. 

 



14 
 

  
Figur 1. Maslows behovstrappa modifierad efter Beck-Friis och Strang (2007). 

 

Första steget på behovstrappan omfattar de kroppsliga behoven, exempelvis mat, syre och 

sömn. Steg två tar upp behovet om att känna trygghet och säkerhet med omgivningen. 

Gemenskap och tillgivenhetsbehovet i steg tre fokuserar på människans behov av att ha 

sociala relationer. Steg fyra behandlar känslan av att behöva bli uppskattad och sedd för den 

man är. Sista steget handlar om att göra något man gillar, ett behov att få utlopp för sin 

kreativitet och sina känslor (Maslow 1943). För att komma uppåt på trappan kan djur vara en 

stor tillgång. Djur kan inge trygghet, tillgivenhet och uppskattning. De delar sin glädje med en 

och skulle även kunna tillgodose vårt behov av självförverkligande och ge oss en bättre 

självkänsla. Alla människor har sin självkänsla inom sig och den förstärks när vi får det 

bekräftat genom goda situationer där vi blir sedda och uppskattad, som i kontakt med djur. 

(Beck-Friis & Strang 2007). Maslow (1943) skriver i sin studie att det är mycket lättare att 

uppfatta och se de olika stegen och behoven än att åtgärda dem. 

 

Lärande i sampel enligt Vygotskij 
 

Vygotskij anser att det är lärandet som påverkar vår psykiska utveckling. Han menar att barn 

utvecklar sitt språk och sin egen identitet tillsammans med andra barn. Det är samspelet dem 

emellan som gör att barn kan ta sig till en annan utvecklingszon. Vygotskij sätter sig helt emot 

att barn själv kan påverka sin utveckling utan att samverka med andra människor. Han menar 

även att lärande och mognad är två helt olika saker som inte påverkar varandra. Enligt 

Vytotskij är medvetandet psykets övergripande funktion. Medvetandes funktioner och nivåer 

har en logisk förankring till varandra och det är samspelet mellan de olika funktionerna som 

är viktiga för medvetandet. Det mest centrala i medvetandet är tänkande och språk. Vygotskij 

menar att tänkandet utvecklas i språket. De har en nära relation till varandra, men är två helt 

olika funktioner. Utveckling av tänkande och är inget som människan kan påverka själv utan 

kan enbart ske genom att kommunicera med andra människor. Samspelet spelar alltså en 

avgörande roll för att utveckling ska kunna ske (Vygotskij 2001).  

    

Enligt Vygotskijs teori spelar lärarna en viktig roll i elevernas utveckling, de ska fungera som 

en handledare och stödja eleverna i lärandet. För att lärande ska kunna ske måste handledarna 

iaktta eleverna och se i vilken utvecklingsfas som de befinner sig i. När de har kunskap om 

det här kan de ge eleverna de uppgifter och stöd som de behöver för att de ska kunna komma 

vidare till nästa fas. I Vygotskijs teori belyses samspel som betydelsefullt för att känna 
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delaktighet i en grupp samtidigt som personen utvecklas själv. Samspelet fungerar på ett 

sådant sätt att handledaren planerar lämplig uppgift för den enskilda individen så att personen 

i fråga har förmågan att nästintill själv lösa uppgiften, med enbart lite hjälp från sin 

handledare (Egidius 2003). Vygotskij ansåg att alla aktiviteter kunde planeras utifrån varje 

individs kunskapsförmåga och utvecklingsnivå. Hur det pedagogiska arbetet läggs upp spelar 

en betydelsefull roll för att individen ska kunna vidareutvecklas. Det är viktigt att en individ 

ingår i en social lärsituation för att överhuvudtaget kunna lära sig nya saker (Bråten 1998). 

När individen samverkar med personer i sin omgivning och umgås med sina kamrater väcks 

olika inre utvecklingsprocesser hos individen för att kunna utvecklas i sitt lärande (Vygotskij 

1978). 

 

Människans psykologiska utveckling befinner sig ständigt i förändring. I varje stund har hon 

möjligheten att lära och utvidga egna kunskaper med hjälp av andra människor. Det inträffar i 

samspel med andra. Människan har även i sin utveckling möjlighet att se struktur och mönster 

i de mentala och praktiska verktyg som hon kan ha användning av. Människan lär sig hantera 

vissa gemensamma handlingar för att sedan kunna genomföra dem själva (Kroksmark 2003). 

Vygotskij menade att kunskapsprocessen fungerar som en förmedling med olika hjälpredskap. 

Människan skapar olika redskap eller tecken för att förstå den värld den lever i. Den faktor 

som bildar människans psyke är användandet av verktyg för att kunna tolka och förstå sin 

omgivning (Vygotskij 2001). Vygotskijs teori kan användas i många olika fall, men 

framförallt i vår studie där samspelet har en viktig del i de funktionshindrades lärande genom 

ridning som fritidsaktivitet.  

 

Människor som har någon form av funktionshinder möter ofta svårigheter i samhället, de kan 

uppleva ett utanförskap och känner sig inte alltid delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi anser 

att det finns ett behov att undersöka huruvida ridning som hälsofrämjande aktivitet möjligen 

skulle kunna påverka funktionshindrades hälsosituation och bidra till personlig utveckling. 
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Syfte 
Syftet med vårt arbete är att undersöka på vilket sätt ridning som hälsofrämjande 

fritidsaktivitet kan bidra till en bättre upplevd hälsa för personer med funktionshinder. Vi vill 

även belysa lärandesituationen i ridgrupperna, hur individerna lär sig samspela tillsammans 

med hästen och på vilket sätt individen utvecklas genom sin ridning. 

Våra frågeställningar är: 

- Upplever de funktionshindrade att ridningen är en hälsofrämjande fritidsaktivitet och i så fall 

på vilka sätt? 

- Hur upplever personer med funktionshinder lärandesituationen på ridskolan och hur 

utvecklas de i sitt lärande. 

 

Material och metod  

Val av metod 

Metoden för den här studien var en kvalitativ intervjustudie. Kvalitativ metod är väl etablerat i 

den vetenskapliga världen både när det handlar om hälsovetenskaplig och pedagogisk 

forskning inom lärande och undervisning. Kvalitativ forskning har bidragit till att den 

pedagogiska forskningen har kunnat utvecklas ytterligare (Säljö 1994). Kvale (1997) 

beskriver intervjuer som inhämtning av beskrivningar från den intervjuades livsvärld för att 

sedan tolka och beskriva fenomenens mening. Genom att göra intervjuer får den som 

intervjuar en djupare förståelse av ämnet och det finns även en möjlighet att kunna ha en 

dialog kring ämnet där den intervjuade kan utveckla sina svar och ge en mer detaljerad 

beskrivning (Kvale 1997). Enligt Gilham (2008) är halvstrukturerade intervjuer den viktigaste 

typen av forskningsintervju. Den ger möjlighet för flexibilitet samtidigt som intervjuaren 

följer en framarbetad struktur, vilket ger en ökad kvalitet på det material som samlas in. 

Halvstrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs till alla deltagande. Frågorna ska 

vara väl genomarbetade för att säkerhetsställa validiteten i materialet. Intervjuaren använder 

sig av följdfrågor för att kunna täcka hela ämnesområdet och samla data som behövs för den 

aktuella studien (Gilham 2008).  

Kontextbeskrivning  

Verksamheten som besöktes var en ridklubb i västra Skåne. Ridverksamheten bestod av en 

traditionell ridskoleverksamhet men även en verksamhet för funktionshindrade. 

Verksamheten omfattade 11 grupper med sammanlagt 20 personer som hade någon form av 

funktionshinder. Det fanns inga kriterier för att få rida i grupperna utan ridläraren försökte i 

största möjliga mån sätta ihop grupper som var jämna kunskapsmässigt och funktionsmässigt. 

Grupperna hade maximalt tre elever. Det största problemet ridläraren såg med verksamheten 

var att den var tvungen hållas dagtid då ridhuset var uppbokat på kvällarna av annan 

ridverksamhet. De funktionshindrade hade inte ofta inte möjlighet att komma ifrån arbete och 

skola under dagen, vilket begränsade möjligheten för deltagande i ridverksamheten.  
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Det fanns ungefär fem hästar som gick med på lektionerna. De hästarna var lugna, snälla och 

trygga. Ridläraren var utbildad hippolog, dvs. utbildad ridlärare, sedan tre år tillbaka. Hon ska 

nu till våren gå en utbildning om funktionshinder vid ridning. Verksamheten kallades 

”fritidsridning”, men genom ridningens alla positiva egenskaper blev det en form av 

rehabilitering. Enligt ridläraren kunde ridningen bidra till bland annat styrka och koordination 

men även att ridningen bidrog till glädje och meningsfullhet för de funktionshindrade ryttarna. 

Någon teoretisk undervisning fanns det inte inom verksamheten. Istället försökte ridläraren få 

eleverna delaktiga i skötseln innan och efter ridningen och på det sättet lärde de sig lite teori 

samtidigt. Sedan försökte ridläraren även få eleverna att rida aktivt under lektionerna och 

arbeta med hästen och inte bara rida med.  

Urval 

Med hjälp av ridläraren som var ansvarig för verksamheten med funktionshindrade på 

ridskolan valdes sju deltagare ut. Det var ridläraren som tog den första kontakten med de sju 

deltagarna för att se om intresse fanns för att delta i studien. Därefter bokade ridläraren en tid 

och dag tillsammans med varje enskild deltagare då intervjuerna kunde ske. Ridläraren valde 

ut deltagarna med tanke på att hon hade bättre kännedom om vilka ridelever som hade lättare 

för att samtala och som kunde uttrycka sig på ett bra sätt, så intervjuerna kunde bli så utförliga 

som möjligt. De intervjuade skulle i största möjliga mån ha förmågan att kunna tala för sig 

själva och kunna uttrycka sina känslor. Intervjuerna gjordes enskilt med varje deltagare. 

Assistent eller förälder var medverkande vid en del av intervjuerna som stöd och hjälp för 

intervjupersonen. Deltagarna var i åldrarna 11-50 år. Det var enbart kvinnor som var med i 

studien och förklaringen till det var att det näst intill enbart var kvinnor som red i grupperna. 

Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie för att testa frågornas validitet. I 

pilotstuiden ingick ridläraren som hade hand om de funktionshindrade och en ridelev som 

hade ett funktionshinder. Efter deras synpunkter omformulerades en del av frågorna för att de 

skulle bli tydligare. 

En intervjuguide användes som stöd under alla intervjuer (Se bilaga 1). Båda författarna  var 

deltagande under alla intervjuer, en som genomförde intervjun medan den andra observerade 

och kom med inlägg. Vid de tillfällena som intervjuerna genomfördes observerades även 

några lektioner för att få en djupare förståelse och kunna ge en korrekt kontextbeskrivning. 

För att få en överblick av verksamhetens pedagogiska upplägg intervjuades även ridläraren 

för grupperna. Alla sju intervjuerna gjordes på ridskolan i ett grupprum där intervjuerna 

kunde genomföras ostört. Intervjuerna genomfördes före eller efter elevernas ridlektion. 

Intervjuerna spelades in för att sedan kunna göra en mer korrekt innehållsanalys av materialet. 

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. Intervjuerna avslutades när det inte uppkom något nytt 

som var relevant för studien. En del av deltagarna hade på grund av sitt funktionshinder svårt 

för att uttrycka sig i tal och hade ibland svårt för att förmedla det de ville säga. Men med hjälp 

av assistent eller förälder var det möjligt att ändå få en klar bild av vad intervjupersonen ville 

berätta.  
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Analys  

Författarna transkriberade hälften av intervjumaterialet vardera. Därefter gjordes en 

innehållsanalys. Materialet analyserades av författarna var för sig med början i att  hitta 

nyckelord. Analysen gjordes av båda författarna och var för sig för att höja reliabiliteten för 

studien. En sammanställning gjordes sedan gemensamt av alla nyckelord, därefter skapades 

huvudkategorier som övergripande belyste ett antal nyckelord. Huvudkategorierna 

analyserades innehållsmässigt var för sig för att upptäcka underkategorier (centrala begrepp). 

Materialet lästes sedan åter i sin helhet av båda författarna, men var för sig,  för att plocka ut 

citat som kunde styrka de teman som valts ut. Citaten jämfördes sedan mellan författarna och 

det visade det sig att många av citaten som valts var de samma.  

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska krav som vi har tagit hänsyn till i 

vår studie. De fyra kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna informerades om forskningsstudien 

innan intervjuerna genomfördes. De informerades om studiens syfte och om vilken uppgift de 

skulle ha i vårt arbete. Vid intervjuerna delades ett informationsbrev ut som de kunde ta med 

sig hem, där fanns även kontaktuppgifter att tillgå vid frågor. Deltagandet var frivilligt och de 

kunde när som helst avbryta sin medverkan i studien om de så önskade. Hänsyn togs till 

samtyckeskravet då respondenterna fick skriva på en samtyckesblankett där de godkände sitt 

deltagande i studien. Om respondenten var under 15 år, fick respondentens förälder skriva 

under samtyckesblanketten. Respondenterna gav även sitt samtycke till att vi fick lov att 

använda vår forskningsstudie i framtida forskningsprojekt. Konfidentialitetskravet uppfylldes 

genom att materialet i forskningsstudien kommer att behandlas helt konfidentiellt och 

kommer enbart att användas i forskningssyfte. Materialet i forskningsstudien kommer i 

framtiden behandlas helt konfidentiellt och kommer enbart att användas i forskningssyfte. 

Respondenterna försäkrades att materialet skulle lagras på ett säkert ställe där ingen 

utomstående skulle kunna komma åt uppgifterna. Hänsyn togs även till nyttjandekravet då de 

uppgifter som samlats in från varje enskild respondent enbart kommer att användas i 

forskningssyfte och inget annat. 

Intervjufrågorna var utformade på ett sätt så de varken skulle var kränkande eller styrande. 

Hänsyn togs för varje individs funktionshinder, så de inte skulle känna sig obekväma i 

intervjusituationen (Kvale 1997). Vi anpassade intervjun efter varje individs förutsättningar. 
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Resultat  
Resultatet är en sammanställning från våra intervjuanalyser och genom vår tolkning framkom 

fyra kategorier; den inre styrkan, den kroppsliga styrkan, samspelet ger styrka, lärande ger 

styrka.Resultatet presenteras med en inledning om det specifika området, vilka centrala 

begrepp som vi belyst, sedan presenteras citat som styrker våra tolkningar om utsagorna. 

Resultatets struktur bygger på de centrala begreppen och presenteras sedan  i den ordningen. 

Den inre styrkan  

Den inre styrkan syftar på den psykologiska utvecklingen som respondenterna gått igenom 

under sin tid på ridskolan. Vad som har gjort att de mår psykiskt bättre och vilka förändringar 

som de har uppmärksammat i sig själva. De centrala begreppen var självförtroende, 

självkänsla och personlig utveckling. Respondenternas psykiska utveckling har visat sig 

påverkats mycket under de månader/år som de har ägnat sig åt hästar och ridning. I resultatet 

framkom det hur betydelsefull ridningen var för att få dem att känna en känsla av 

meningsfullhet i livet. Ridningen gav den en glädje och tillfredställelse med livet som gjorde 

att de kände sig starkare psykiskt. Samspelet tillsammans med hästen gjorde att 

självförtroende och självkänsla förstärktes mycket. De har genomgått en personlig utveckling 

som de inte trodde var möjlig.  

Hästen och stallet gav respondenterna en tillfredställelse med livet och en inre kraft och 

energi som bidragit till ett annat perspektiv på livet. Respondenterna hade genom hästen 

funnit ett inre lugn och en mer balanserad tillvaro. En kort tid efter respondenterna börjat på 

ridskolan kunde de uppleva att deras självförtroende förbättrats. De kände en styrka och 

stolthet av att kunna hantera ett så stort djur som en häst. Respondenterna var förvånande över 

att hästen löd dem, att de själva hade förmågan att styra hästen. Respondenterna kände att de 

växt i sin roll som ledare t.ex. när de bestämt sig att genomföra ett moment tillsammans med 

hästen gav de sig inte förrän de klarat av det vilket stärkte självförtroende mycket. 

 

”Jag kan säga att ridningen har gett mig så otroligt mycket. Framförallt mer 

självförtroende, för utan det så hade jag känt ett stort nederlag gentemot min 

storebror, då hade jag inte haft någonting som jag är bättre än honom på.” 

 

”Mitt första intryck var att det var snälla djur, jag var inte rädd för hästarna 

innan, men de lyssnade verkligen på vad jag har att säga, vad jag ber dem att 

göra, då gör de det. De är verkligen mottagliga för order och hjälper.” 

 

”Man får en annan inställning till livet, jag är mer bestämd i vad jag säger och 

står för vad jag gör.” 

 

Respondenterna upplevde en stark förbättring när det gällde den psykiska hälsan efter att de 

börjat med ridningen. De kände sig gladare, piggare och ”behövda”. Respondenterna 

upplevde en bättre självkänsla. De kände sig glada och positiva när de åkta hem efter en 

lektion på ridskolan. 
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”Ridningen ger mig så otroligt mycket, man blir så positiv när man varit på 

ridhuset.” 

 

Respondenterna uttryckte att de hade ingen eller väldigt liten erfarenhet av hästar innan de 

började på ridskolan. De flesta av intervjupersonerna hade ridit på ridskolan i många år och 

trivdes väldigt bra. Intresset för hästar och ridning väcktes snabbt och många blev ”hästbitna”. 

Respondenterna hade olika funktionshinder som gjorde att de red i gruppen för 

funktionshindrade. Vissa hade fysiska hinder medan andra hade psykiska problem. 

Respondenterna ansåg att alla personer ska ha rätt till att utföra den fritidsaktivitet som den 

önskar, oavsett om den har ett funktionshinder eller inte.  

 

 ”Vi är mer eller mindre handikappade på olika sätt, men alla ska ha samma 

förutsättningar.” 

 

En av de intervjuade hade negativa erfarenheter av hästar innan hon kom till ridskolan, 

eftersom hon hade varit med om en svår ridolycka. Hennes önskan var att hon skulle 

övervinna sin rädsla för att rida och åter kunna njuta när hon satt på hästryggen igen.  

 

”Jag har blivit rädd för att rida efter olyckan. Så jag är här mer för det psykiska 

än fysiska.” 

 

Respondenterna började känna en meningsfullhet i livet när de började rida. Ridningen var 

höjdpunkten på veckan och de längtade efter den dagen de skulle till ridskolan. Några tvivlade 

på vad ridningen skulle kunna ge dem innan de började rida, men snabbt upptäckte de en stor 

förändring psykiskt genom att bara vara i stallet och med hästen. Samspelet mellan häst och 

ryttare hade en stor betydelse. 

 

”Man kommer ut, man får lite vardagsmotion samtidigt som man kommer ut i 

friska luften. Det blir inte att man bara åker hem och sätter sig framför TV:n, utan 

att man gör någonting, man är aktiv. Och det påverkar ju såklart att man håller 

sig igång, man blir piggare.” 

 

Ridning har bidragit till en personlig utveckling som respondenterna aldrig trodde var möjlig. 

Under den tid som respondenterna ridit har de visat för sig själva att de klarar av mer än vad 

de tror. Respondenterna trodde aldrig att de t.ex. skulle våga trava med hästen, medan de idag 

travar flera varv runt ridbanan utan problem. De har uppnått mål i ridningen som de aldrig 

kunnat tro att de skulle klara av.  

 

”Eftersom jag har den här sjukdomen så har jag ofta känt att man är så dålig på 

allting, eftersom jag inte kan göra de här sakerna som alla andra kan. Då har 

ridningen varit mitt sätt att säga: Ja men jag kan faktiskt göra det!” 
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Alla intervjuade hade sina egna mål, det kunde vara allt från att ha en meningsfull 

sysselsättning till att våga hoppa över hinder. En av de intervjuade hade kommit väldigt långt 

i sin ridning och hade utvecklats mycket på de år som hon ridit. Ända sen början har hon haft 

ett mål som hon har arbetat hårt för. På grund av hennes funktionshinder har hon fått vara 

flexibel och fått hitta olika lösningar för att klara av hantera hästen på hästryggen. Men hon 

hade bestämt sig, hon skulle arbeta hårt tills hon uppnått det. Hästen gav henne kraft och 

stryka att orka kämpa och idag är hon väldigt nära sitt mål. 

 

”Mitt mål kommer ju uppfyllas ganska snart då jag ska vara med i min första 

tävling.” 

 

Den kroppsliga styrkan 

I avsnittet om den kroppsliga styrkan var de centrala begreppen styrka, kroppskontroll och 

avslappning. Många började på ridningen för att hålla igång och vara aktiva på sin fritid. 

Respondenterna upplevde att den fysiska förbättringen märktes tidigt efter att de börjat rida. 

Ridningen påverkade kroppen på många olika vis och var en skonsam aktivitet som gav ökad 

styrka, kondition, rörlighet och balans, vilket respondenterna tyckte var en stor hjälp till en 

bättre vardag. Genom bättre kondition fick de mer ork i andra situationer och kunde i många 

fall få en bättre livskvalitet genom att utöva ridning som fritidsaktivitet. Respondenterna 

upplevde även en stor förbättring fysiskt då de lärde sig att slappna av och hantera kroppen på 

ett korrekt sätt. Respondenterna upplevde att ridningen gav styrka i hela kroppen. 

 

”Jag har blivit stark i armarna, benen och fötterna.” 

 

En av de respondenterna led av en muskelsjukdom som gjorde att personal fick sätta fast 

hennes ben i sadeln för att hon skulle kunna sitta kvar. Efter en tid med ridningen hade hon en 

helt annan hållning och styrka i sin kropp, framförallt i benen märktes stort resultat. 

Ridningen gav styrka i kroppen som gjorde att hon kunde få en bättre vardagssituation.   

 

”Jag har blivit starkare i mina ben och fått bättre hållning.” 

 

En annan respondent som var fysiskt handikappad på grund av sin hudsjukdom menar att 

ridningen var som en alternativ form till fysträning t.ex. gym. Respondenten tyckte om 

ridningen för att det var ett skonsamt sätt att både få göra något som hon gillade och som var 

bra för kroppen. Respondenterna ansåg att många med funktionshinder blir stillasittande och 

utövar inga fysiska aktiviteter, så ridningen är en bra form för aktivering till personer med 

funktionshinder. 

 

”Jag tror om jag inte hade haft ridningen så hade jag inte vart mycket till 

muskler. Eftersom jag rent fysiskt inte kan fysträna, så då är ju ridningen bra, det 

är ju mycket fysiskt när man rider lätt och sådär.” 
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En tjej berättade att hon fått rida ensam under två terminer och det gjorde henne väldigt stark 

fysiskt då ridläraren körde extra hårt med henne i och med att hon var själv. De gjorde många 

balansövningar och styrkeövningar som gjorde att hon blev stark i hela kroppen och fick en 

bättre hållning och styrka att rida.  

 

”Jag utvecklades väldigt mycket under den tiden jag hade privatridning, jag hade 

väldigt mycket träningsvärk efteråt.” 

 

Ridningen på ridskolan var främst menad till fritidsaktivitet, men det visade sig ha många 

positiva sidor som kommer på köpet. Respondenterna upplevde en bättre kroppskontroll som 

underlättade vardagen. Då funktionshindret ofta begränsar deras rörelsekapacitet upplevde 

respondenterna skillnad efter ridningen.  

 

”Mitt mål när jag började var det här att få mer stabilitet i kroppen och jag har 

redan känt förbättring.” 

 

En respondent hade fått diagnosen MS (Multipel skleros) där hon kände att hon fått mycket 

träning genom ridningen, framförallt rörlighet och stabilitet i kroppen. 

 

”Jag fick höra att MS och ridning passar bra ihop, så tänkte jag varför inte 

prova, och sen var man fast. Jag har nog ridit i 11 terminer, det är mycket. Jag 

får lättare att gå, det är samma gångrytm som hästen, blir starkare, stabilare och 

stadigare också.” 

 

Respondenterna tyckte att effekterna av ridningen påverkade dem positivt i vardagen. De fick 

mer energi att göra saker och kunna vara mer aktiva i sitt vardagliga liv. Orkar en person mera 

rent fysiskt så är det roligare att vara aktiv berättade en av respondenterna. Respondenterna 

upplevde att ridningen gjorde att de kunde slappna av på ett bättre sätt, känna ett lugn. De fick 

ofta träna på olika övningar på hästryggen som var fokuserade på avslappning. 

 

”Jag måste andas ut och lugnhet, andas ut, blir avslappnad.” 

 

Samspelet ger styrka  

Med samspelet ger styrka menar vi de sociala fördelarna respondenterna upplevde av sin 

ridning. De centrala begreppen i kategorin var vänner, förtroende och stöttning. Som nämnts 

ovan har funktionshindrade svårt att bli delaktiga i samhället och bli accepterade, så tiden på 

ridskolan blev då en viktig del av deras sociala liv. Respondenterna upplevde ridningen som 

höjdpunkten på veckan, där de fick möjlighet att umgås med sina andra ridkompisar och 

känna närhet till hästarna. De uttryckte att de fått ett bredare socialt nätverk vilket hade stor 

betydelse för deras välbefinnande. De skapade även en nära relation och ett ömsesidigt 

förtroende till hästen som hade stor betydelse för respondenterna. 
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En stor del i ridningen var enligt alla intervjuade samspelet mellan människa och häst. Många 

uttryckte ridningen som ”veckans höjdpunkt”. De hade alltid något att se fram emot som gav 

dem glädje och tillfredställelse. När de kom till ridskolan kände respondenterna sig väl 

bemötta, ingen särbehandlades, de kände sig aldrig utanför gemenskapen då alla har samma 

intresse oavsett bakgrund. Det var inte bara hästen och ridningen som stod i fokus på 

ridskolan utan den sociala samvaron med de andra eleverna var lika viktig. De längtade till 

ridskolan varje vecka för att få träffa alla vänner de fått och få möjlighet att bara umgås och 

att ha kul tillsammans.  

 

”Måndagar är den bästa dagen på veckan för då ska jag hit och rida.” 

 

”Alla människor runt omkring så snälla och vänliga, inget negativt att säga alls, 

sen blev jag glatt överraskad att ridskolan har handikappsridning också, så du 

måste inte vara fullt frisk för att gå och rida.” 

 

Att möta likasinnade i en grupp och utöva en fritidsaktivitet var enligt respondenterna en 

viktig faktor i deras livssituation. Det skapade en samhörighet där alla fick vara sig själva och 

blev accepterade som de var. Den gemensamma aktiviteten gjorde att samtalsämnet blev givet 

och de fick lättare att kommunicera med sina ridgruppskamrater och övriga som de träffade i 

stallet. Respondenterna uttryckte att de kände sig sedda, folk lyssnade på dem och de kände 

sig välkomna när de kom till ridhuset och stallet. De fick vara sig själva och fick hjälp och 

stöd med sin fritidsaktivitet. 

 

”Att man får möjligheten om man inte kan rida i en vanlig grupp så har man ändå 

möjlighet att i sin takt rida och utvecklas.” 

 

”Det är inte bara ridningen, utan man träffar människor i ridhuset med som har 

samma intressen och så.” 

 

Respondenterna menade att känslan av att ha makt över ett så stort djur som en häst gjorde att 

självförtroendet förstärktes mycket hos intervjupersonerna. Vissa tvivlande mycket innan 

ridningen, att de skulle klara av att hantera hästen, men märkte under lektionerna att hästen 

lyssnade på dem. Via det samspelet kände de att de fick ett förtroende för varandra. När 

frågan kom om favorithäst så hade alla direkt en som de hade som favorit. De påpekade också 

vikten av att få rida samma häst under hela terminen då man fick en bra relation med hästen 

och kände av hur den fungerade och reagerade på olika signaler. 

 

”Man får ett ömsesidigt förtroende.” 

 

”Flash är ju så himla lugn och jag känner att han är den enda jag litar på till 100 

%. Det finns säkert fler man kan lite på men det hjälper ju inte hur mycket 

ridläraren säger det.” 
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Respondenterna uttryckte att samspelet mellan lärare och elev var en viktig aspekt som 

påverkar lärandet och det sociala samspelet. De intervjuade lyfte alla fram ridläraren som en 

väldigt pedagogisk och positiv människa. Hon såg inga hinder med något utan såg 

möjligheterna att lyckas och utveckla allt. Det tyckte respondenterna var en viktig del i 

ridundervisningen, att hon lyssnade och var öppen för förslag och idéer, samtidigt som hon 

stöttade eleverna i deras ridning. 

 

”Jag tycker hon är mycket trevlig, trevlig tjej, verkligen tycker jag.” 

 

Lärande ger styrka 

Lärande ger styrka syftar på hur respondenterna upplevde ridundervisningen som en 

lärandesituation och på vilket sätt som de lärde sig. De centrala begreppen var 

individanpassat lärande, egna uppsatta mål och ridlärarens roll. Respondenterna upplevde 

ridläraren som ett viktigt verktyg i undervisningen för att de skulle kunna utvecklas i sin 

ridning. Ridläraren arbetade utifrån ett individanpassat lärande och anpassade alltid 

uppgifterna utifrån varje ridelevs kunskap och förmåga. Ridläraren tog hänsyn till att 

respondenterna hade egna uppsatta mål med sin ridning och gjorde sitt yttersta för att hjälpa 

dem uppnå målen. Respondenterna upplevde ridläraren som en lyhörd person som alltid tog 

sig tid till att hjälpa varje enskild elev under lektionens gång. De kände sig alltid sedda och 

hörda och de fick alltid det stöd som de var i behov av.  

Det var stor variation på ridkunskap/möjlighet hos eleverna så ridläraren fick använda sig av 

ett individbaserat lärande och anpassade lektionerna och uppgifterna efter varje individs nivå. 

Ridläraren bedömde hela tiden vart varje ridelev befann sig i sin ridning och planerade varje 

lektion efter det. Rideleverna fick träna på olika saker under lektionernas gång, beroende på 

vad de behövde.  

 

”Hon ser när jag behöver svårare uppgifter. Jag vill ha utmaningar, lära mig 

göra det jag kan i huvudet med händerna via omvägar.” 

 

Alla hade olika ambitioner med sin ridning, vissa ville bara ha kontinuerliga övningar för att 

träna upp det fysiska medan andra elever önskade sig utmaningar och hade egna mål de ville 

uppnå. Det kunde vara allt från att gå över bommar, hoppa över hinder, göra halt, lära sig rida 

lätt, rida utan stigbyglar eller bara träna upp balansen på hästryggen. 

 

”Målet jag har nu är att jag ska kunna hantera min egen häst också uppifrån. Att 

jag ska kunna rida henne ordentligt.” 

 

I intervjuerna kom det fram att eleverna tyckte att ridläraren hade koll på vad var och en 

behövde hjälp med och hur de ville utvecklas uppe på hästryggen. De kände inte att de 

behövde berätta för henne vad de hade svårt för utan kände att hon hade full kontroll och 
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vetskap om vart de befann sig utvecklingsmässigt. De kände att de hade en bra och nära 

relation med ridläraren och de kände att hon verkligen var där för att hon ville hjälpa dem. De 

kände en stark motivation i sin ridning på grund av hennes starka engagemang.  

 

”Ridläraren hittar på lite svårare uppgifter som jag får göra medan de andra två 

får göra de lite enklare uppgifterna. Jag får göra lite mer avancerat eftersom jag 

ridit så mycket längre än vad dem har.  Hon ser när jag behöver lite svårare 

uppgifter.” 

 

Respondenterna upplevde att de fick stöd och hjälp av ridläraren i olika situationer, 

ridlärarens roll var att finnas där om de ville ha hjälp och stötta om de ville klara det själva. 

Ville eleverna hjälpa till att göra i ordning hästen innan lektionen fick de den hjälpen de 

behövde för att klara av det. De tyckte ridläraren var lyhörd och tog sig tid till varje enskild 

elev. Under lektionerna hade hon hela tiden fokus på alla i gruppen och hjälpte var och en att 

klara av alla moment under lektionens gång. Hade någon elev svårt att utföra någon uppgift 

förklarade och visade ridläraren hur de skulle gå tillväga. De kände att hon alltid var lugn och 

avslappnad och upplevdes aldrig stressad. 

 

”Vi får jättebra stöd, sen är det upp till var och en hur mycket man vill pusha sig 

själv.” 

 

”Hon är jätte bra, det är hela tiden ett visst stöd när man känner sig tveksam i 

vissa situationer, då har man henne som ett stöd där, som manar på en.” 

 

Ridläraren tyckte det var viktigt att hela tiden motivera eleverna och få dem att tro på sig 

själva. Det gjorde hon genom att kontinuerligt uppmuntra dem och ge positiv feedback. Hon 

försökte ”pusha” dem för att de skulle våga utmana sig själva i ridningen. Om det var någon 

ridelev som var rädd för att rida själv utan att någon gick bredvid hästen, försökte ridläraren få 

eleven att våga tänja på sina gränser och våga försöka kontrollera hästen helt själv. För var 

uppgift de klarade av att hantera uttryckte respondenterna att deras självförtroende och 

självkänsla förbättrades. De kände en stolthet över sig själva. Men ridläraren gjorde aldrig 

något mot deras vilja eller tvingade dem på något sätt, utan de skulle själva känna sig redo. 

Det hände emellanåt att eleverna trillade av hästen, då uttryckte respondenterna att ridläraren 

var den person som fick dem att våga hoppa upp på hästen igen och övervinna sin rädsla. Hon 

fick dem att kämpa vidare och inte ge upp. 

 

”Som idag när jag var rädd så släppte hon inte utan hon höll hästen hela tiden. 

Hon försöker hela tiden uppmuntra och motivera.” 

 

 

Respondenterna hade olika handikapp och ridläraren fick anpassa sig till situationen och göra 

det bästa för att eleverna skulle få ut så mycket som möjligt av lektionen trots fysiska 

begränsningar. Ridläraren påtalade utmaningen som blev när hon skulle sätta ihop 

ridgrupperna, de skulle både passa psykiskt men framförallt fysiskt 
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.  

”Bara fantasin sätter gränser på hur man kan undervisa trots fysiska hinder.” 

 

En respondent berättade om svårigheterna hon hade när hon började rida på ridskolan, då hon 

på grund av sitt fysiska handikapp hade svårt att rida, då fick ridläraren gå omvägar för att 

eleven skulle kunna lyckas rida. 

 

”Det var ganska jobbigt när jag började rida för då kunde jag inte använda 

någon utav mina händer, så då fick jag stå upp i lätt sits i trav med händerna 

bakom hjälmen, så jag fick jättebra balansträning då.” 

 

I varje ridgrupp var det max tre elever och på det sättet kunde ridläraren ge den tid och stöd 

eleven behövde. Eleverna kunde ge egna önskemål och påverka upplägget av lektionerna. 

Ridläraren var alltid väldigt flexibel i sin undervisning och satt eleverna i centrum och utgick 

från deras dagsform. 

 

”Vi är två stycken i gruppen, det är lagom, jag trivs.” 

 

”Det som är bra här, är att ja trodde inte man kunde rida två stycken i gruppen 

bara, att läraren har tid till just oss två den halvtimmen som vi betalar för.” 

På ridskolan finns det ingen teoretisk undervisning för de som rider i gruppen för 

funktionshindrade, utan all undervisningen kommer praktiskt under ridlektionen. I 

intervjuerna kom det fram att respondenterna saknade teoretisk undervisning. Under 

teorilektionen ville de ha möjlighet att lära sig mer om hästen och dess egenskaper. Enligt 

ridläraren var det på grund av att tiden inte räckte till och att det kan vara svårt att ha teoretisk 

undervisning med en del elever på grund av deras funktionshinder.  

”Jag vill lära mig mer om hur hästen fungerar så jag kan utvecklas mer i min 

ridning.” 
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Diskussion 

I diskussionen lyfter vi fram våra huvudresultat utifrån de fyra kategorierna av upplevelser 

som vi presenterade i resultatet, vi diskuterar även kring de centrala begreppen från varje 

kategori. De centrala begreppen är i diskussionen kursiverade för att förtydliga kopplingen till 

resultatet. Sist i diskussionen belyser vi problem och möjligheter som framkom i intervjuerna 

och ger förslag på vidare utveckling och förändring inom områdena. 

I resultatet av vår studie framkom det att en hälsofrämjande utveckling har skett när det gällde 

respondenternas psykiska, fysiska och sociala hälsa. Respondenterna har även utvecklats i sin 

lärandeprocess där de med hjälp av ridläraren fått kunskap om hur de kan lära sig samspela 

tillsammans med en häst och utvecklas personligen. Ridning som en hälsofrämjande och 

lärande aktivitet har enligt vår studie bekräftat att denna typ av aktivitet har bidragit till en 

positiv inre utveckling för respondenterna. Ridningen har inte enbart påverkat deras hälsa 

inom ett område, utan inom alla fyra olika områdena har respondenterna upplevt en förbättrad 

hälsa och livskvalitet. 

Respondenterna upplevde att de blivit psykiskt starkare, de upplevde att deras självförtroende 

ökat mycket under deras tid på ridskolan. De upplevde att de kunde hantera en aktivitet som 

bidrog till personlig utveckling, vilket kan kopplas till Antonovskys (2005) teori om KASAM 

som presenterar de tre begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Respondenternas mål var att kunna hantera hästen på bästa sätt, förstå och begripa hur hästen 

fungerade och betedde sig i olika situationer. Framförallt bidrog hästen till en bättre 

livskvalitet och en meningsfullhet i vardagen. Kombinationen mellan ridningen och samspelet 

med hästen gav dem styrka och energi till att vilja utvecklas och se andra möjligheter. Även 

det här kan kopplas till Antonovskys teori att människor har olika hög grad av KASAM och 

copingförmåga, vilket påverkar hur varje individ klarar av att möta olika känslomässiga 

situationer i livet (Antonovsky 2005). Resultatet visade att ridningen bidrog till att ge 

respondenterna den kraft och motivation att orka och vilja hantera situationer i vardagen som 

kunde upplevas svåra och känslomässigt krävande. Personer med funktionshinder har svårare 

att känna en delaktighet i samhället då de många gånger inte kan vara med på olika aktiviteter 

på grund av sitt funktionshinder. Minskad delaktig kan bidra till ohälsa som i sin tur kan leda 

till utanförskap. Enligt Maslow (1943) har alla människor behov av att känna gemenskap och 

tillgivenhet till andra människor eller djur som leder till bättre upplevd hälsa och 

välbefinnande. I vår analys kunde vi se att respondenterna hade olika behov som behövdes 

tillfredställda för en bättre upplevd hälsa.  

Vi kunde genom vår analys även se att respondenterna upplevde en större delaktighet genom 

att de fick möjlighet att hjälpa till med hästen innan och efter lektion. Det skapade en 

ansvarskänsla. Det gav dem även en bättre självkänsla där de fick bekräftat att de kunde 

utföra olika moment med hästen även från marken i olika sammanhang. Att känna sig 

tillräcklig och behövd är en känsla varje människa är i behov av att få känna. Det är en viktig 

del av vardagen att en person känner att den gjort något bra. Ridningen gjorde att 

respondenterna upplevde att de klarat av en utmaning, de klarade av något som kanske är en 

självklarhet för andra människor, men som är ett stort steg för dem. Genom att ha en aktivitet 

där människor känner en personlig utveckling och få kunskapsutbyte ifrån är en stor del i 

människors liv. Det är ”moroten” för att orka kämpa vidare då många funktionshindrade har 

en tuff vardag. En respondent berättade att ridningen var det enda hon var riktigt bra på, hon 

kunde mäta sig mot sin bror på ett plan där hon var bättre än honom. Självförtroendet växte 
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för varje gång hon varit på ridskolan. Det var ett exempel på hur ridningen påverkar eleverna 

positivt i vardagen. Vi tror att det blir ett ”positivt grupptryck” då man känner att man klarar 

utmaningar så peppar man även de andra i ridgruppen till att lyckas. Det är en av fördelarna 

med så kallat peer-learning där eleverna pratar och diskuterar olika saker efter sina lektioner, 

vad de kan göra annorlunda och vad de kan tänka på till nästa gång för att komma ett steg 

närmare sina respektive mål (Topping 2005) 

För utom de psykiska fördelarna med ridningen kände alla respondenterna en klar förbättring 

fysiskt då de fått mer styrka i kroppen. Ridning gav en bra träning för individen eftersom den 

bidrog till mer muskler, bättre kondition och balans, vilket de hade stor nytta av för att klara 

av sin vardag på ett bättre sätt. Ridningen hade gjort att de har ork och energi till att göra mer 

på sin fritid, t.ex. gå på stan, träffa vänner eller gå en tur i skogen. Det har resulterat i att de 

fått ett större socialt liv och har idag en större möjlighet att hitta på saker som de upplever 

som stimulerande och roliga. I vår analys av respondenternas utsagor kunde vi konstatera att 

ridningen var en bra hälsofrämjande fritidsaktivitet då alla individer kunde utöva den 

oberoende funktionshinder och att den gav många positiva upplevelser. Hästen var en 

bidragande källa för att främja respondenternas hälsa och har gett dem en rehabiliterande 

verkan. Det var inte enbart ridningen i sig själv som var fysiskt krävande, utan även arbetet i 

stallet innan och efter lektionen gav bra träning genom att exempelvis borsta hästen, ta av 

täcke och sadla. En del av personer med funktionshinder har fysiska besvär som gör att de 

kanske är låst till att sitta i rullstol vilket gör att de tappar oerhört mycket muskler i hela 

kroppen. Ridning som fysisk aktivitet är en perfekt aktivitet för kroppen då det är en skonsam 

och rehabiliterade aktivitet som faktiskt alla kan utöva. Genom att de då får mer muskelmassa 

och ökad kroppskontroll så ger det även möjlighet för personen i fråga att faktiskt klara sig 

bättre i hemmet och i sitt vardagliga liv. En respondent hade Multipel skleros (MS) som är en 

kronisk sjukdom som försämrar individens rörelseförmåga efter hand. Men med ridningen så 

förbättrades hennes sjukdomsbild då hästen har samma rytm som vår egen gångrytm, så tack 

vare ridningen så kunde hon gå bättre och upprätthålla sin fysiska nivå på ett stabilare sätt än 

om hon inte hade ridit. Det här tycker vi är det bästa med ridning som hälsofrämjande 

aktivitet, den är anpassbar för alla individer oavsett funktionsnedsättning och ger en bra 

träning för alla delar av kroppen. All, Loving och Crane (1999) bekräftar även i sin studie att 

hästens rörelsemönster påverkar människor till det bättre när det gäller styrka och 

rörelseförmåga. Författarna menar att ridning bidrar till förbättrad balans, starkare 

muskelmassa, bättre hållning, bättre kontroll över kroppen och en ökad kondition. Hästen 

bidrar även till avslappning och lugn, samtidigt som hästen motiverar individer att vilja 

utvecklas ytterligare (All, Loving & Crane 1999). I vår studie visade sig hästen vara 

betydelsefull energikälla där respondenterna fann sin kraft och motivation till vilja vara 

fysiskt aktiv. 

Samspelet med hästen och de andra i ridgruppen betydde också mycket för respondenterna, de 

gjorde att de kunde känna glädje och tillfredställelse i livssituationen. Socialt umgänge kan 

begränsas hos funktionshindrade eftersom det kan vara svårt för dem att utöva sociala 

aktiviteter på grund av diverse funktionshinder. Därför visade sig ridningen vara en stor hjälp 

då hästarna skapade en samhörighet bland rideleverna, de hade något gemensamt och blev 

vänner. Höök (2010) beskriver djur som ett socialt verktyg som skapar en känsla av 

gemenskap mellan människor som underlättar samtal och samspel dem i mellan. Resultatet 

visade att den sociala delen var en viktig del av själva fritidsaktiviteten. Det gav en känsla av 

tillhörighet, de träffades varje vecka och umgicks med varandra. Ridningen har gett dem nya 

vänner och de har fått ett större socialt nätverk där alla accepterar dem för dem de är. Deras 

funktionshinder var inget hinder, alla var på ridskolan på lika villkor. De kände sig varken 



29 
 

annorlunda eller utanför gemenskapen. Social samvaro i samband med en fritidsaktivitet är 

enligt Hyyppä (2007) en viktig faktor för att individen ska må bra. Han menar att inte bara 

den fysiska biten spelar en viktig roll för vår hälsa, utan den sociala biten är minst lika viktig. 

Den gör att individer känner en ”vi-känsla” där delaktigheten i gruppen skapar en trygghet 

och en känsla av samhörighet som påverkar både självförtroende och självkänsla på ett 

positivt sätt (Hyyppä, 2007). Respondenterna skapade även en nära relation till hästen som 

blev en betydelsefull vän. Det  kunde vi tydligt se genom att alla hade en favorithäst som de 

ville rida varje vecka. Vi tycker det är positivt att rideleverna får rida samma häst terminsvis 

då de får möjlighet att skapa ett förtroende och en tillit till varandra som de annars inte skulle 

kunna göra om de bytte häst varje vecka. Förtroendet respondenterna får till både sin 

ridskolehäst, ridlärare och vänner tror vi är en betydande faktor för att främja deras 

utveckling. Favali & Milton (2010) har påvisat i sin studie att relationen mellan ryttare och 

häst spelade en stor roll för ryttarna. Relationen var oerhört betydelsefull och viktig eftersom 

de hade förmågan att känna ett samspel tillsammans med hästen, vilket de i vissa fall hade 

svår med andra människor. En annan viktig sida av samspelets betydelse var 

kommunikationen mellan häst och ryttare. Ryttarna kände att de kunde kommunicera med 

hästen på ett bra sätt trots att de inte kunde använda ett verbalt språk (Favali & Milton 2010).  

För att utvecklas på bästa sätt måste man känna sig bekväm i situationen. Samspelet mellan 

häst, gruppmedlemmar, ridläraren och andra i stallet var mycket viktigt för respondenterna. 

De kände en trygghet och tillit till de som de mötte i stallet och gjorde det till en trygg plats 

att vara på. De fick även den stöttning och hjälp de behövde för att lyckas med sina mål. För 

personer med funktionshinder så kan samhället och skolan ofta vara hård. En tjej vi 

intervjuade berättade om att vuxna människor stod och stirrade på henne när hon kom med sin 

permobil, hon berättade att hon inte kände sig accepterad ute i samhället. Det här är en viktig 

del att föra ut i samhället tycker vi, förståelsen för att acceptera och hjälpa våra 

medmänniskor. Ett ökat samspel mellan alla människor i samhället gör att den upplevda 

hälsan kan bli bättre då alla ska respekteras för den person som de är. För att uppnå det här 

måste en kommunikation uppstå där frågor och erfarenheter utbytes, vilket Hyyppä (2007) 

utrycker i sin bok. Där beskriver han vikten av att acceptera varandra och att det finns en stor 

fördel med att öka samspelet mellan alla parter i samhället.  

Samspelet mellan elev och ridläraren var också en viktig del enligt respondenterna. I vår 

analys framkom det att respondenterna upplev ridlärarens roll och undervisning som en 

grund till att de kände sig motiverade till att lära sig nya saker och utvecklas i sin ridning. 

Eleverna kämpade hårt för att lyckas uppnå de mål som de hade med ridningen och ridläraren 

gjorde att de fick en tro på sig själva som gjorde att de hela tiden utvecklades tillsammans 

med hästen. Ames & Archer (1988) styrker i sin studie att elever som är motiverade till att 

vilja lära sig behärska nya kunskaper och kämpar för att uppnå uppsatta mål i sin 

lärandeprocess, utvecklar mer effektiva strategier i sitt sätt att lära och klarar av att hantera 

uppgifter som är mer utmanande. Motsatsen till de elever som var motiverade till att vilja lära 

sig, var elever som begränsade sitt lärande för de intalade sig själva att de inte hade förmågan 

att klara av att hantera och nå de mål som satts upp. Det gjorde att eleverna automatiskt 

nervärderade sin förmåga att lära sig nya saker som de inte redan behärskade. De hade redan 

från början en negativ inställning till att försöka lära sig för de hade ändå en tro att de skulle 

misslyckas (Ames & Archer 1988). Ridläraren arbetade utifrån ett individanpassat lärande 

och arbetade alltid utifrån ridelevernas nivå. Att som lärare använda sig av individbaserat 

lärande som arbetsmodell har visat sig genom vår studie gynna elevers utvecklingsförmåga. 

Respondenterna slutade aldrig utvecklas i sin ridning eftersom alla fick den hjälp och 

vägledning som de var i behov av. Det är vad Vygotskij (1978) förespråkar, för att lärande ska 
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kunna ske måste läraren se i vilken utvecklingsfas eleven befinner sig i för att utifrån det 

kunna planera lämpliga arbetsuppgifter. Ridläraren använde sig även av gruppens samspel 

genom att de fick utföra olika moment tillsammans och se på varandra hur de skulle gå 

tillväga. Rideleverna kunde även diskutera ridningen efter lektionen, samtidigt som de kunde 

ge stöd och råd till varandra. Studien bekräftade att det var en stor fördel att rida tillsammans i 

en grupp, eftersom det skapade en trygghet. Vygotskij (1978) styrker i sin teori att individer 

som samverkar med personer i sin omgivning och umgås med sina vänner, gör att olika inre 

utvecklingsprocesser väcks hos individen för att kunna utvecklas i sitt lärande.  

För att gruppen ska fungera på ett bra sätt är konstruktionen viktig, hänsyn måste tas till varje 

individ och försöka para ihop individer som kan samspela tillsammans och ligga på likande 

nivå. Det var ett problem ridläraren ställs inför varje termin var när hon skulle se över 

gruppernas sammansättningar. Individerna skulle passa varandra i både ridning, kunskapsnivå 

och socialt. Varje elev tillför gruppen något och de kunde hjälpa varandra efter en lektion 

genom att prata och diskutera tips och erfarenheter på hur man på bästa sätt kunde lösa 

uppgiften som uppkom på lektionen. I ridgrupperna fanns det max tre stycken ridelever, vilket 

tolkas vara en förutsättning för att ridläraren ska kunna ge den hjälp som varje individ 

behöver. Heller och Hollabaugh (1992) har studerat lärande i grupp. Genom experiment och 

studier visas att gruppens olika egenskaper gör att gruppen löser problem effektivare. 

Sammansättningen av gruppen bygger på att en individuell prövning görs för att gruppen ska 

bli så bra som möjligt. Faktorer som exempelvis gruppens storlek och interaktioner spelar roll 

för lärandet (Heller & Hollabaugh 1992). Ridlärarens tanke var att tid och möjlighet ska 

finnas för varje elev under lektionen gång för att de ska kunna utvecklas så mycket som 

möjligt. För att eleverna ska kunna lära sig går hon runt till varje elev och visar hur de ska 

göra och hantera hästen vid olika moment så att eleven självständigt ska kunna utföra 

uppgiften. Att vara en vägledande handledare belyser Vygotskij i sin teori. Handledaren ska 

kunna ta fram lämpliga uppgifter för eleven som passar elevens utvecklingsnivå för att den 

ska ha möjlighet att kunna arbeta sig vidare till nästa utvecklingszon (Egidius 2003).  

När ridläraren skapar upplägget för lektionerna är en viktig del att ta hänsyn till hur eleverna 

lär sig bäst. Marton (1992) skriver i sin studie om hur elever lär sig fenomen på olika sätt. 

Förändringar i en elevs förståelse utgör den viktigaste formen av mänsklig inlärning. För att 

förstå och utveckla olika sätt att lära ut kunskap måste det finnas förståelse för alla olika sätt 

individer lär på. När den förståelsen finns får läraren testa vilken pedagogisk stil som passar 

varje elev för att uppnå bästa läranderesultat. Marton beskriver också vikten av att verkligen 

förstå fenomenet, inte bara ha kunskap om det utan verkligen förstå innebörden och känslan 

av det. (Marton 1992) Det är i hög grad relaterat till vår studie där ridläraren strävar efter att 

eleverna ska lära sig rida hästen och inte bara åka med – att få en känsla av vad det verkligen 

innebär att rida. 

Eftersom riduppgifterna som ridläraren gav eleverna var planerade utifrån varje respondents 

kunskapsförmåga samt att de fick utföra uppgifterna i sin egen takt upplevdes utmaningarna 

som en positiv stress för respondenterna. Respondenterna upplevde aldrig någon press eller 

prestationsångest eftersom de kände hela tiden att de kunde hantera uppgiften och situationen 

de befann sig i. Fevre, Matheny & Kolt (2003) menar att stress inte alltid behöver vara 

negativ utan det finns något som heter eustress, som innebär en positiv form av stress. När en 

individ utsätts för lagom mängd stress kan stressen påverka en individ på ett positivt sätt, 

vilket även kan bidra till att individen presterar lite bättre och istället för hinder ser 

möjligheter och utmaningar i olika sammanhang.  
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I intervjuerna framkom det att respondenterna enbart har ridundervisning på hästryggen, det 

vill säga att de inte har någon teoretisk undervisning där de får lära sig mer om hästen. En 

förklaring till det enligt ridläraren var att det var svårt att genomföra på grund av tidsbrist och 

att det kunde vara svårt att undervisa elever med kommunikationssvårigheter på grund av 

deras funktionshinder. Det  borde ändras, eftersom vi anser att den teoretiska undervisningen 

kan gynna deras utveckling tillsammans med hästen. För att arbeta hälsofrämjande måste alla 

få möjligheten att försöka lära sig och se hur det fungerar för varje enskild individ. Därefter 

kan en utvärdering göras om teoriundervisningen ska fortsätta eller inte. Ett förslag vi kom 

fram till var att de elever som hade förmågan och ville lära sig mer om de teoretiska 

grunderna om hästen, hade kunnat delta på en teorilektion som hålls för andra ridgrupper på 

ridskolan. Elevernas tidigare erfarenhet skapar utrymme för ett mer utvecklat lärande och 

eftersom kunskapsnivån i teorigrupperna oftast är olika kan de lära mycket utav varandra men 

framförallt av ridläraren som har mycket erfarenhet och kunskap kring ämnet.  Desforges 

(1995) har skrivit om hur lärarnas bakgrund speglar sättet hur läraren undervisar. Att ha 

erfarenhet av det man lär ut är en vinst för både lärare och elev som skapar ett meningsfullt 

och bra lärande (Desforges 1995). Ridläraren som vi intervjuade hade en stor erfarenhet sedan 

tidigare av hästar och ridskoleverksamhet, hon skulle även gå en utbildning för hur hon bättre 

skulle kunna hantera ridning för personer med funktionshinder. Att ridläraren utbildas inom 

ämnet är en stor tillgång relaterat till Desforges studie. 

Ridningen har gett respondenterna ett nytt perspektiv på livet som har hjälpt dem att klara av 

livets motgångar på ett bättre sätt. Vi tycker därför det är positivt att Statens folkhälsoinstitut 

(2009) bedriver ett aktivt folkhälsoarbete utifrån de elva folkhälsomålområdena för att främja 

hälsa för funktionshindrade i Sverige (Statens folkhälsoinstitut 2009). Det är viktigt att 

satsningar görs för att kunna utveckla vilka möjligheter det finns för att funktionshindrade ska 

uppnå en bättre hälsa och välbefinnande.  

 

Metoddiskussion  

Genom att använda intervju som metod framkom en mer heltäckande och djupare beskrivning 

av respondenternas upplevelser än om vi hade använt oss av en kvantitativ studie (Kvale & 

Brinkmann 2009). Förhållandet mellan intervjuare och respondent var hela tiden aktivt vilket 

möjliggjorde en flexibilitet av frågorna, intervjuaren kunde utreda oklarheter som uppstod och 

kunde även vidareutveckla delar av intervjun som intervjuaren ville gå djupare in på (Gilham 

2008). Intervjufrågorna hade formulerats på ett sätt så att respondenterna lätt skulle förstå 

frågans innebörd, så de inte kunde misstolkas på något annat sätt. Det var viktigt för oss att 

formulera intervjufrågorna på ett lättförståeligt sätt eftersom respondenterna hade olika 

funktionshinder som gjorde att en del hade svårt att förstå språket. Validiteten i frågorna 

skulle vara så hög som möjligt. Enligt Gilham (2008) är det av stor betydelse att frågorna från 

intervjuguiden är tydliga när intervjuaren uttalar dem högt. Frågan ska låta naturlig och 

intervjuaren ska kunna uttala dem på rätt sätt för att intervjupersonen ska förstå dess innebörd 

på ett lättförståeligt sätt (Gilham 2008). Men även om hänsyn togs till det här i våra intervjuer 

var det ändå svårigheter att föra en förståelig dialog med vissa av de intervjuade. Det 

resulterade i att vi inte fick den djupare förståelse som vi ville få ut av intervjuerna. Men vi 

ansåg ändå att vi fick fram respondenternas tankar och åsikter som hade betydelse för vår 

studie. I intervjuerna hade vi stor hjälp av assistenterna eller de anhöriga som satt med och 

kunde förtydliga vad den intervjuade ville få fram. Det kunde inte heller då bli några 

missförstånd, eftersom den intervjuade kunde direkt bekräfta om assistenten/anhörig förstått 
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henne rätt. Vi såg det som en vinst att vi båda var med under intervjuerna, respondenterna 

tycktes inte bry sig märkvärt om att vi var två. Utan vi kompletterade varandra bra och kunde 

flika in och utveckla så vi fick ut så mycket som möjlig utav intervjuerna. Intervjuerna blev 

mer som ett samtal och det var en bra och avslappnad stämmning. Vi ansåg inte att det hade 

någon betydelse om vi intervjuade respondenterna innan eller efter deras ridlektion, de var 

alla på strålande humör och berättade gärna om sina upplevelser på ridskolan. Vi var ute i god 

tid så att de inte skulle bli stressade av att de skulle rida eller iväg efteråt, vilket verkade 

fungera för alla deltagande. Vi har diskuterat efteråt om det funnits någon inverkan på att vi 

valt att studera ridningen då det är en känd ”tjejsport” där majoriteten av alla som rider på 

ridskola är tjejer (lika så i vår studie). Men ridningen är så unik med sin möjlighet att faktiskt 

alla kan få rida, oavsett funktionshinder och därför valde vi att undersöka just den aktiviteten.  

Reliabiliteten i vår studie ökades då vi analyserade de transkiberade intervjuerna var för sig, 

för att sedan tillsammans sammanställa det som vi fått fram (Kvale & Brinkmann 2009). 

Därefter jämförde vi nyckelorden med varandra från varje enskild intervju, som visade sig 

vara väldigt lika. Genom att intervjuerna analyserades enskilt av båda författarna gick det att 

se om de tolkats  på samma sätt (Kvale & Brinkmann 2009). Genom att vi  gjorde 

granskningen var för sig upplevde vi att vi fick en mer omfattande och djupgående analys av 

materialet då vi såg och belyste olika delar i materialet. 

 

Konklusion 

Studien anser vi ha stor folkhälsopedagogisk relevans. Inom området för vår studie fanns lite 

fakta och information. Det verkar vara på uppgång men behöver utvecklas och forskas mer 

om. Det var en anledning till att vi ville fördjupa oss och göra en studie kring det här. Vi anser 

vi att resultatet i vår studie kan få stor betydelse för att få fler människor att bli mer medvetna 

om vad ridning för funktionshindrade kan bidra till och vilka positiva upplevelser den medför. 

Men även med förhoppningar att fler resurser kommer läggas inom område för att kunna 

utöka verksamheter med den här inriktningen, så att fler personer med funktionshinder ska få 

möjlighet att öka sin hälsa. Genom vår utbildning har vi ett folkhälsopedagogiskt synsätt 

vilket gör att vi gärna vill lyfta fram det salotugena perspektivet och lärandet för att studera 

upplevd hälsa hos människor. Respondenterna i studien upplever sin hälsa som bra, men med 

ridningen upplever de ändå en förbättring. Efter att vi genomfört intervjuerna fick vi 

förståelse för vad en fritidsaktivitet kan betyda för varje enskild individ. I studien framkom 

också vikten av att satsa mer på aktivitetet som funktionhindrade kan utöva, då det ger en 

upplevd förbättring på många olika sätt. Samspelets betydelse i lärandet är även en viktig 

aspekt att ta med i framtida forskning. Med resultatet i vår studie vill vi belysa vikten av att ha 

en meningsfull aktivitet som förbättrar den upplevda hälsan på många olika sätt och kanske 

via prova-på dagar kan människor i olika situationer i livet få prova nya aktiviteter som gör att 

de får en bättre upplevd hälsa och en meningsfull vardag.  
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Intervjuguide     Bilaga 1 

Bakgrund: 

Vill du berätta om varför och hur länge har du varit här? 

Vad var ditt första intryck när du kom till ridskolan? 

Har du tidigare erfarenheter av djur? Vill du berätta mer om det? 

Har du ett hästintresse sen innan? Hur känner du för att arbeta tillsammans med hästar? 

Pedagogiskt: 

Kan du beskriva en dag när du är på ridskolan? Hur kan en ridlektion se ut? Vad hittar ni på 

för saker?  

Hur upplever du ridningen/lektionerna? Samarbetet med hästarna?  

Hur delaktiga är ni i när det gäller hästens skötsel innan och efter ridningen? Får ni göra 

mycket själva? Positivt/negativt? 

Förutom ridlektionerna, har ni någon teoretisk undervisning med er ridlärare där ni får lära er 

mer om hästar och ridning? Utveckla! 

Vad har du lärt dig sen du började här? Hur lärde du dig det? 

Hur arbetar personalen med att stödja er?  

Folkhälsa: 

Hur upplever du sammanhållningen i din grupp? Med de andra deltagarna och lärarna? Kan 

du beskriva er relation? 

Om du känner att ridningen har hjälp dig, hur snabbt kände du av resultat? På vilket sätt har 

ridningen visat resultat? 

Vad är den största förändringen med dig själv? På vilket sätt har du utvecklats? 

Positivt/negativt? 

Har din hälsa förbättras sen du började här? På vilket sätt? 

Har du ett mål med ridningen? 

Vad tycker du är bra med verksamheten? Varför? 

Är det något som du känner är mindre bra med verksamheten? Varför? 
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Sen du började här, har din kraft och ork ökat? Har det påverkat din vardagssituation? t.ex. 

orkar mer i skolan/arbetet, mer aktiv?  

Är det något mer som du känner att du vill tillägga? Något du vill berätta mer om? 

Om det är något du kommer på som du vill berätta efter intervjun så kan du ta kontakt med 

oss. 


