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Bakgrunn 

Mange har spurt seg hva det er som er så tiltrekkende med hesten og hvorfor 

særlig så mange jenter finner veien til stallen. Lena Forsberg har prøvd å finne 

noen svar på dette. Forsberg (2007) har i sin lisensiatgrad sett på hvilken 

identitetsskapende prosess det er for jenter å være i stallen. Forsberg intervjuet 

jenter som hadde hest som fritidsaktivitet, og så på hvilken effekt hesten og det 

sosiale miljøet i stallen hadde på deres identitetsskapende prosesser. Stallarbeidet 

og interaksjonen med hesten ga jentene en opplevelse av å ta ansvar og vise 

omsorg, og lærte dem å mestre utfordringer. Den non-verbale kommunikasjonen 

med hesten påpekes ofte som noe av det mest vesentlige i interaksjonen som 

oppstår mellom menneske og hest. Denne kontakten kan ha positive effekter på 

atferd og sosiale egenskaper (Kaiser et al., 2006). Resultatene fra denne studien 

viste at særlig for gutter med lærevansker ble sinne redusert. 

 

Hesten i samfunnet har endret seg fra å være en viktig del av landbruket til å bli en 

stor hobbynæring. Antall hester i Norge har hatt en klar økning de siste årene, og 

med dette også sysselsetning innenfor næringen. I følge Econ sin rapport om Hest i 

Norge fra 2009 til 2010 er det anslagsvis 65 000 hester i Norge i dag. Aktivitetene 

der hest er involvert spenner fra sport, rekreasjon, helse, turisme og til spill. Med 

en særlig økning innenfor sport, rekreasjon og helse nærmer hesten seg igjen 

landbruket, men på en annen måte enn før. Denne veksten i næringen fører til 

større bredde og økt etterspørsel. Stadig flere tiltak gjennom ”Inn på tunet” og 

”Hest og Helse” vokser til. Dette fører med seg krav til forskning på feltet. Det er 

ønskelig å vite mer om hva det er med hesten som er tiltrekkende og om det også 

er noe lærdom i det utover generelle ferdigheter. I denne sammenheng er det også 

viktig å ta hensyn til hestens rolle og se på dens atferdsresponser med tanke på 

både dyrevelferd og utvalg av hest til ulike tiltak. 

 



Formålet med prosjektet   

Doktorgradsprosjektet ”Hestens effekt på ungdoms mestringstro, selvfølelse og 

sosiale kompetanse” er finansiert av Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, 

UMB, med støtte fra Norsk Hestesenter, og det foregår i perioden 2008-2012. 

Dette er en foreløpig rapport halvveis i datainnsamlingen. Prosjektet innebærer et 

samarbeid mellom forskere ved UMB/IHA og Psykologisk institutt, UiO, samt 

Universitetet i Utrecht, Nederland. Prosjektet omfatter også tre 

mastergradsoppgaver, der en av disse (Jorid R Kippenes) har hatt fokus på 

videoregistreringer av kontaktatferd mellom ungdom og hest som omtales spesielt 

her.   

 

Formålet med prosjektet er å se på hva ungdom kan lære av å være på en gård og 

holde på med hest, og hvordan hesten påvirkes i denne situasjonen. Hovedfokuset 

er relasjonen mellom ungdom og hest, og det er ønskelig å se på hva som kan være 

positivt for ungdom i et læringsperspektiv i denne relasjonen. Lærer de å bli 

tryggere på seg selv i sitt møte med og mestring av hesten?  

 

Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan kontakt og arbeid med hest 
kan påvirke ungdoms mestringstro, selvfølelse og deres sosiale kompetanse, 
samt hvilke faktorer ved miljøet og hesten som kan ha en innvirkning på 
dette. 
 

Gjennomføring av prosjektet   

Deltakergruppen er ungdomsskoleelever fra 8. og 9. trinn ved ungdomsskoler i 

ulike fylker i Norge. Det foregår en tilfeldig utvelgelse der alle deltakerne får 

intervensjon med hest en gang i uken i et halvt skoleår. Intervensjonen foregår på 

en liten gård med hest som en viktig del av driften, og inneholder både stell, 

ridning og håndtering av hest samt stallarbeid. Ved randomisering venter 

ungdommene med intervensjon et halvt år og fungerer dermed som kontroll, eller 

de starter med intervensjon og følges opp et halvt år i etterkant. Ungdommene 

besvarer spørreskjema om generell selvfølelse, mestring og sosiale egenskaper tre 

ganger i løpet av prosjektet. I tillegg blir ungdommene videofilmet i starten og 

slutten av intervensjonen. Det er videoregistreringene av intervensjonene som gir 

den viktigste informasjonen med hensyn på interaksjonen med hesten. 

 

Videoanalyser 

Videoanalysemetodene er de samme som brukes i atferdsanalyser i etologiske 

forskningsmetoder gjennom dataprogrammet The Observer. Dette gjør det 

spennende i og med at det forsterker tverrfagligheten i prosjektet.   

 



Den første delen av dette studiet har tatt for seg videoregistreringer av 17 

ungdommer før og etter intervensjonen og sett på hvordan kontaktatferd mellom 

ungdom og hest har endret seg, og hvor lang tid ungdommene har brukt på 

oppgavene i starten i forhold til på slutten av intervensjonen. Det ble satt opp et 

etogram over alle oppgavene som ble gjennomført på gården. Dette kunne være alt 

fra stell av hesten, kontakt med andre dyr til ridning og utmøkking. I tillegg ble det 

laget egne registreringspunkter for kontaktatferd mellom ungdom og hest. 

 

Atferden til ungdommene ble dermed registrert på to ulike måter. Oppgavene de 

utførte ble registrert som ”state events” som beregner tid per oppgave. Når en 

oppgave var gjennomført byttet tidsregistreringen til den neste oppgaven. Dette gir 

muligheten til å se på total tid per oppgave mot total tid for hele intervensjonen. I 

tillegg ble det registrert ”point events” som kan regnes som punkter i tid (Martin & 

Bateson, 2007).  Her handler det om frekvensen av hendelsen, altså hvor mange 

ganger en atferd forekommer. Når kontaktatferd ble registrert var det blant annet 

antall ganger ungdommene klappet hesten som var interessant. Under ”point 

events” ble det også registrert ”modifiers” som gav et bilde på hestens respons. 

Når ungdommen klappet hesten ble det samtidig registret om hesten gav en positiv 

(vendte hode mot ungdommene og spisset ørene eller hadde avslappet øre 

posisjon), nøytral (ingen reaksjon og avslappet øre posisjon) eller negativ (vendte 

hodet mot ungdommene og/eller la ørene flatt bakover) respons. Alt dette ble 

registrert individuelt per ungdom 
 

 

Foreløpige erfaringer  

Hestens respons på ungdommenes atferd er viktig både med tanke på hestens 

velferd og for å sette søkelyset på hvordan hestens reaksjoner innvirker på 

ungdommenes opplevelse. Det viser seg at de fleste hestene gir liten respons 

tilbake til ungdommene. Dette gir en trygghetsfølelse i møte med hesten for 

ungdommene, men flere positive reaksjoner fra hesten kunne forsterket 

opplevelsen. Det kan derimot være vanskelig å tolke hestens signaler når en ikke er 

kjent med hester, og de fleste av ungdommene har liten eller ingen erfaring med 

hest fra før av. Det vil derfor være en fordel at hesten er så nøytral som mulig i sin 

respons, noe vi ser er tilfelle så langt. 

 

En annen viktig faktor i intervensjonen er mestring av oppgavene ungdommene 

får. Hvis oppgavene gjennomføres raskere ved slutten av intervensjonen enn ved 

starten kan dette indikere at ungdommene har lært å mestre oppgavene bedre og 

raskere. Dette kan være oppgaver som er forholdsvis avanserte og nye for 

ungdommene, som å ta på hodelag og sal, skrape høvene til hesten, hente hesten og 

ta på grime etc. Alle disse oppgavene er vanlige i omgang med hest, men ikke 



oppgaver ungdommene vil møte på andre steder hvis de ikke har erfaring med hest 

fra før. Vi ser også at de ungdommene som har erfaring med hest fra før ofte ikke 

har gjort oppgaver som å hente hesten og sale på selv, men kommet til ferdig 

oppsalet hest for en ridetime. Disse oppgavene er dermed nye også for disse 

ungdommene, selv om de nok er tryggere i sin omgang med hest enn de som ikke 

har noe erfaring fra før.  

 

Kontaktatferd mellom ungdom og hest ble målt som fysisk kontakt (klapp), 

blikkontakt (ungdom ser på hesten) og verbal kontakt (ungdom snakker til hesten). 

Det er tendenser til at kontakten med hesten endrer seg i karakter fra starten til 

slutten av intervensjonen. Det er helt klart mest fysisk kontakt med hesten både 

tidlig og seint i intervensjonen, men det kan se ut til at den verbale kontakten øker 

noe mot slutten. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner, men det er tendenser 

til at oppgavene går raskere og at kontaktatferden går noe ned. Dette kan indikere 

at ungdommene blir tryggere i det de gjør. Flere videoregistreringer og analyser 

opp mot svar fra spørreskjemaene skal utføres for å se nærmere på hva møtet med 

hesten kan bety for ungdommene.  
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