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Bakgrunn og mål 

Hesteassisterte aktiviteter er et forholdsvis nytt begrep i Norge. Dette er aktiviteter med hest 
som har som mål å fremme blant annet mestring og påvirke sosiale egenskaper, ofte for barn 
og unge. Forskning på hesteassisterte aktiviteters innvirkning på ungdom med 
atferdsproblemer har vist at å lære å mestre aktiviteter med hest kan endre atferdsmønstre hos 
ungdom (Burgon 2011; Trotter et al. 2008). Det er derimot gjort mindre forskning på hestens 
betydning for ordinær ungdom. Lena Forsberg (2012) har nylig fullført sin doktorgrad om 
stallen som en jordnær lederskole, der hun har funnet at jenter lærer mye i en stall som de får 
god nytte av i andre sammenhenger. Doktorgradsprosjektet som presenteres her har undersøkt 
hvilken betydning hesteassisterte aktiviteter kan ha for ordinær skoleungdom. Prosjektet er 
støttet av Norsk hestesenters forskningsutvalg.  
 
Hovedformålet med denne studien var å undersøke opplevelsen ordinære ungdommer hadde 
med hesteassisterte aktiviteter i et gårdsmiljø. Vi ønsket å undersøke hvilken virkning en slik 
intervensjon kunne ha på opplevelsen av sosial støtte, selvfølelse og generell mestringstro, og 
hvordan dette ble knyttet til mestring av oppgaver og kontakten med hesten. Sosial støtte er en 
opplevelse av et støttende nettverk som ofte fås gjennom mestring av aktiviteter i et sosialt 
miljø (Ahmed et al. 2010; Noble & McGrath 2012). Generell mestring og selvfølelse 
omhandler tro på seg selv generelt og relateres ikke til aktiviteten direkte. Spesifikk mestring 
derimot er relatert til mestringsopplevelse under en bestemt aktivitet. En opplevelse av å 
mestre i én arena kan påvirke troen på å mestre i andre arenaer (Bandura 2006). 
 
Metode 

Deltakere 

Ungdomsskoleelever ble forespurt om de ønsket å delta via informasjon til skolene i nærheten 
av de gårdene som var valgt ut til prosjektet. Syttifem ungdommer, ti gutter og 65 jenter, med 
en gjennomsnittsalder på 13,5 år ble gitt en firemåneders intervensjon med hest, én gang i 
uken i to timer hver gang. Deltakerne ble randomisert til to grupper, der alle ble gitt 
intervensjon med hest men til ulike tidspunkt. Den ene gruppen fungerte som 
ventelistekontroll, og begynte sin intervensjon fire måneder senere enn den første.  
 
Intervensjonen 

Små gårder ble valgt ut som arena for intervensjonen. Gårdene hadde mellom to og ti hester, 
få andre dyr og var lokalisert i naturområder som skapte et rolig miljø. Det var noen få andre 
smådyr som geit, hund, katt og kaniner på gårdene, men disse var ikke del av aktivitetene 
ungdommene deltok i mens de var på gården. Gårdbrukeren fungerte som instruktør for 
ungdommene. Instruktørene hadde erfaring med ungdom og hest i minst ett år og hadde 
utdanning/erfaring som ridelærer og utdanning innen pedagogikk eller helsefag. Hestene var 
av rasene fjordhest, nordlands-/lyngshest eller islandshest. Hestene ble valgt ut etter godt 
lynne. Oppstalling og velferd hos hestene var også en viktig faktor i utvelgelse av gårdene. 
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Hestene i prosjektet hadde alle sosial kontakt med andre hester og kunne bevege seg fritt 
mesteparten av døgnet. De fleste gårdene hadde hestene på utegang. 
 
Intervensjonen besto av aktiviteter med hest gjennom ridning, stallarbeid, stell og 
hesterelaterte oppgaver. Miljøet på gården ga en trygg ramme der gårdbrukeren var 
tilgjengelig som instruktør mens ungdommene var på gården. Ungdommene var på gården to 
og to og hadde den samme hesten under hele intervensjonen så langt det lot seg gjøre. 
Intervensjonen hadde fokus på mestring av oppgaver og ikke prestasjon i seg selv; 
ungdommene fikk tid til å prøve selv under oppgaver med hesten, fokuset var ikke på å klare 
oppgavene korrekt og så raskt som mulig.  
 
Datainnsamling 

I undersøkelse av ungdommenes utbytte av intervensjonen ble det brukt en kombinasjon av 
psykologiske og etologiske metoder. Ungdommene fikk spørreskjemaer før og etter 
intervensjonen. Kontrollgruppen fikk også spørreskjemaer fire måneder før de startet sin 
intervensjon. Spørreskjemaene besto av standardiserte psykologiske instrumenter for opplevd 
sosial støtte, selvfølelse og generell mestringstro. Spørsmål om forholdet til hesten og 
ungdommenes forventninger og erfaringer fra intervensjonen ble også inkludert. I tillegg ble 
det stilt spørsmål om deres tidligere erfaring med hest.  
 
Etologiske metoder vanligvis brukt til å studere dyrs atferd (Martin & Bateson 2010) ble brukt 
for å undersøke ungdommenes atferd under utførelse av oppgaver med hesten og interaksjon 
mellom ungdom og hest. Vi valgte å filme ca. halvparten av ungdommene. Førtiseks av dem 
ble videofilmet enten tidlig eller sent i intervensjonen. I analysene ble de ungdommene som 
ble filmet både tidlig og sent brukt. Vi analyserte varigheten av de ulike aktivitetene, samt 
hyppigheten av utvalgte atferder. For å studere mestring under hesterelaterte oppgaver ble 
ungdommenes innsats målt ved i hvilken grad de prøvde på nytt når de ikke klarte oppgaven 
med én gang. Kontakt med hesten og hestens respons på initiert kontakt ble også registrert.  
 
Resultater og betydning for næringen 

Denne doktoravhandlingen består av tre vitenskapelige artikler som vil bli presentert i sin 
helhet ved disputas. I dette sammendraget til Husdyrforsøksmøtet kan vi derfor ikke gå 
detaljert inn på resultatene. Den første artikkelen undersøkte atferden til ungdommene under 
oppgaver og kontakt med hesten tidlig i forhold til sent i intervensjonen gjennom 
videoanalyser. Den andre artikkelen undersøkte effekten av intervensjonen på sosial støtte, 
generell mestringstro og selvfølelse gjennom spørreskjemadata. I tillegg undersøkte vi 
relasjonen mellom psykologiske målinger og ungdommenes opplevelse av mestring av 
oppgave-spesifikke ferdigheter med hesten. Den siste artikkelen kombinerte spørreskjemadata 
med videoobservasjoner for å undersøke forholdet mellom psykologiske målinger ved starten 
av intervensjonen og endring i å prøve på nytt under oppgaver med hesten sent i forhold til 
tidlig i intervensjonen.  
 
Ungdommene brukte tilnærmet lik tid på hesterelaterte oppgaver, ridning og stell tidlig og 
sent i intervensjonen. Ungdommene prøvde på nytt under oppgaver relatert til hesten flere 
ganger i slutten av intervensjonen enn i starten, noe som indikerer at en opplevelse av 
mestring knyttet til oppgaver med hesten fant sted i løpet av intervensjonen. Hestene gav en 
trygg opplevelse for ungdommene ved å gi hovedsakelig positive eller nøytrale responser på 
deres initiering av kontakt. Grunnen til dette kan ha sammenheng med hvordan hestene ble 
holdt. Forskning har vist at hester som får sosial kontakt med andre hester og holdes i grupper 
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er lettere å håndtere (Hartmann et al. 2012; Søndergaard & Ladewig 2004). Dette kan derfor 
ha hatt sammenheng med de positive interaksjonene som ble funnet mellom ungdom og hest.  
 
Opplevd sosial støtte viste seg å være en viktig faktor i intervensjonen. Det støttende miljøet 
denne intervensjonen gav med rolige hester, naturomgivelser, en støttende instruktør og to 
ungdommer sammen kan alle ha påvirket resultatene i tillegg til interaksjonen med hesten. 
Opplevelser av mestring i et slikt miljø gir en annen setting enn i en skolehverdag der det er 
større fokus på prestasjon. Mestring av praktiske oppgaver i et støttende miljø er positivt for 
ungdom og noe gården kan tilby.  
 
Det viktige i denne sammenhengen er måten slike aktiviteter blir utført på. Erfaringer fra dette 
prosjektet indikerer at hestenes atferd og oppstallingsforhold er viktige faktorer. Når det 
gjelder gjennomføringen av intervensjonen er det viktig med en støttende instruktør som 
skaper opplevelser av mestring der prestasjon ikke står i fokus. En mulighet til å prøve selv 
var viktig i denne intervensjonen. Det rolige miljøet som gården skapte kan også ha vært 
viktig for opplevelsen til ungdommene. Naturomgivelser kan ha en beroligende effekt på 
ungdom (Corraliza et al. 2012; Roe et al. 2011). En rolig setting med få ungdommer i et 
naturlig miljø er derfor også viktige faktorer å ta hensyn til i utforming av hesteassisterte 
aktiviteter.  
 

Konklusjon 

Hesteassisterte aktiviteter har potensiale til å gi ungdom opplevelser av mestring viktige i en 
ungdomstid. Utformingen av slike aktiviteter er viktige for å få et godt utbytte for deltakerne.  
Et samarbeid med skoler der slike aktiviteter blir tilbudt som en alternativ læringsarena kan gi 
positive erfaringer for ungdom. Kommunikasjon med skolene og informasjon om hva 
hesteassisterte aktiviteter kan bidra med for skoleungdom er viktig i videreutvikling av slike 
tilbud. Gårder som har hest som binæring har her et ubrukt potensiale i utvikling av tilbud i 
nærområdet. Kvalitetssikring er viktig i denne sammenhengen. Hest og Helse er en nasjonal 
organisasjon som fremmer blant annet aktiviteter med hest i helsefremmende sammenheng. 
Kursutvikling og kvalitetssikring i regi av denne organisasjonen blir viktig i videre utvikling 
av slike tilbud.  
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