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Resumé 
Problembaggrund 
I Danmark har antallet af personer med en psykisk lidelse, eller dårligt mentalt helbred været 

stærkt stigende de senere år. Forskning indikerer, at anvendelsen af dyr i terapeutiske forløb 

har vundet stigende indpas i praksis, hvor rideterapi hører til blandt de nyere former for inter-

vention. Projektets formål er, at supplere med mere viden på feltet gennem en kvalitativ un-

dersøgelse af, hvordan unge sårbare piger oplever deltagelsen i rideterapi.  

 

Problemformulering 
Hvordan oplever unge sårbare piger at deltagelse i rideterapi påvirker deres hverdagsliv og 

livskvalitet? 

 

Metode og materialer 
Projektet er et kvalitativt studie med en fænomenologisk tilgang. I projektet er der udført tre 

semistruktureret, enkeltpersonsinterviews rekrutteret fra samme ridested. De tre interviews er 

udført gennem et gående interview, fotointerview og ansigt til ansigt-interview.  

 

Resultater 
Deltagerne giver udtryk for, at rideterapi har påvirket deres hverdagsliv og livskvalitet posi-

tivt. Det fremgår i interviewet, at pigernes manglende evne til at mærke efter i deres krop er 

blevet markant forbedret ved inddragelse af rideterapi, hvor bevidstheden om egne følelser 

fremtræder. Samværet med hestene beskrives som et frirum, en følelse af ro, tryghed og for-

ståelse, som de ikke synes at opnå andre steder. Deltagerne giver udtryk for, at de øver sig i at 

styrke egne personlige ressourcer i samværet med hestene, så de lettere kan klare hverdagen. 

Humøret er ændret til det bedre, der skabes mere ro, mindre larm samt mindre nervøsitet, og 

større selvsikkerhed. 

 

Konklusion 
Det konkluderes, at alle tre deltagere, oplever deltagelse i rideterapi som en betydningsfuld 

aktivitet. Siden tilknytning til X rideterapi har deltagerne oplevet en positiv forbedring i deres 
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hverdagsliv, hvilket har medvirket til en øget livskvalitet. Gennem samværet med hestene har 

deltagerne forstærket deres psykiske og sociale kompetencer som benyttes i deres hverdags-

liv. 

 

Perspektivering 
Projektet kan med fordel danne baggrund for videre forskning om rideterapi som ergoterapeu-

tisk aktivitet. Projektet lægger op til at undersøge flere ridesteder, flere antal deltagere samt 

flere målgrupper. Ligeledes kunne specifikke diagnoser undersøges. For undersøgelse af stør-

re antal deltagere, kunne studier af større omfang end vores projekt med fordel udføre en 

kvantitativ undersøgelse.  

 

Søgeord 
Livskvalitet, hverdagsliv, ergoterapi, dyreassisteret terapi.  
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Abstract 
 

Background 
The number of people with mental illnesses is constantly increasing in Denmark. Researches 

indicate that therapeutic use of animals has been increasingly integrated in practice in recent 

years. Equine-assisted therapy belongs to the newer kinds of intervention. The aim of this 

bachelor thesis is to supplement the knowledge within the field through a qualitative study of 

how young, vulnerable girls experience participatory equine-assisted therapy.  

 
Problem specification 

How do young vulnerable girls experience that participation in equine-assisted therapy affects 

their everyday lives and quality of life? 

 

Method and materials  
The project is a qualitative study with a phenomenological approach. In the project, three 

semi-structured, single-person interviews were conducted from the same riding location. The 

interviews were conducted through a walking-interview, photo-interview and face-to-face 

interview. 

 
Results 
The interviews show that equine-assisted therapy has a positive effect on the participants’ 

everyday life and increase their quality of life. It appears that the girls’ emotional incapabili-

ties have been improved as a result of equine-assisted therapy where the consciousness of 

one’s own feelings submerges. They describe the social relations with the horses as a free 

space in which they experience a sense of peace, security and understanding. Their personal 

resources are strengthened from socializing with the horses, consequently making everyday 

life more manageable. Their mood increases and noise and nervousness are exchanged with 

calmness.  
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Conclusion 
In conclusion, the participants respectively experience participatory equine-assisted therapy as 

a meaningful activity. Since they joined riding location X, they have experienced positive 

improvements in their everyday lives, which, in turn, have increased the quality of life. 

Through social intercourse with the horses, the participants have strengthened their mental 

and social competences.  

 

Perspective 
This project can lead to further research in the field of equine-assisted therapy as an occupa-

tional therapeutic activity and support the importance of meaningful activities for the client. 

The project encourages an exploration of more riding locations, a higher number of partici-

pants and more target groups. Specific diagnoses could also be examined. Studies of larger 

scope than our project could profitably execute a quantitative study. 

 

Keywords 
Quality of life, occupational therapy, everyday life, animal-assisted therapy. 
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1 Problembaggrund 

Indledningsvis redegøres der for valg af emne, problemfelt samt relevans og betydning set i 

forhold til det ergoterapeutiske felt og samfundet. Ligeledes gives der en beskrivelse af forfor-

ståelse, afgrænsning samt formål, som tilsammen danner baggrund for vores problemformu-

lering. 

Rideterapi hører til blandt de nyere former for intervention, og i dette projekt vil anvendelsen 

og oplevelsen af denne terapiform som aktivitet, blive undersøgt. Interessen for emnet bunder 

ikke i personlige baggrunde som hestepiger. Den skyldes snarere en faglig nysgerrighed efter, 

at undersøge den opblomstring af ridesteder med tilbud om terapi til sårbare mennesker, der 

er opstået de senere år. Som ergoterapeuter antager vi, at mennesket udvikles gennem me-

ningsfulde aktiviteter og deltagelse(8). Dette sammenstillet med vores egne erfaringer med, at 

dyr kan have betydning for menneskets sundhed og trivsel gør, at vi finder interventionen 

rideterapi faglig relevant at undersøge.  

Gennem de senere år har anvendelsen af dyr i terapeutiske forløb, vundet stigende indpas i 

praksis(4)(32). Forskning indikerer, at dyret fungerer som en interaktiv partner, der kan få 

individet til at se nye sider af sig selv og tilegne sig nye egenskaber. Dyrets selskab kan virke 

stressreducerende, give social støtte og bidrage til menneskets velvære og livskvalitet(42). 

Rideterapi har været anvendt i Danmark fra begyndelsen af 1950’erne(14), og der arbejdes i 

dag med rideterapi både på privat basis og i offentligt regi(43). Heste adskiller sig fra andre 

terapidyr, fordi de spejler menneskelig adfærd. Denne egenskab betyder, at deres selskab kan 

danne baggrund for kommunikationstræning og social færdighedstræning gennem umiddelbar 

nonverbal feedback(45). Ligeledes indeholder samværet med hesten et fysisk aspekt, som kan 

udvikle nære sanselige forhold, som ikke findes i andre terapeutiske aktiviteter(43). Ifølge 

Kay Sudekum Trotter (Trotter) er hestens størrelse med til at skærpe klienters koncentration 

og nærvær grundet risikomomentet. Dens sensitivitet overfor stemninger og kropssprog, giver 

en umiddelbar ikke dømmende respons, som hjælper klienten til at se, mærke og opleve sig 

selv, uden at føle sig stigmatiseret(45). Dette fordi aktiviteterne med hesten kan evalueres 

med terapeuten, og oplevelsen overføres til klientens eget liv, uden at hesten bærer nag(45). 
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Behovet for viden om alternative virksomme terapiformer, der kan fremme danskernes menta-

le sundhed synes stigende, set i lyset af udviklingen indenfor psykiske lidelser. I Danmark har 

antallet af personer med en psykisk lidelse, eller dårligt mentalt helbred været stærkt stigende. 

Hver tiende dansker har en psykisk lidelse, hvilket svarer til 580.000 danskere(3). I rapporten 

”Børn og unges mentale helbred”(13) fremgår det, at psykiske lidelser er hyppigere blandt 

unge end i resten af befolkningen. De udgør 25% af sygdomsbyrden hos børn mellem 5-14 år 

og 33% for børn på 15-24 år(13). 

Trivselsundersøgelser viser, at omkring 30% af den unge befolkning i Danmark kæmper med 

mistrivsel, og lider af mavepine, tristhed, stress og søvnproblemer. Denne gruppe unge er især 

disponible for at udvikle en form for diagnosticeret psykisk lidelse(38). Ydermere viser et 

større forskningsprojekt bl.a. at social integration i forskellige arenaer er vigtig for den unges 

trivsel i hverdagslivet(31).  

Studier viser, at en aktivitet i selskab med dyr har en positiv effekt for menneskers sundhed 

og livskvalitet(43). Målet med rideterapi er, at finde nye redskaber til at klare hverdagen og 

give den unge en oplevelse af ansvarsfølelse, tillid og respekt, at åbne op og blive fortrolig 

samt styrke relationer, samspil og kommunikation og desuden øge kropsbevidstheden gennem 

stimulation af sanser. Dette med henblik på at øge den unges hverdagsliv, livskvalitet og livs-

glæde(42).  

Inden for ergoterapilitteraturen er det beskrevet, at der er en sammenhæng mellem aktivitet og 

livskvalitet. Muligheden for deltagelse i de sammenhænge og med de personer man ønsker i 

forhold til (ift.) hverdagens aktiviteter, er helt centralt for oplevelsen af livskvalitet(8). Fun-

damentet for ergoterapi er en forståelse af, at aktivitet er en vigtig del af livet, og at aktiviteter 

er en forudsætning for trivsel og livskvalitet(8). Derfor finder vi det relevant, at se rideterapi 

som en aktivitetsbaseret intervention, der kan have betydning for klientens livskvalitet. Ergo-

terapi har fokus på værdien af aktivitet og deltagelse samt motivationen for dette. Ergotera-

peuter arbejder klientcentreret, og ser mennesket som et hele i interaktion med omgivelser og 

aktiviteter, hvor det tilstræbes, at arbejde ud fra klientens behov og interesser(8). Ergoterapeu-

tens viden om aktiviteters betydning i hverdagslivet gør det muligt, at graduere aktiviteten, så 

den unge oplever en følelse af succes hver gang, samtidig med at der udfordres og udvikles, 

både kognitivt og motorisk(1). Rideterapi ses derfor som en aktivitet, der i korrekte omgivel-



 11 

ser kan give klienten en følelse af indre ro og balance, og på længere sigt en øget livskvali-

tet(7).  

Eksisterende studier(25), understøtter den ergoterapeutiske relevans ift. rideterapi til børn og 

unge. En kvalitativ artikel(25) skildrer det sansemotoriske aspekt ved rideterapi til børn med 

psykiske og sociale problemer. Artiklen beskriver, at rideergoterapi bl.a. kan bidrage til, at 

øge børn og unges engagement i aktiviteter gennem sanseintegration. Hestens bevægelser og 

skiftende tempo anvendes til at regulere arousal ift. det vestibulære sansesystem(25).  

Yderligere studier(12) undersøger ergoterapeuters opfattelse af deres rolle i rideterapi og bru-

gen af rideterapi i praksis. Den kvantitative artikel(12) viser, at rideterapi bidrager til forbed-

ring af både fysiske, psykiske og sociale problemer. Brugen af dyr som terapiform er velegnet 

til ergoterapifaget, fordi der fokuseres på leg, fritid og social deltagelse, hvilket giver belæg 

for, at en aktivitetsbaseret intervention kan fremme livskvaliteten hos børn og unge(12).  

Udviklingen i feltet tyder på, at rideterapi er en god alternativ ergoterapeutisk behandlingsak-

tivitet for mennesker, herunder sårbare unge. Dog er interventionsformen så ny, at der kræves 

yderligere forskning, hvis den skal opnå anerkendelse i behandlingssystemet og i den akade-

miske verden(42). Set i forhold til andre alternative terapiformer i ergoterapeutisk praksis som 

eksempelvis krops- og malerterapi(40), er rideterapi en dyr bedrift, hvilket skærper behovet 

for evidens af, at rideterapi er mere effektivt. Der er eksisterende litteratur, som viser ergote-

rapeutens perspektiv på rideterapi, og viden om det sansemotoriske aspekt på rideterapi.(25) 

Der mangler dog litteratur og viden, som understøtter rideterapi som en aktivitetsbaseret in-

tervention, set ud fra sårbare unges individperspektiv, herunder hvilken betydning rideterapi 

har for individets hverdagsliv og livskvalitet. Der er derfor et videnshul i litteraturen, som vi 

med vores bachelorprojekt ønsker at undersøge nærmere. Med afsæt i eksisterende viden om, 

at rideterapi har en positiv effekt på sårbare unge, ønsker vi at undersøge feltet nærmere.  

1.1 Forforståelse 
Da vi gennem hele projektet vælger at bruge en fænomenologisk tilgang, er det væsentligt at 

være bevidst om vores egen forforståelse, for at være tro mod de beskrivelser, som deltagerne 

giver. Vi sætter vores egne forforståelser i parentes, og lader deltagerne tale for sig selv uden 

at tilføre yderligere antagelser, og dermed prøve at opleve det sagte gennem deltagerne(20). 
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For at opnå dette har vi som forskere diskuteret egne forforståelser om betydningen af ridete-

rapi.  

 

Ud fra vores ergoterapeutiske viden ved vi, at ergoterapiens kernekompetence er muliggørelse 

af aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Vi har derfor en forforståelse om, at aktivitet og del-

tagelse bidrager til oplevelsen af en øget livskvalitet(7).Vi har en forforståelse om, at ridete-

rapi påvirker hverdagslivet positivt hos unge sårbare piger, da vi ser rideterapi som en aktivi-

tet, som de unge piger frivilligt deltager i. Under alle interviews vil vi derfor tilstræbe, at stille 

åbne og ikke ledende spørgsmål(28). 
 

Ved refleksion af vores forforståelse, øger vi bevidstheden om, hvilken indirekte betydning 

forforståelsen har for undersøgelsens resultater(10). 

1.2 Afgrænsning 
I Danmark er forekomsten af psykiske lidelser mere fremtrædende hos den unge målgruppe 

sammenlignet med resten af befolkningen(3). Med afsæt i dette vælger vi at afgrænse os til 

unge piger. Dette fordi vi som forskere begge er unge kvinder, så af hensyn til relationsdan-

nelse, gav det god mening for os. Alle deltagerne er tilknyttet samme ridested. Vi har valgt 

ikke at afgrænse os til en bestemt diagnose, da vi ikke mener, det har betydning for undersø-

gelsen. Derfor er det ikke alle pigerne, der har en diagnose, men fælles for dem er, at de ople-

ver udfordringer i deres hverdag af psykisk og social karakter, hvorfor de i opgaven kaldes  

sårbare unge piger. I undersøgelsen undlader vi rideterapeutens perspektiv og fokuserer på 

pigernes oplevelse af aktiviteten rideterapi. Der er flere betegnelser for rideterapi, fx hesteas-

sisteret terapi og hippoterapi, som henholdsvis omfatter det psykoterapeutiske og fysiotera-

peutiske aspekt(48). I dette projekt benyttes betegnelsen rideterapi, fordi det er den uddannel-

se terapeuten på ridestedet har taget, og arbejder ud fra. 

1.3 Formål 
Formålet med dette bachelorprojekt er, at supplere med mere viden på feltet gennem en kvali-

tativ undersøgelse af, hvordan unge sårbare piger oplever deltagelsen i rideterapi. Dette fordi 

vi er nysgerrige på hvorfor og hvordan rideterapi påvirker unge sårbare piger, der har proble-

mer med at rumme hverdagens gøremål. Udøvere af rideterapi påstår at det virker, derfor un-

dres vi over at terapiformen ikke er mere udbredt. I samarbejde med pigerne, der er tilknyttet 
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ridestedet X, vil vi undersøge, hvordan de oplever, at deltagelse i rideterapi påvirker deres 

hverdagsliv og livskvalitet.  
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2 Problemformulering  

Hvordan oplever unge sårbare piger at deltagelse i rideterapi påvirker deres hverdagsliv og 

livskvalitet? 

2.1 Begrebsafklaring 
Unge sårbare piger: Unge piger der ikke føler sig i stand til at tackle de krav og forventninger, 

de bliver præsenteret for. Sårbare unge er præget af generel mistrivsel, der kan komme til 

udtryk ved, at de ikke føler sig forstået, er triste eller oplever ensomhed og stress i en kortere 

eller længere periode i deres liv(38). 

 

Rideterapi: Rideterapi er en aktivitet, hvor klienters kontakt og samspil med hesten kan have 

en terapeutisk effekt. Det er samvær med hesten og ikke nødvendigvis ridning der er fokus på. 

Rideterapi bruges både i behandlingen af fysiske handicap og i behandling af psykisk og soci-

al karakter(14). I dette projekt er der fokus på oplevelsen af rideterapi hos unge sårbare piger. 

 

Hverdagsliv: Det liv som leves hver dag. Det er det centrale element i menneskers liv og be-

står af aktiviteter, handlinger, tanker, følelser, normer og vaner(7). 

 

Livskvalitet: At vælge og deltage i aktiviteter, som giver håb, motivation, mening, tilfredsstil-

lelse, og som skaber et stimulerende livssyn, fremmer sundhed og støtter selvstændiggørel-

se(44). 
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3 Litteraturgennemgang 

I dette afsnit beskrives vores litteratursøgning, herunder vores søgeproces, udvælgelse af lit-

teratur samt litteraturvurdering. Ligeledes præsenteres udvalgte artikler, hvor centrale bud-

skaber, som har relevans for vores emne, er fremstillet i en samlet tekst. Dele heraf anvendes 

i diskussionen. Vi vil præsentere relevant teori, som vil fremgå i diskussionsafsnittet. 

3.1 Søgeproces og udvælgelse af litteratur 
Søgeprocessen fandt sted i perioden fra oktober til december 2019. Vi foretog en bevidst til-

fældig søgning, for at undersøge allerede eksisterende viden på området(30). Søgeprocessen 

tog udgangspunkt i en elektronisk søgning på søgemaskinen Google, herunder diverse hjem-

mesider, fx Ergoterapeutforeningen, UC viden og bedre psykiatri. 

For at anskaffe os viden om den nyeste forskning inden for feltet, er der udført systematisk 

litteratursøgning i databaserne Cinahl Complete og PubMed(26). Databaserne er valgt på 

baggrund af deres sundhedsfaglige fokus, og indeholder tidsskrifter, der dækker emner inden 

for bl.a. sundhedsvæsenet, som synes relevant i dette projekt(36).  

Formålet med søgningerne er, at undersøge eksisterende viden inden for rideterapi med ergo-

terapeutisk relevans, for herefter at se hvad der mangler viden om. Dette for at afdække 

manglende viden på området, som danner grundlag for vores problemformulering(30). 

Søgeprocessen tog udgangspunkt i de begreber, som indgår i vores begrebsafklaring, for at 

sikre relevansen ift. vores problemformulering. Ved inddragelse af Gyldendals ordbog blev 

begreberne oversat til engelsk(18). For at sikre mest muligt relevant litteratur undersøgte vi 

herefter, om der fandtes flere synonymer for samme ord(37). Vi tilstræbte at bruge de begre-

ber i søgeprocessen, som kan ses i vores søgeprofil(Bilag 1). Grundet manglende viden inden 

for fænomenet, var det ikke muligt at bruge alle søgeord fra søgeprofilen, som specifikt bely-

ste vores problemformulering. Vi har i forbindelse med søgeprocessen opstillet en søgema-

trix(Bilag 2), som viser et overblik over valgte søgeord samt i hvilke sammenhænge de er 

benyttet(24). Ud fra søgeprocessen fandt vi et videnshul, som viste manglende viden om indi-

videts egen oplevelse af rideterapi, samt viden om hvilken påvirkning det har på individets 

hverdagsliv og livskvalitet. Grundet få artikler om vores emne, valgte vi ikke at benytte os af 

databasens eksklusions- og inklusionskriterier, da det ville blokere vores søgeproces. 
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Søgeprocessen er kombineret med kontrollerede emneordssøgninger (tesaurus) og fritekst-

søgninger, som betyder at der både er lavet præcise søgninger med få fund og bredere søgnin-

ger med et større antal fund(30). PubMed’s tesaurusser kaldes ”MeSH” og Cinahl Complete’s 

kaldes ”Cinahl headings”(26). Kombinationen bunder ud i, at søgningerne i PubMed gav 

brugbar data ved brug af MeSH, men grundet få artikler om vores problemfelt ved søgninger i 

Cinahl Complete, fremgik flere relevante resultater ved brede søgninger.  

Gennem søgeprocessen lavede vi avancerede søgninger via de booleske operatorer ”OR” og 

”AND”. For at give en bredere søgning bruges ”OR”, hvor kun ét af synonymerne behøver at 

fremgå af søgningens resultatet. For at afgrænse vores søgninger brugte vi ”AND”(30). 

Efter gennemlæsning af abstracts valgte vi artikler ud fra vores søgninger. Herefter blev de 

mest relevante artikler nærlæst og valgt ift. vores projekt. Heraf udvalgte vi tre artikler. 

Vi har udarbejdet en flowchart for at visualisere og kortlægge vores arbejdsgang i vores arti-

kelsøgning, som er med til at skabe overblik over vores data og analyseprocessen(30). 
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3.2 Litteraturvurdering 

Til vurdering af de kvalitative artiklers troværdighed har vi benyttet tjeklisten Critical Apprai-

sal Skills Programme (CASP), for at muliggøre en vurdering af studiernes kvalitet(35). For-

målet med at benytte CASP-tjeklisten er at sikre, at alle væsentlige dele af studiet fremgår 

klart i artiklen, eksempelvis studiets formål, dataindsamlingsmetoder, udvælgelse af deltagere 

samt databearbejdningsmetoder(26). Til vurdering af vores kvantitative artikels troværdighed, 

har vi anvendt en tjekliste for tværsnitsstudier, STROBE Statement. Dette for at vurdere stu-

diets værdi(39). Det fremgår af vores vurderinger, at de tre artikler opfylder CASP-tjeklistens, 



 18 

og STROBE-tjeklistens væsentligste krav. Resultaterne fra tjeklisterne kan ses i bilag(Bilag 

3). 

3.3 Udvalgte artikler 
A qualitative study of Irish parents’ views on hippotherapy, including its influence on 

their children’s home-based occupations(34) 

Resultater fra denne undersøgelse understøtter, at rideterapi er et effektivt middel til at øge 

fysiske, psykologiske, sociale og kommunikationsevner. Denne artikel sigter mod at udforske 

forældres perspektiver på deres børns deltagelse i hjemmebaserede aktiviteter efter deltagelse 

i rideterapi. Børnene repræsenterer forskelligheder, og besidder forskellige udfordringer i de-

res hverdag(34). Deltagerne i artiklen rapporterer om positive effekter efter rideterapi, på de-

res børns deltagelse i hjemmebaserede aktiviteter. Det fremhæver en forbindelse mellem det 

unikke rideterapi-miljø og børns øgede engagement i ergoterapi. I betragtning af, at der ikke 

findes nogen offentliggjort rideterapi-specifik litteratur relateret til ergoterapi i den irske kon-

tekst, og at rideterapi er et voksende praksisområde i Irland, bidrager denne artikel til videns-

grundlaget. Alle deltagere kommenterede de psykologiske fordele ved rideterapi på deres 

barns følelsesmæssige oplevelse af velvære. Ingen deltagere rapporterede negative virkninger, 

men fremhævede stigninger i deres barns motivation, selvtillid og selvkompetence. Deltagelse 

i aktiviteter, der blev betragtet som central i hjemmet, var fremtrædende, hvor deltagerne 

kommenterede udvalget af nye meningsfulde aktiviteter, som deres børn kunne nyde både 

alene og som en familie(34). 

Equine-assisted occupational therapy: increasing engagement for children with autism 
spectrum disorder(25) 

Denne artikel understøtter den ergoterapeutiske relevans ift. inddragelse af rideterapi til børn 

og unge. Undersøgelsen fremhæver, at engagement i meningsfulde aktiviteter er essentielt for 

udvikling. I undersøgelsen er børn med autismespektrumforstyrrelse, der har begrænset enga-

gement i aktiviteter eller relationer, i fokus. Formålet er, at vurdere effekten af at inkludere en 

hest i ergoterapeutisk behandling, herunder aktiviteter på hest og off-hest. Artiklen skildrer 

det sansemotoriske aspekt ved rideterapi. Resultaterne viste forbedringer i børnenes engage-

ment i aktiviteter. Inkludering af heste i ergoterapeutisk behandling kan være en værdifuld 

tilføjelse til konventionelle behandlinger for, at øge børn og unges engagement i aktiviteter 
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gennem sanseintegration. Hestens bevægelser og skiftende tempo anvendes til at regulere 

arousal ift. det vestibulære sansesystem. Faktorer relateret til miljøet, terapeutiske strategier 

og individuel deltagelse skal overvejes for at forstå, hvorfor rideterapi, som en del af den er-

goterapeutiske behandling, kan være effektiv og udvikle et teoretisk grundlag for implemente-

ring. Undersøgelsens fund er i overensstemmelse med de positive effekter, der findes i andre 

undersøgelser af terapier, der indbefatter heste til børn og unge(25). 

An Exploratory Survey of Occupational Therapists’ Role in Hippotherapy(12) 

Artiklen fokuserer på ergoterapeuters opfattelse af deres rolle i rideterapi og brugen af ridete-

rapi i praksis. Artiklen beskriver en kvantitativ undersøgelse, der beskriver deltagernes opfat-

telse af fænomenet mhp. ergoterapeutens deltagelse, deres rolle på ridestedet og den terapeuti-

ske brug af hesten. Dette bliver undersøgt på 53 forskellige faciliteter. Artiklen viser, at bru-

gen af dyr som terapiform er velegnet til ergoterapifaget, fordi der fokuseres på leg, fritid og 

social deltagelse samt at hesten giver ekstra bevægelse, uforudsigelighed og mulighed for 

sanseinput. Interaktion mellem hest og rytter giver sensorisk og følelsesmæssig dybde, som 

ikke kan opnås i andre tilstande, herunder bl.a. hestens varme og interaktion i det verbale og 

non-verbale kommunikation blandt hest, rytter og terapeut. Arbejdet med hesten og hestens 

pleje bidrager til at fremme generel pleje, social og følelsesmæssig binding.  Dog er undersø-

gelsens resultater kun deltagernes opfattelse af fænomenet, og der bliver oplyst at ikke alle 

ridesteder betalte ergoterapeutens arbejde, da det nogen steder var en frivillig stilling(12). 

3.4 Teori 

3.4.1 Livskvalitet 
Hverdagens aktiviteter er helt central for oplevelsen af livskvalitet(8). Livskvalitet hænger 

sammen med betegnelsen, at have et godt liv, og er svær at måle, da livskvalitet er en subjek-

tiv mening, som er forskellig fra individ til individ(15).  

Psykologen, Siri Næss, beskriver livskvalitet ud fra 4 kategorier; aktivitet, sociale relationer, 

selvbillede og grundstemning(33). Hun beskriver “aktivitet” som noget, der relaterer til følel-

ser og oplevelser frem for fysisk aktivitet, samt at de fleste individer engagerer sig i aktivite-

ter, som de finder meningsfulde. “Selvbillede” definerer Siri Næss som selvfølelse. Dette be-

tyder at, jo mere selvsikkerhed der er til stede, jo mere livskvalitet opleves der hos den enkel-

te. Her spiller troen på sig selv en stor rolle, da det er afgørende for følelsen af livskvalitet. 

“Sociale relationer” beskrives som en tæt relation med et andet menneske, hvor relationen 
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bygger på et gensidig, nært og varmt forhold til et andet individ. Den sidste kategori “grund-

stemning”, handler om, at jo mere glæde, lyst og velvære en person har, jo højere er perso-

nens livskvalitet. “Grundstemning” er den kategori, som står definitionen livskvalitet nær-

mest(33). 

3.4.2 Oplevelsen af sammenhæng 
Aaron Antonovsky (Antonovsky), står bag udviklingen af teorien om oplevelsen af sammen-

hæng (OAS). Antonovsky mener at alle mennesker påvirkes af såkaldte stressfaktorer som 

skal håndteres, og for at kunne mestre disse er det vigtigt at opnå en følelse af sammenhæng 

gennem komponenterne; begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed(2). Ifølge Anto-

novsky er de tre komponenter i OAS forbundet, men ikke lige vigtige. Motivationskomponen-

ten meningsfuldhed er mest central, da det engagerede individ er mere åbent til forståelse og 

ressource. Herefter følger begribelighed, da håndterbarhed afhænger af forståelse. Omvendt 

går det ud over meningsfuldheden, hvis ikke individet mener at have ressourcer til at mestre 

situationen, hvorfor håndterbarhed også er vigtig. Mestring afhænger altså af OAS som en 

helhed. Stressfaktorer definerer Antonovsky som ”krav, der ikke er nogen umiddelbar eller 

automatisk adaptiv respons på”(2). Han mener, at et individ med en stærk OAS vil opfatte en 

stressfaktor som mere positiv og mindre konfliktfyldt end et individ med en svag OAS(2). 

Dette betyder, at individets OAS er afgørende for, om udfaldet af stressfaktorer bliver skade-

ligt, neutralt eller helbredsfremmende. Ifølge Antonovsky dannes individets grad af OAS 

gennem livets forskellige læreprocesser, hvor forudsigelighed, belastningsbalance og delta-

gelse lægger grunden til komponenterne i OAS(2).  

3.4.3 Doing, Being, Becoming, Belonging 
Ann Wilcock (Wilcock), som arbejder med aktiviteters potentiale i det sundhedsfremmende 

og sygdomsforebyggende arbejde, beskriver hvordan sundhed opleves. Hun mener, at menne-

sker som er i stand til at deltage i meningsfulde aktiviteter, har større mulighed for at opleve 

tilfredshed med tilværelsen. Gennem 4 begreber; doing (at gøre), being (at være), becoming 

(at blive) og belonging (at høre til), beskriver Wilcock, hvordan sundhed hænger sammen 

med aktivitet og deltagelse i meningsfulde aktiviteter her, nu og i fremtiden. Ergoterapi er et 

sundhedsfag, som i høj grad fokuserer på, hvordan mennesket kan forbedre sin livskvalitet og 

sundhed gennem meningsfulde aktiviteter(27). Willcock mener, at de 4 komponenter beskri-

ver de elementer, som benyttes i en ergoterapeutisk intervention, hvor ergoterapeuten forhol-
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der sig til både aktiviteterne (doing), menneskets aktivitetsidentitet og at være i aktivitet (be-

ing) og målet, man ønsker at nå, ved at udøve, eller udvikle aktiviteter og muligheden for del-

tagelse (becoming). Det sidste komponent (belonging), er ønsket om at udvikle relationer og 

skabe tilhørsforhold til andre individer. Det første komponent “Doing” er det bærende kom-

ponent, som fører videre til de andre komponenter i Willcocks teori. Mangler man evnen og 

mulighederne for at nå til måls, vil følelsen af tilfredshed og livskvalitet ikke være til stede i 

samme omfang(47). De 4 komponenter kan bruges til at forstå og beskrive, hvordan menings-

fuld aktivitet kan bidrage til sundhed og velbefindende(27)(6). 

3.4.4 NUZO og Flow-teorien 

Lev Vygotskijs teori om zonen for nærmeste udvikling (NUZO), handler om hvad den kom-

petente kan gøre for at den lærende udvikler sig(1). NUZO drejer sig om det område, der op-

står når individet udfordres, men ikke udfordres mere end at individet skal kunne følge med. 

Der arbejdes inden for nærmeste udviklingszone, hvor individet er i udvikling, og en vedva-

rende motivation opstår(19). Der fokuseres på at individet ikke taber motivationen undervejs i 

en aktivitet, da dette ville sænke muligheden for udvikling af nye handlekompetencer. Gen-

nem NUZO arbejdes der med accept, tillid og respekt mellem individet og ergoterapeu-

ten(19).  

 

Arbejder vi inden for nærmeste udviklingszone, kan en mental tilstand af flow opnås, idet 

individet hverken er udfordret for meget eller for lidt(1). Flowteorien stammer fra Mihalyi 

Csikszentmihalyi, som sætter flowbegrebet tæt sammen med indre motivation, som er knyttet 

sammen med et dybt engagement(1). Flow er en tilstand af fordybelse, hvor vi som individer 

er engagerede og har fokuseret opmærksomhed i en aktivitet. Opnås flow i en aktivitet kan 

tidsfornemmelse ændres, og man kan glemme tid og sted. Flowtilstanden som kan opnås ved 

deltagelse i aktiviteter, giver individet mulighed for at forbedre sin læring og hukommelse, og 

har dermed positiv indvirkning på det mentale og fysiske velvære(1). 
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4 Metode 

I følgende afsnit beskrives og argumenters der for valg af design og videnskabsteoretisk til-

gang. Der redegøres for tilrettelæggelse, herunder etablering af kontakt, rekruttering af del-

tagere samt inklusionskriterier. Ligeså beskrives og begrundes dataindsamlingsmetode, data-

bearbejdningsmetode og etiske overvejelser. 

4.1 Design  
I projektet ønsker vi, at belyse unge sårbare pigers oplevelse af rideterapi, gør vi brug af det 

kvalitative design. Det kvalitative design er kendetegnet ved, at forskeren interesserer sig for, 

hvordan noget opleves, fremtræder eller udvikles og er optaget af, at forstå menneskers erfa-

rings kvaliteter(10). Vi ønsker at få en dybere forståelse for deltagelse i rideterapi som en ak-

tivitet og undersøge, hvilken betydning dette har for deltagernes hverdagsliv og livskvalitet.  

4.1.1 Induktiv tilgang 

Forskning med en kvalitativ tilgang benytter ofte en induktiv tilgang, hvor den indsamlede 

data fører til en sandsynlig viden frem for sikker viden. Tilgangen er hermed datastyret, hvor 

empirien er styrende for resultaterne. Ved anvendelse af den induktive tilgang tilstræber vi, at 

fralægge al teori. Dette for at have en mere åben og fleksibel tilgang til fænomenerne(5). 

 Vi valgte at tage udgangspunkt i den induktive tilgang, da vi ønskede at frembringe de unge 

sårbare pigers udtalelser om deres oplevelser med rideterapi.  

4.2 Videnskabsteoretisk tilgang 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i det fænomenologiske paradigme gennem projektet, da vi 

ønsker, at deltagerne beskriver deres egne tanker og oplevelser af fænomenet(20). Det grund-

læggende princip for den fænomenologiske tilgang er, at forskeren skal forblive tro mod fak-

ta, og hvordan de afslører sig selv(20). Forskeren sætter sin egen forforståelse i parentes, så 

den ikke påvirker metoden, da det kan påvirke det indsamlede data negativt(17).  

Fænomenologien retter sig mod menneskers egne oplevelser af verden, som den direkte 

kommer til udtryk i det levede liv her og nu, og arbejder ud fra fænomener, oplevelser og er-

faringer(30). En central pointe i fænomenologien omfatter menneskers bevidsthed og dermed 

menneskers subjektive erfaringer om den virkelighed videnskaben skal undersøge(20)(22). 

Fænomenologisk forskning handler altså om, at præsentere erfaringer ud fra subjekternes per-
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spektiv(21). En af de centrale begreber i fænomenologien er “livsverden”, som er den konkre-

te virkelighed vi som individer lever vores liv i og tager for givet(20). Livsverdenen har me-

ning og betydning for individet og de forestillinger, normer og værdier, der ligger dybt i indi-

videt og er med til at forme vores erfaringer(20). Med et fænomenologisk perspektiv er det de 

unge sårbare pigers oplevelse af rideterapi der fokuseres på(5).  

4.3 Tilrettelæggelse 

4.3.1 Etablering af kontakt og rekruttering af deltagere 

Vi fik efter flere forsøg kontakt til et ridested, der udbød rideterapi for den målgruppe vi hav-

de udvalgt. Rideterapeuten på ridestedet stod for rekruttering af de relevante deltagere. Vi 

tilsendte informationsbrev og samtykkeerklæring til rideterapeuten, som videresendte mate-

rialet til deltagerne og deres forældre, hvorefter vi blev enige om de praktiske detaljer om 

interviewet. De udvalgte deltagere er tre unge piger på henholdsvis 12, 13 og 17 år. De tre 

piger er alle tilknyttet X rideterapi, og opfylder vores inklusionskriterier.  

4.3.1.1 Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierne for vores projekt omfatter, at de unge skal være piger i alderen 12-18 år, 

og har gået til rideterapi i min. 1 år. Det er ikke et krav at pigerne skal gå til rideterapi, fordi 

de har en eller flere diagnoser, men at de er sårbare i en sådan grad at det påvirker deres hver-

dagsliv.  

4.3.2 Baggrundsresearch 

Vores baggrundsresearch tog afsæt i selv at afprøve rideterapi i praksis. Dette gav os større 

mulighed for, at kunne sætte os ind i deltagernes livsverden, og få en større forståelse for hvad 

rideterapi gør for dem(20). Det kan være en udfordring at sætte sig ind i deltagernes livsver-

den om rideterapi, hvis man ikke ved hvad det indebærer, eller hvordan det føles(21). Ved 

deltagelse i rideterapi fik vi selv lov til at opleve hvad det gør ved os, hvilket muliggør en 

bedre forståelse for eventuelle oplevelser, der beskrives efterfølgende. Forud for vores egen 

deltagelse i rideterapi fik vi til opgave af rideterapeuten, at tænke på en personlig ting, der kan 

bremse os i hverdagslivet. Formålet med opgaven var at se fænomenet som det træder frem 

for os, og mærke hvad interaktionen med hesten gjorde ved os(20). Vi oplevede en følelse af 

nærvær og en samhørighed med hesten. Dette udløste følelsen af glæde, tilfredshed og mental 
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overskud. Samværet med hesten gjorde, at vi kunne lægge vores faglige viden fra os, og i 

stedet være nærværende i rideterapiens omgivelser. 

4.4 Dataindsamling 
Vi har valgt kvalitative interviews, fordi interviews kan afdække konkrete fænomener i indi-

videts livsverden(22). Metoden giver mulighed for at undersøge, hvordan rideterapi forstås, 

italesættes og opleves af deltagerne(22). Da vi har valgt at undersøge en ung, sårbar målgrup-

pe, er det vigtigt at vi tilpasser interviewformen efter denne. Dels for at få mest ud af vores 

interviews, og dels for at skabe trygge rammer og danne en god og tillidsfuld relation til de 

unge piger(30). 

Da vi ønsker at indsamle følsomme data, detaljerede svar og få deltagernes individuelle ople-

velse af fænomenet, anvender vi enkeltpersonsinterviews(30). Herved skaber vi et rum, hvor 

deltageren kan tale frit. Det er især vigtigt, når vi interviewer unge sårbare piger, at vi skaber 

tryghed, og sikrer at de ikke bliver påvirket af andre deltageres udtalelser, hvilket kan give 

utroværdige svar(30). 

For at skabe et fokuseret interview, som samtidig er fleksibelt, gør vi brug af det semistruktu-

rerede interview. Dette giver os mulighed for, at komme så tæt på deltagernes livsverden som 

muligt(41). Vi tilstræber at være aktiv lyttende og stille spørgsmål med en åbenhed(30)(28). 

4.4.1 Interviewguide 
Vi har udarbejdet en interviewguide(Bilag 5), hvor spørgsmålene er udformet med afsæt i det 

fænomenologiske paradigme(11)(30). Vi tilstræber at stille åbne spørgsmål med det formål at 

deltagerne bruger egne ord. Ved åbne spørgsmål lægges der også op til refleksion hos deltage-

ren, og samtidig øges validiteten af deltagerens svar(30). Vores interviewguide er udarbejdet 

ud fra interview protocol refinement (IPR) med det formål, at systematisere og validere inter-

viewspørgsmålene ift. vores problemformulering. IPR er med til at sikre et fokuseret og præ-

cist interview og sikrer at relevante temaer bliver belyst(11)(Bilag 4+5).  

Unge mennesker mangler ofte erfaringer med interviews og det er derfor nødvendigt at tyde-

liggøre rammerne for interviewet(30). Vi tilpasser spørgsmål og emner til de unge pigers al-

der og modenhed i et hverdagssprog som de forstår(30), så vi undgår at stille for store krav til 

deres evner ift. refleksion og beskrivelse af følelser og oplevelser. Interviewguiden starter 
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med ufølsomme spørgsmål, som er relevante for forståelsen af dem som menneske. Dette for, 

at kunne skabe relation til den unge, som er altafgørende for et godt interview(29)(30).  

4.4.2 Pilotinterview  

For at afprøve spørgeteknik og sikre forståeligheden af spørgsmålene til vores målgruppe, 

foretog vi et pilotinterview med en deltager, som opfylder inklusionskriterier for alder og køn, 

men ikke er markant sårbar. Dette for at få et større kendskab til målgruppen og for at få erfa-

ring med at stille spørgsmål, der åbner op for samtalen(30). Pilottestinterviewet giver os mu-

lighed for, at afprøve spørgeteknikken og dermed sikre os, at vores spørgsmål er forståelige 

over for den unge aldersgruppe. Interviewguiden er udarbejdet ud fra en fælles forståelse mel-

lem den 12, 13 og 17 årige, både for at vores data kan sættes op mod hinanden, og for at 

samme sprog og relevante spørgsmål er gældende for de tre piger. Efter pilotinterviewet blev 

interviewguiden revurderet, for at opnå en så fokuseret interviewguide som muligt. Feedback 

fra vejleder og pilottesting er med til, at øge interviewguidens troværdighed, både i forhold til 

at nå omkring alle relevante områder for problemformuleringen, men også at deltagerne for-

står de planlagte spørgsmål(22)(30). 

4.4.3 Tre interviewformer 
Under alle interviews benytter vi tre interviewformer, herunder ansigt til ansigt-interview, det 

gående-interview, og fotointerview. Dette fordi vi interviewer unge sårbare piger, og derfor 

skal være fleksible og tilpasse os efter deres individuelle behov, for at muliggøre en god kon-

takt og dermed indsamle brugbar data(30)(16).  

Alle interviews starter ved et gående interview(30), som foregår i samværet med den unge i 

dennes miljø, mens vi løbende stiller spørgsmål. Dette kan understøtte den unges hukommelse 

og hjælpe ift. at åbne op(30). I det separate møde med pigerne, modtog vi dem enkeltvis på 

rideterapiens parkeringsplads, hvor pigerne normalvis starter deres terapitime, hvor vi efter-

følgende blev præsenteret for, hvordan en mulig hverdag kunne se ud for pigerne i X ridetera-

pi. Det gående interview beskrives i litteraturen som værende relevant for børn i alderen 3-10 

år(30), men eftersom vi har med unge sårbare piger at gøre, er det nødvendigt at tænke flere 

alternativer ind i interviewet, for at få brugbart data ud af det(40). Det gående interview be-

nyttes til, at skabe en relation til den unge og spore os ind på, hvem den unge er, og undersø-

ge, hvordan hun agerer i omgivelserne på ridestedet(22). Det gående interview opleves mere 

afslappende for den unge end ansigt til ansigt-interviewet, hvorfor denne metode kan bidrage 
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til, at berolige den unge(30). Dette kan have positiv betydning ved ansigt til ansigt-

interviewet, som vi benytter senere, hvor den unge kan have lettere ved at komme med til-

strækkelig detaljerede beskrivelser af konkrete oplevelser og erfaringer(30). 

Ved ansigt til ansigt interviews(9), kommer både det verbale og nonverbale sprog i spil, da 

man med kroppen kan understøtte sproget. Vi benytter både det gående interview og ansigt til 

ansigt-interview, fordi det gående interview er vigtig ift. relationsdannelsen til den unge, men 

er svær at udføre fuldkomment ift. vores interviewguide(30). Ligeledes er det svært at lydop-

tage, som vi vil, for at kunne medtage al information til transskriberingen. Derfor er det gåen-

de interview efterfulgt af ansigt til ansigt-interview, for at kunne samle op på allerede omtalte 

emner samt fortsætte med yderligere spørgsmål. 

Under ansigt til ansigt-interviewet tilstræbte vi, at benytte fotointerviews for at opleve den 

unges livsverden gennem visuel fremvisning af billeder. Dette for at møde de unge med åben-

hed og nysgerrighed, og muliggøre at igangsætte historier på deres præmisser, som kan hjæl-

pe til at beskrive forskellige aspekter af deres hverdagsliv(22)(30). Dog var det kun muligt at 

udføre fotointerview på første interviewdeltager, da de foregående deltagere enten havde 

overset dette i informationsbrevet, eller af anden grund, som ikke blev beskrevet i interviewet. 

Fotointerviewet fungerede positivt på første interviewdeltager, og gavnede vores interview 

ved at deltageren åbnede sig op. Vi fik et indblik i deltagerens hverdag, følelser om fotoet, 

indtryk af omgivelser samt det sociale aspekt hos deltageren(30). Dette kunne have været en 

fordel i de andre interviews, men praksis kan ikke altid planlægges.  

4.4.4 Udførelse af interview 
Alle interviews fandt sted i “rytterhuset” ved X rideterapi. Dette er valgt med udgangspunkt i 

de unge pigers behov for vante omgivelser og trygge rammer, for at kunne tale åbent om de-

res oplevelse af rideterapi(16).  

De unge blev tilbudt frugt og drikkelse under interviewet, hvilket man med fordel kan inddra-

ge i arbejdet med børn og unge(30). 

Under alle interviews, påtog vi os forskellige roller som primærinterviewer og observatør. 

Observatøren noterede det nonverbale sprog ned. Herved undgik vi at overse detaljer, som 

kunne have betydning for transskriberingen og analysedelen. Dette kan være med til at afklare 

tvivlsspørgsmål af det sagte, hvis et skævt smil fx udtrykker ironi, kan dette ikke høres på 

diktafonen, og kan derfor misforstås under transskriberingen(30). 
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Ifølge litteratur om kvalitative metoder skal flere interviews planlægges med flere dages mel-

lemrum, da interviewguiden skal kunne revurderes og intervieweren skal komme med samme 

forudsætninger til hvert interview(22). I vores projekt bliver alle tre interviews udført samme 

dag, da det i praksis var den mulighed der blev fremstillet. Derfor har vi under udførelsen af 

de tre interviews prioriteret, at nedskrive alle tanker der fremtrådte løbende under interviewet, 

i stedet for efter, for stadig at sikre et velgennemført interview. Der blev sat tid af mellem alle 

interviews, så vi kunne omstille os og diskutere eventuelle rettelser og forbedringer til næste 

interview.  

Under to af de tre interviews var deltagernes mødre med. Vi valgte at give deltagerne denne 

mulighed for, at skabe trygge rammer for de yngre deltagere(30). Derudover kan mødrene 

tilføje vigtige oplysninger undervejs i interviewet og hjælpe deltageren med at huske og støtte 

dem. En af deltagerene var fåmælt, og her spillede moderen en stor rolle i interviewet, da hun 

både fortalte og beskrev oplevelser med inddragelse af deltageren, som bekræftede og tilføje-

de undervejs. Dette var med til, at få deltageren til at åbne mere op og afslutningsvis byde ind 

med egne oplevelser. 

4.5 Databearbejdning 

4.5.1 Transskribering 

Vi benytter os af standard transskriberingsmetode(23)(Bilag 9), hvor vi er interesseret i det, 

som bliver fortalt, og hvor lydord som fx “øh” mm. og gentagelser ikke er væsentlige. Alle 

interviews er blevet lydoptaget, da det giver os mulighed for at genopleve interviewsituatio-

nerne i vores transskriberingsproces. Vi har transskriptionerne tilføjet tænkepauser, overlap-

pende tale, tryk på ord samt stemninger som fx smil. Vi har anonymiseret transskriptionerne 

ved at udskifte interviewdeltagernes navne med fiktive navne samt forkortelse i selve trans-

skriptionerne med deres forbogstav. Vi har anonymiseret stednavne og andre oplyste navne 

med “X”. Mødrene benævnes som “mor”, da det er et generaliserende ord, som stadig frem-

står anonymt(22)(30). 

Når der er flere personer om at transskribere interviewene, er det vigtigt at begge parter benyt-

ter samme skriveprocedure(22). Dette har vi gjort ved først at aftale, hvordan transskriptionen 

skal udføres. Vi transskriberede et interview hver og delte det sidste interview op. Herefter 

gennemgik vi alle transskriberinger i fællesskab, for at sikre kvalitet og et ensartet skrive-

sprog, samt gennemgik regler for transskribering af interviews(22). 
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4.5.2 Analysemetode 

Vi lader os inspirere af Giorgi’s fænomenologiske analysemodel, som styres af interviewdel-

tagernes egne ord, og er ledende for hvilke meningsenheder, der dukker op undervejs. Giorgi 

fokuserer på beskrivelser af oplevelser, hvilket vores problemformulering lægger op til. Gior-

gi’s fænomenologiske metode anvendes for, at give yderligere struktur, vejledning og for at 

hjælpe med dataanalysedelen(46).  

Giorgi’s fire faser består af; at opleve følelsen af helhed og sætte egen forforståelse i parentes, 

kode naturlige meningsbærende enheder, sætte naturlige meningsbærende enheder op mod 

fænomenet og afslutningsvis sammenskrive prosatekst(46). 

Med inspiration fra Giorgi’s analysemodel, ser vores faser i projektet således ud; 

• Første fase: Få opfattelsen af helheden. Forforståelse sættes i parentes. 

• Anden fase: Markering af naturlige meningsenheder uden kodning. 

• Ekstra fase: Kategorisering af overordnede temaer. 

• Tredje fase: Hvad fortæller de naturlige meningsenheder om fænomenet. 

• Fjerde fase: Sammenskrivning af meningsbærende enheder. 

I første fase dannede vi os et helhedsindtryk ud fra vores transskriptioner, som blev nærlæst af 

flere omgange. Vi sætter vores forforståelse i parentes, men glemmer ikke alt hvad vi allerede 

kender i forhold til de undersøgte fænomener. Snarere drejer det sig om at læse transskriptio-

nerne med en afstemning til både det faktiske indhold af ordene og de faktiske oplevelser af 

deltagerne. Herefter i anden fase markerede vi naturlige meningsenheder, som fremtrådte i 

alle tre transskriptioner og heraf undersøgte vi om nogle meningsenheder gik igen hos de tre 

interviewdeltagere. Vi fravalgte bevidst at kode de meningsbærende enheder, da vi arbejder 

ud fra den fænomenologiske tilgang og derfor tilstræber at være tro mod data. Derfor valgte vi 

at finde de meningsbærende enheder ud fra deltagernes egne ord, hvor vi markerede disse ud 

fra transskriptionerne. For yderligere tydeliggørelse af analyseprocessen, se bilag(Bilag 8). 

Herefter tilføjede vi vores ekstra fase, for at skabe større overskuelighed i databearbejds-

ningsprocessen, som gavner vores analyse ved, at vi bedre kan se det sagte og forholde os 

med en åbenhed. Vi kategoriserede de meningsbærende enheder, som fremtrådte i anden fase, 

i overordnede temaer. Dette udgjorde en lettere overgang til Giorgi’s tredje fase, hvor vi satte 
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de meningsbærende enheder op mod fænomenet. Herved reducerede vi antallet af menings-

bærende enheder, så de resterende stemte overens med fænomenet. 

I fjerde og sidste fase sammenskrev vi meningsenhederne til prosatekst, hvorved vi understøt-

tede sammenskrivningerne med citater fra de tre interviews. 

Vi har valgt at medtage få udtalelser fra mødrene i vores analyse, da de beskriver følelser og 

oplevelser for deltagerne, som de ikke selv er i stand til at kunne formulere, både fordi de er 

yngre, men også fordi de er fåmælte. Mødrenes udtalelser er andenhåndsberetninger, men da 

de er deltagende i interviewet, bliver udtalelserne hørt og godkendt af førstehåndsberetteren 

og er derfor valgt som en del af vores datamateriale.  

4.6 Etiske overvejelser 

Som studerende er vi forpligtet til at følge etiske retningslinjer, som er gældende under udar-

bejdelse af et bachelorprojekt. Vores etiske overvejelser og retningslinjer skal følge regelsæt-

tet, Helsinkideklarationen, som omfatter overordnede regler til sikring af frivillige deltageres 

sikkerhed og rettighed, fx samtykkeerklæring og informationsbrev(30), som begge er god-

kendt af vejleder. 

Vi har udarbejdet et informationsbrev til deltagerne og deres forældre, for at konkretisere 

hvad vores projekt handler om, og hvad deres rolle i projektet er. Ligeledes har vi udarbejdet 

en samtykkeerklæring, så deltagerne er informeret om, at de til hver en tid kan trække delta-

gelsen tilbage. Deltagerne er informeret om, at vi anonymiserer data og sørger for, at overhol-

de lovgivningen om personfølsomme data og desuden tilintetgøre dette ved projektets afslut-

ning(22)(Bilag 6) 

Vi er opmærksomme på, hvordan vi agerer over for deltagerne ift. at de er sårbare og alle er 

under 18 år. Vi er bevidste om magtforholdet i relationen og at pigernes velbefindende er vo-

res ansvar. Vi skal derfor kunne håndtere alle situationer og følelser, som kan opstå under 

interviewet(29). 

Vi ved fra egen praksiserfaring, at vi skal træde varsomt og ikke sygeliggøre dem samt konti-

nuerligt overveje om situationen forværres. Derfor er det vigtigt, at vi har et velovervejet in-
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terview med os, hvor vi bl.a. fokuserer på en god opstart af interviewet samt sikre at afslutte 

interviewet uden at efterlade deltageren med ubehag og ubesvarede spørgsmål(30). 

Da vores deltagere er under 18, har vi oplyst i informationsbrevet, at forældre er velkommen 

til at deltage i interviewet(Bilag 7). 

I transskriptionen indgår der etiske problematikker, som vi også skal forholde os til(22). Vo-

res interviews med deltagerene indeholder følsomme emner, og skal sikre at vi kan bevare 

vores troværdighed over for deltagerne. Derfor er det vigtigt, at vi ordret citerer de citater, vi 

vælger at bruge i analysen(30). 
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5 Resultater 

I følgende afsnit vil vi præsentere projektets tre deltagere med fiktive navne og gennemgå 

vores indsamlede data ud fra de tre dannede tematikker. I afsnittet forholder vi os fænomeno-

logiske. 

5.1 Præsentation af deltagere 

Interviewperson Karoline: 

Alder: 17 år 

Rideterapi: Har gået til rideterapi i 4 år 

Boligsituation: Bor på opholdssted og er hos sine forældre på skift hver 14. dag 

Diagnose: Borderline, tics, angst, ADHD, tourettes syndrom, stress (ikke diagnosticeret) 

Til stede under interviewet: Karoline, interviewer og observatør 

 

Interviewperson Emma: 

Alder: 12 år  

Rideterapi: Har gået til rideterapi i 5 år 

Boligsituation: Bor med mor, far og lillesøster på 10 år (3 ældre søskende er flyttet hjemmefra) 

Diagnose: Ingen diagnose, men har været præget af ensomhed og har sammenvokset kranie-

plader og talevanskeligheder 

Til stede under interviewet: Emma, Emmas mor, interviewer og observatør 

 

Interviewperson Sofie: 

Alder: 13 år 

Rideterapi: Har gået til rideterapi i 6 år  

Boligsituation: Bor med mor og far på en gård 

Diagnose: Ingen diagnose, men har været præget af ensomhed og mobning samt stærkt nedsat 

syn og hørelse 

Til stede under interviewet: Sofie, Sofies mor, interviewer og observatør 

 



 32 

5.2 Præsentation af temaer 
Vi har i databearbejdningen identificeret tre overordnede temaer, som lyder: 

• “At mærke efter” 

• “At være sammen med hesten” 

• “At opleve en bedre hverdag” 

5.2.1 Tema 1: At mærke efter 

Tema 1 giver os et perspektiv på de følelser, der er indblandet, når man er en ung, sårbar pige. 

Her dukkede der i større eller mindre grad følelser og tanker op, som enten var negativt eller 

positivt ladet. I rideterapien arbejdes der meget med, at mærke efter hos dem selv, da de lig-

ger inde med rigtig mange forskellige følelser i forskellige situationer i deres liv. Tema 1 “at 

mærke efter” handler derfor i store træk om, hvordan de tre deltageres følelser kommer til 

udtryk ved at mærke efter i kroppen. 

Pigerne fortæller om deres oplevelse af rideterapi og hvad de føler om fænomenet ift. dem 

selv. Sofie fortæller: 

“Ja, fuldstændig. Jeg er 13 år - Jeg har gået her det meste af mit liv føler jeg.. 

Jeg elsker det.”  

Til sidst i interviewet slutter hun af med at sige: 

“ Det var så lidt. Jeg elsker at tale om rideterapien her.” 

Karoline fortæller ligeledes: 

“Ja, jeg havde aldrig hørt om det før [...] jeg synes bare [...] Jeg hader skolen 

ik’? men jeg elsker at være herude og ride.”  

Emma fortæller desuden:  

“Ja, jeg er meget meget glad for det. (smiler)”. 

To af deltagernes udtalelser er præget af ekstreme ordvalg, når deres følelser beskrives. Ordet 

“elsker” går igen hos Karoline og Sofie, når de fortæller om deres deltagelse i rideterapi. Ka-
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roline sætter i hendes beskrivelse rideterapi op mod hendes skole, hvilket betyder at hendes 

udtalelser fremtræder modsætningsfyldte, men ekstreme, og er præget af store udsving. Den 

fåmælte Emma bruger ligesom Karoline og Sofie positivt ladede beskrivelser, når hun fortæl-

ler om rideterapi. Ordvalget er ikke lige så ekstremt, men alle tre pigers udtalelser kan ses 

som et udtryk for, at opleve stor glæde ved deltagelse i rideterapi, set i lyset af at alle tre bru-

ger positive ord om rideterapi. 

I interviewet beskriver to af deltagerne med egne ord hvad de kan mærke rideterapi gør ved 

dem. Karoline beskriver: 

“Jeg føler rideterapi gør mig glad. Jeg føler mig brugt på en god måde ift. hvis 

jeg bare ligger inde i min seng hele dagen ikk’? Træt og brugt på en god måde, 

efter at have været herude.” 

Sofie fortæller: 

“Ja, altså hvor jeg sådan i løbet af dagen ikke rigtig har kunne mærke noget 

som helst, det ændres når jeg så er i kontakt med hestene og sådan noget. Og så 

bliver jeg glad og ja. Det betyder bare rigtig meget for mig. Sådan virkelig.” 

Fåmælte Emma siger kort, at rideterapi gør hende: 

“Glad”. 

Emma’s mor supplerer og beskriver, hvad hun som forælder oplever hos Emma rent følelses-

mæssigt: 

“Det vi i hvert fald kan se, det er at E. er topglad og glæder sig til at komme 

herud og du vil helst have alle dage er torsdag, så du kan ride ik’ E? Der er al-

drig en pjækkedag – hverken fra skole eller noget andet, fordi du skal til rid-

ning. Og så kan jeg jo også bare se i forhold til balance, altså jeg kan jo bare se 

de der muskler bliver brugt, ik’? Og du er også træt når du kommer hjem ik’ 

E.?.”  

Alle tre deltagere giver udtryk for, at rideterapien påvirker dem på en god måde, og at de bli-

ver glade af, at være en del af det. Karoline beskriver følelsen hun mærker i sin krop efter at 
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have været til rideterapi. Rideterapi-timen sættes op imod, hvis hun ikke gik til det. En klar 

glæde ved at komme til rideterapi kommer til udtryk. Sofie giver udtryk for, at den manglende 

evne til at mærke sig selv i hverdagen ændres i kontakten med hesten, hvor der ligeledes op-

står en glædesfølelse. Emma har svært ved at sætte flere ord på den følelse hun oplever ved 

rideterapi, hvorfor hendes mor supplerer. Igen er følelsen af glæde fremtrædende.  

Det fremgår af pigernes udtalelser, at deltagelse i rideterapi har en indvirkning følelsesmæs-

sigt på dem i deres hverdagsliv. Sofie fortæller:  

“Altså nu har det været en rigtig stor del af mit liv, så det betyder rigtig meget 

for mig. Og især fordi der er ret meget kaos derhjemme, i skolen osv. og så når 

jeg kommer herned, så er der ro og det er sådan så at når vi er derhjemme - jeg 

kan ikke mærke min rigtigt, før jeg er helt vildt træt agtig. Så når jeg kommer 

herned så kan jeg langsomt mærke hvor træt jeg egentlig er. Mærker efter agtig. 

T. har jo reddet vores liv, som vi siger ik’” 

Sofie giver udtryk for, at rideterapien har hjulpet hende til, at kunne mærke efter, og opleve 

en ro, som kan hjælpe hende i det daglige kaos derhjemme. Det tyder på, at det har medført en 

betydelig positiv ændring i hendes liv, idet hun med egne ord fortæller, at hendes liv er blevet 

reddet. 

I tema 1 kommer det til udtryk, at de unge sårbare pigers manglende evne til at mærke efter i 

deres krop er blevet markant forbedret ved inddragelse af rideterapi. Bevidstheden om egne 

følelser fremtræder og en fælles oplevelse af glæde opstår. 

5.2.2 Tema 2: At være sammen med hesten  

Tema 2 “at være sammen med hesten” handler om de tre deltageres beskrivelser af samværet 

med hestene og hvordan dette, og selve rideterapien påvirker dem. Sofie fortæller: 

“[...] og dér hjælper hesten helt vildt. Hvis man ikke vil eller kan åbne sig op for 

et menneske, så gør hestene det i stedet for.”. 

Karoline fortæller også, at: 
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“ [...] Lige nu har jeg det heller ikke så godt, men altså så nu glæder jeg mig ba-

re til jeg skal ud og ride, forstår du?”. 

I interviewet beskriver deltagerne, at samværet med hestene hjælper dem i situationer, som 

opstår i deres hverdag, og at der opstår glæde. Set i lyset af Sofies beskrivelse tyder det på, at 

hestene hjælper hende med, at turde åbne sig op, hvis ikke hun tør over for et menneske. 

Deltagerne beskriver hvilken indflydelse hestene har på deres hverdagsliv uden for ridetera-

pien. Eksempelvis fortæller Sofie: 

 “[...] nogle gange kigger vi ud på hesteflokken og så beder hun mig om, at se 

hvordan hestene sådan er overfor hinanden og sådan noget, og så spørger hun 

mig så bagefter om der er noget af det jeg ser som minder om min skole. Og det 

er der rigtig tit noget med, især sådan hvis hestene de er sure på hinanden eller 

sådan noget, men hurtigt glemmer det igen. Fordi [...] Altså på min skole har 

jeg følt mig mobbet hvor de siger grimme ting og er sure [...] Men herude ser 

jeg tit hvordan hestene bare glemmer det igen agtigt. Den hest der var tarvelig 

er faktisk den de andre går væk fra. Og sådan er jeg begyndt at gøre i skolen 

[overlappende tale]” 

Her beskrives et eksempel på, at hestene bruges til at skabe hverdagssituationer, som Sofie og 

hendes klasse kan stå overfor i hverdagen, og hvordan en lignende situation fx kan håndteres. 

Denne situation beskrives i forbindelse med Sofies problemer i skolen, hvor Sofies mor sup-

plerer og fortæller: 

“[...] ja der har også været en del mobning på skolen”. 

Sofie har været udsat for mobning i skolen og giver udtryk for, at samværet med hestene 

hjælper hende til, at tilegne sig egenskaber af psykisk og social karakter, som hun kan benytte 

i samspillet med andre mennesker i hverdagslivet.  

I interviewet fremgår positivt ladede beskrivelser, når deltagerne snakker om rideterapi og 

hestene. Sofie fortæller: 

“[...] Eller vi skulle lige køre ud og se på den og så stod den bare der med de 

største brune øjne, så [...]”. 
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Karoline udtaler ligeledes: 

“ Okay, så har jeg et billede af en anden hest, X, hende med den lange flotte 

man. Begge heste har jeg i en ramme derhjemme og så har jeg faktisk lige be-

stilt et cover med hesten X på, hvor der er et billede af hans man og så hans øre 

og så er der flot udsigt. [...] her er det (viser billede)”. 

Begge pigers beskrivelser er beskrevet detaljeret og positivt og kan ses som et udtryk for, at 

hestene har en stor betydning for dem hver især.  

Desuden fortæller Karoline: 

 “Ham har jeg redet på meget, men han er ikke lige [...] Han er meget sensitiv 

for tiden. Og det er jo synd. Når jeg tænker over det, så tror jeg egentlig ikke jeg 

ville kunne have opdaget det førhen […] sådan […]” 

Karoline har bemærket at en hest hun har redet på er meget sensitiv for tiden. Hun har kunne 

se og føle en forandring på hesten, og tager hensyn hertil. Karoline giver udtryk for, at sam-

været med hestene har gjort, at hun er blevet mere opmærksom, idet hun tvivler på, om hun 

ville have opdaget hestens tilstand førhen. 

Især to af de tre deltagere beskriver, at de føler hestene forstår dem. Sofie fortæller: 

 “Ja. Altså, de lytter bare. Eller sådan. De forventer ikke lange forklaringer el-

ler [...] Det er nok de kigger på mig. Jeg føler de forstår. Bedre end mange an-

dre.” 

Karoline fortæller ligeledes at: 

”Ja. Jeg føler bare, at rideterapien er et frirum for mig. Hestene forstår mig på 

en anden måde end en psykolog. Psykologen kender mig ik’ [...] T. og hestene 

hjælper mig med, at få tankerne hen på noget andet og sådan noget.” 

Her beskriver pigerne at de i samværet med hestene opnår af forståelse, som de ikke synes at 

kunne opnå på samme måde hos mennesker, fordi det kan være svært at komme med forkla-

ringer. Her lytter hestene, og det tyder på det hjælper dem.  
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5.2.3 Tema 3: At opleve en bedre hverdag 

Tema 3 “At opleve en bedre hverdag” handler om de tre deltageres udtalelser om rideterapi 

og hvordan rideterapien har påvirket deres hverdagsliv. 

Rideterapien hjælper deltagerne med deres personlige kvaliteter, som de benytter i deres 

hverdagsliv. Sofie fortæller: 

“Ja. Altså, igen det der med at jeg ikke rigtig har følt jeg passede ind i skolen 

eller [...] Altså jeg blev ked af det, når jeg mundaflæste folk og de jo sagde no-

get andet [...] Men altså der har hestene hjulpet mig rigtig meget, fordi at [...] 

når man sådan [...] Man bliver ked af det, når der er nogle der gør sådan her 

eller sådan noget også fordi jeg mundaflæser og gør nogle andre ting, så [...] 

Det de siger, det er jo ikke altid helt rigtigt [...] Og så det der med at gøre en 

stærkere med at tænke ‘nå ja, det var så den dag altså’, det er sådan de gør og 

er og det er jeg også blevet meget bedre til at tænke i stedet for at blive ked af 

det. Men så er der en hest herude der hedder X, der er rigtig stædig og laver 

bukspring og alt sådan noget [...] og så lærer du ligesom at det er dig, der skal 

bestemme, det er dig der ligesom bliver nødt til at gøre noget ved det eller hvad 

man skal sige - lægge det bag dig. Og det har virkelig hjulpet mig rigtig meget i 

min hverdag. Ligesom at bruge det agtig. Og så har vi også selv heste derhjem-

me.” 

Sofie’s mor fortsætter med at fortælle, at Sofie er blevet bedre til at tackle livet, når hun for-

tæller: 

Hun tager glad i skole, kommer glad hjem, altsååå [...] tackler livet på en anden 

måde.”  

Sofie tilegner sig kvaliteter, som styrker hende, hvor hun lærer at tage ansvar, tro på egne 

instinkter, være mere selvstændig og turde tage kontrol. Dette ved at kunne bestemme over et 

stort dyr. Hun lærer at sortere hvilke følelser og tanker, der er relevante at lade sig påvirke af 

og agere mere konstruktivt, som hun kan bruge i sin hverdag. Det tyder på, at alle disse udvik-

lede styrker er med til at forbedre Sofies hverdag, så hun er bedre rustet til at tackle livet på en 

anden måde, da kvaliteterne kan benyttes i hendes hverdagsliv. 
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Alle deltagere beskriver, at have opnået ændringer i deres hverdag ved deltagelse af ridetera-

pi. Emma fortæller bl.a.: 

“[...] Jeg bliver ikke så nervøs når jeg møder andre folk. Altså hvis der er en der 

kommer over til mig, tager jeg det lidt mere roligt eller [...]” og fortsætter med 

at fortælle: “Om torsdagen, fordi der er meget larm ude på min skole, så synes 

jeg der er meget mere ro om fredagen i skolen, fordi jeg så har været herude om 

torsdagen.”.  

Emmas mor tilføjer yderligere: 

“[...] Der er slet ikke den der frygt for hurtige bevægelser[...]” 

Karoline udtaler: 

“[...]Bagefter [...] efter ridning herude. Jeg kan pludselig have ro på ik’? [...] 

Jamen måske hvis jeg har haft en dårlig dag [...] Der sker noget [...] Mit humør 

ændres, når jeg kommer herud.[...]”  

Sofie fortæller ligeledes: 

“Altså der er nogle ting i min hverdag, der er blevet bedre. Fx. hvis man kom-

mer og er ked af det, træt, sur eller sådan noget, man kommer altid glad hjem 

herfra”.  

Karoline beskriver desuden:  

“Jeg bor på et opholdssted i X, som jeg næsten lige er flyttet ind på, noget der 

hedder X [...] Fordi jeg jo snart fylder 18 ik’? [...] og skal snart have kørekort 

[...] Men altså. Jeg ville kun flytte herhen, hvis jeg stadig kunne få lov til at gå til 

rideterapi her ik’? For ellers kan det hele være ligemeget [...] Det ville virke 

helt forkert, hvis ikke jeg skulle herud i min hverdag. Jeg har brug for hestene.” 

Pigernes udtalelser kan ses som et udtryk for, at de øver sig i at styrke egne personlige res-

sourcer i samværet med hestene, så de lettere kan klare hverdagen. Deltagelse i rideterapi på-
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virker deltagernes hverdagsliv positivt, hvor humøret er ændret til det bedre, og der skabes 

mere ro, mindre larm og mindre nervøsitet.  

Karolines beskrivelser kan desuden ses som et tegn på, at hestene har en stor betydning for 

hendes trivsel i hverdagslivet. Hun fortæller hun har brug for hestene og at alt kan være lige-

meget, hvis ikke hun kunne gå til rideterapi. Hendes udtalelser kan ses som et udtryk for, at 

hendes hverdag er ændret til det bedre, efter hun er startet i rideterapi, hvor hun har mulighe-

den for, at være i kontakt med hestene. Dette set i lyset af, at hun kun ville flytte, hvis hun 

kunne fortsætte i rideterapien. 
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6 Diskussion 

I dette afsnit vil vi diskutere væsentlige resultater struktureret ud fra vores tre temaer. Ligele-

des vil vi diskutere metoden i relation til væsentlige forhold ved undersøgelsens troværdighed, 

pålidelighed, transparens og overførbarhed. 

6.1 Diskussion af resultater 

6.1.1 Tema 1: At mærke efter 

Resultaterne viser, at deltagerne giver udtryk for, at evnen til at mærke sig selv forbedres ved 

deltagelse i rideterapi. Dette ses ved at alle tre deltagere bruger positive ord om rideterapi og 

deres udtalelser kan ses som et udtryk for, at pigerne oplever stor glæde ved deltagelse i ride-

terapi. De unge sårbare pigers manglende evne til at mærke efter i kroppen, må derfor antages 

at være blevet forbedret ved deltagelse i rideterapi, hvor pigerne er blevet mere bevidste om 

egne følelser.  

Pigernes udtalelser stemmer godt overens med en kvalitativ undersøgelse, som sigter mod at 

udforske børns deltagelse i hjemmebaserede aktiviteter efter deltagelse i rideterapi. Resulta-

terne belyser positive, følelsesmæssige ændringer hos børnene(34). Undersøgelsen rapporterer 

ingen negative virkninger, hvilket er i overensstemmelse med vores projekts resultater. Set i 

lyset af vores deltageres udtalelser og andre studier inden for feltet, tyder det på at virkningen 

af rideterapi er positiv. Dog undrer det os, at deltagerne ikke har noget negativt at sige om 

aktiviteten, da dette ifølge vores praksiserfaringer sjældent er tilfældet.  

To udtryk der går igen hos deltagerne i vores projekt er “glad” og “glæde”. Udtrykkene bru-

ges i sammenhæng med samværet med hestene og deltagelse i rideterapi. Ifølge Siri Næss er 

det, at have en grundstemning af glæde, en af kategorierne inden for begrebet “livskvali-

tet”(33). Pigerne bruger ikke selv ordet “livskvalitet” i interviewet, men størstedelen af deres 

beskrivelser af deltagelse af rideterapi omfatter en følelse af glæde. Siri Næss mener, at jo 

mere glæde, lyst og velvære en person har, jo højere er personens livskvalitet(33). Det kan 

diskuteres om den grundfølelse af glæde deltagerne mærker i deres krop, kun er fremtrædende 

i nuet i samværet med hesten på netop X ridested. Dog tyder deltagernes udtalelser på, at de 

gennem deltagelse i rideterapi generelt er i stand til at mærke efter uden for rideterapien. Uan-
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set grundfølelsen af glæde er en stjernestund eller en mere varig følelse, så tegner der sig et 

billede af, at rideterapi medfører livskvalitet. 

En øget evne til at mærke efter i egen krop gavner ens kropsbevidsthed(45). Ifølge Trotter kan 

kropsbevidsthed øges gennem deltagelse i rideterapi(45). Dette stemmer godt overens med 

pigernes udtalelser, som netop belyser, at der er sket en forbedring ift. at mærke efter, hvilket 

kan ses som et tegn på en øget kropsbevidsthed. Det kan diskuteres hvorvidt deltagerne snak-

ker os efter munden, idet vi ud fra egen praksiserfaring ved, at unge sårbare mennesker ofte 

beskriver det de ved vi ønsker at få svar på. Dog anser vi pigernes svar som troværdige, idet 

deres kropssprog og stemningsleje under interviewet udviste pigernes store engagement og 

glæde, hvilket tegner et billede af deres oprigtige følelse i forbindelse med deltagelse i ridete-

rapi. 

6.1.2 Tema 2: At være sammen med hesten 

Under interviewet giver deltagerne udtryk for, at rideterapien og arbejdet med hestene har 

hjulpet dem med at tilegne sig medfølelse og evnen til at tage hensyn. Evnen til at kunne tage 

hensyn og dermed agere omsorgsfuldt, kan være gavnlige ressourcer at inddrage i hverdagsli-

vet, da det øger muligheden for at omgås socialt. Ifølge Siri Næss har individet højere livs-

kvalitet i jo højere grad det har gode interpersonlige relationer, dvs. har et nært forhold til 

mindst ét andet menneske(33). Det kan diskuteres om alle deltagerne i vores projekt inddrager 

disse ressourcer i hverdagslivet blandt andre mennesker. Dog tyder det på, at deltagerne har 

en bevidsthed med sig om, hvordan de bedst muligt agerer i samspillet med andre. Dette set i 

lyset af, at nogle af deltagerne beskriver, hvordan de efter deltagelse i rideterapi og samvær 

med heste, bruger det aktivt i hverdagssituationer. 

Deltagerne i projektet beskriver at hestene kan hjælpe på en anden måde end mennesker kan. 

Set i lyset af en kvalitativ undersøgelse om rideterapi som et ergoterapeutisk behandlingstil-

tag, fremgår det, at der sker en fremgang i behandlingen ved inddragelse af en hest(25). Det 

fremgår af undersøgelsen, at deltagernes engagement i aktiviteter er markant forbedret sam-

menlignet med almindelig en-til-en behandling(25). Desuden beskrives samværet med hesten 

som motivationsfaktor, hvor der opstår en helt anden glæde end før inddragelse af hest(25). 

Undersøgelsens resultater stemmer overens med vores deltageres udtalelser om samværet med 

hesten. 
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Det fremgår af vores resultater, at hestene kan bruges til at se, forstå og ændre hverdagssitua-

tioner. Dette for at deltagerne kan øve sig i, at tænke alternative måder at tackle situationer i 

hverdagen på. Deltagerne tilegner sig egenskaber, som styrker deres tro på sig selv og egne 

evner, som kan benyttes i samspillet med andre mennesker i deres hverdag. Siri Næss mener, 

at individet har højere livskvalitet i jo højere grad det føler sig sikker på egne evner og accep-

tere sig selv(33). Det kan diskuteres i hvor høj en grad deltagerne føler sig selvsikre, men de-

res udtalelser belyser, at de øver sig i, at udvikle sig på dette område, og alene det at de tør 

deltage i et interview tyder på større selvsikkerhed. 

Der tegner sig et billede af, at vores fund stemmer overens med Lev Vygotskijs teori om NU-

ZO, hvor der arbejdes ud for nærmeste udviklingszone(7). Pigernes beskrivelser om oplevel-

sen af deltagelse i rideterapi kan anses som nogle personlige ressourcer, de i arbejdet med 

hesten, har udviklet og opnået. Altså kan pigernes udtalelser være et udtryk for, at de arbejder 

inden for NUZO, hvor deltagerne oplever succes og bevarer motivationen(7). Den udvikling 

der sker i arbejdet med hestene, inddrager pigerne i deres hverdagsliv. Dette ses bl.a. ud fra at 

en af pigerne beskriver hvordan hun deler sin glæde ved oplevelserne på ridestedet med sine 

omgivelser, og dekorerer sit værelse og telefon med billeder af hestene.  

Motivationen og den vedvarende succesoplevelse, som den unge oplever igennem NUZO, 

kan give den unge en engageret fordybelse af en aktivitet. Dette beskriver Mihalyi 

Csikszentmihalyi i flow-teorien(1). Her beskrives en tilstand af fordybelse, hvor individer er 

engagerede og har fokuseret opmærksomhed i en aktivitet(1). Set i forhold til vores deltagere 

kan flow-teorien anskues ud fra, at deltagerne glæder sig til at komme og er dybt engageret i 

at fortælle os om fænomenet. Flow perspektivet kan anskues ud fra Ann Willcocks begreb 

“Doing”(47), som er selve aktiviteten, der i vores projekt er rideterapi, og er det bærende 

komponent, som binder Willcocks fire begreber sammen. Inddrager man Willcocks begreb 

“belonging”(47), kan samværet med hesten være et udtryk for, at der skabes tilhørsforhold og 

udvikles relationer. Dette kan ses i rideterapien i samværet med hesten, hvor der udvikles re-

lation deltager og hest imellem. Det tyder på at evnen til at skabe relationer også kan inddra-

ges i pigernes hverdagsliv. Dette anskues ud fra, at deltagerne er motiveret for deltagelse i 

rideterapi og fortæller om succesoplevelser, hvor de tilegner sig personlige ressourcer, som 

åbner op for nye muligheder i deres hverdagsliv. Bl.a. fortæller en deltager, hvordan hun bru-

ger relationen med hesten til at håndtere konflikter i skolen.  
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Der tegner sig et billede af, at pigerne oplever deltagelse i rideterapi som et styrkende tiltag, 

hvor de opnår en følelse af sammenhæng gennem kontinuerlig udvikling. Ifølge Antonovsky 

er det vigtigt at deltagerne har en følelse af sammenhæng, hvor den givne aktivitet er begribe-

lig, håndterbar og meningsfuld(2). Gennem ham kan vi understøtte at pigerne oplever at del-

tagelse i rideterapi netop er tilpas håndterbar, begribelig og meningsfuld, idet pigerne ser ud 

til at gennemgå en personlig udvikling i samværet med hesten, og stadig føler sig motiveret 

for at komme, og lære nye ting i rideterapien(2). De evner at håndtere hesten, og forstår an-

svaret og aktiviteterne med hesten, og har lyst til at være sammen med hesten på ridestedet, 

fordi hele rideterapiens sammenhæng er forudsigeliggjort.  

6.1.3 Tema 3: At opleve en bedre hverdag 

Det fremgår af pigernes udtalelser, at rideterapien hjælper deltagerne med deres personlige 

kompetencer, som belyses når deltagerne beskriver, at deltagelse i rideterapi skaber mere ro, 

mindre larm og mindre nervøsitet i deres hverdag.  

Karen Thodberg og Janne Winter Christensen (Thodberg og Christensen), der begge er seni-

orforskere ved Institut for Husdyrvidenskab beskriver ligeledes, at dyret har en beroligende 

effekt på mennesker via positive oplevelser(42). Selve samværet med dyret opfattes som be-

hagelig, hvor mennesker oplever en følelse af, at være mere afslappet i kontakten med dyret. 

Der opstår derfor en positiv oplevelse med dyret, som motiverer mennesker til at opsøge kon-

takten igen(42). Måske dette kan være forklaringen på, at deltagerne i vores projekt har gået 

til rideterapi i henholdsvis 4, 5 og 6 år, hvilket er bemærkelsesværdigt ift. at det er svært for 

sårbare unge, at bibeholde og bevare glæden og motivationen ved en aktivitet i længere perio-

der(40). 

Set i lyset af, at deltagerne giver udtryk for en vedvarende motivation for deltagelse i ridete-

rapi, kan det ud fra Antonovskys teori om OAS(2) anskues, at deltagerne oplever en stærk 

følelse af meningsfuldhed i samværet med hestene. Meningsfuldhed er ifølge Antonovsky 

motivationskomponenten, og når oplevelsen af meningsfuldhed opstår i en given aktivitet, 

som i dette projekt omfatter rideterapi, opfattes det som en udfordring, der er værd at engage-

re sig i(2). Følelsen af meningsfuldhed i livet kan medvirke til en bedre hverdag, fordi man 

oplever en større tilfredsstillelse ved tilværelsen, når det man deltager i giver mening for indi-

videt. 
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Dyr, herunder heste, fungerer ifølge Trotter som en interaktiv partner, der kan få mennesket 

til at se nye sider af sig selv og tilegne sig nye egenskaber(45). En af deltagerne beskriver, at 

hun gennem kontakten med hestene, har tilegnet sig en større selvstændighed og selvtillid, 

idet hun har ansvaret og kontrollen over hesten. Dette kan ses som et udtryk for at deltageren, 

gennem rideterapi, øver sig i at sortere hvilke følelser og tanker, der er relevante at lade sig 

påvirke af og agere mere konstruktivt. Dette kan hun overføre til sit hverdagsliv. Læreren i at 

agere mere konstruktivt og benytte færdigheder i de relevante sammenhænge stemmer 

overens med Ann Wilcocks begreb “becoming”(47), hvor man ønsker at opnå et mål ved at 

udvikle aktiviteter og kompetencer og herved muliggøres deltagelse. Set i lyset af vores delta-

geres beskrivelser af deres deltagelse i rideterapi anses denne aktivitet som et middel, der 

hjælper deltagerne til en oplevelse af, at udvikle sig og være på vej mod et mål. 

Deltagernes beskrivelser af en opnået følelse af, at elske og blive elsket gennem brug af ride-

terapien, som en vigtig aktivitet i deres hverdagsliv, er i overensstemmelse med Siri Næss’ 

teori om livskvalitet(33). Hun mener, at individet har højere livskvalitet afhængigt af graden 

af hvor aktivt det er, herunder engagerer sig og deltager i noget som repræsenterer en udfor-

dring og opleves som meningsfuldt(33). Set i lyset af deltagernes udtalelser om samværet med 

hestene og deltagelse i rideterapi, anses rideterapien som en meningsfuld aktivitet i alle tre 

deltageres hverdag. 

De egenskaber, som pigerne tilegner sig gennem deltagelse af rideterapi, medbringes i deres 

hverdagsliv uden for rideterapien. Sat op imod den ergoterapeutiske definition af livskvalitet; 

“at vælge og deltage i aktiviteter, som giver håb, motivation, mening, tilfredsstillelse, og som 

skaber et stimulerende livssyn, fremmer sundhed og støtter selvstændiggørelse”(44) kan pi-

gernes udtalelser i projektet anses som et udtryk for, at de måske oplever en øget livskvalitet i 

deres hverdagsliv efter deltagelse i rideterapi. 

6.1.4 Opsamling af diskussion af resultater 

Det kan diskuteres hvorfor rideterapi som ergoterapeutisk aktivitet ikke er mere anvendt i 

Danmark, når vores resultater sammensat med andre studier tyder på, at deltagelse i rideterapi 

har en grundlæggende positiv effekt på børn og unge. Dog er vi bevidste om, at rideterapi er 

en økonomisk dyr bedrift sammenlignet med andre velkendte behandlingsformer inden for 
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ergoterapi. Det er værd at overveje om investering af denne terapiform kan opveje nogle af de 

ressourcer, som bruges i psykiatrisk behandling. 

6.2 Diskussion af metodevalg 

6.2.1 Troværdighed 

I vores interviews har vi tilstræbt at skabe en passende tillidsfuld relation til deltagerne. Det 

har vi bl.a. gjort ved at skabe trygge rammer for deltagerne ved, at forventningsafstemme med 

forældre, deltagere og rideterapeut, hvor vi lytter på deres behov ift. tid og sted. Desuden har 

vi muliggjort at deltagernes mødre må deltage som støtte. Ligeledes har vi valgt at inddrage 

forskellige metoder i forbindelse med interviewet, herunder fotointerview og det gående in-

terview. Dette for at lade den unge komme på banen, og igangsætte en god samtale, hvor vi 

forholder os åbne og nysgerrige. Under interviewet havde nogle deltagere sværere ved at tale 

frit end andre.  

Fotointerviewet skulle primært bruges til relationsdannelse, men dette blev kun fuldført hos 

en af deltagerne. Alligevel opstod der en god relation til de øvrige deltagere, som ikke viste 

fotos under interviewet. Det kan derfor diskuteres om anvendelse af fotointerview var rele-

vant for vores projekt, da vi ikke stødte på betydelige ændringer i relationen til deltagerne. 

Det kan diskuteres om tillidsforholdet mellem os og deltagerne var passende, eller om vi i 

virkeligheden var for langt fra hinanden. Måske kunne flere besøg på ridestedet forud for in-

terviewet have medført en bedre relation til pigerne. 

Vi valgte, at informere deltagere og forældre om projektets overordnede fokus ved at oplyse 

problemformulering, velvidende at dette kan påvirke deres svar. Dette for dels at skabe tryg-

hed hos pigerne, og dels give dem mulighed for, at reflektere over undersøgelsens formål. 

I projektet valgte vi at anvende interviews, fordi vi var interesserede i at høre deltagernes egne 

oplevelser og beskrivelser af rideterapi. Det kan diskuteres om vi med held kunne have brugt 

supplerende kvalitative metoder. Observationer kunne måske danne baggrund for interviews 

og give en mere fyldestgørende forståelse af pigernes oplevelse af rideterapi, velvidende at 

observationer ses med forskers øjne på deltagernes oplevelse(22)(30). 
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Vi blev frarådet at observere pigernes deltagelse i rideterapi, idet den tilknyttede rideterapeut 

mente, at vi ville få mere brugbar data ud af at prøve det på egen krop. Derfor valgte vi som 

en del af vores baggrundsresearch, at se og opleve på egen krop, hvad rideterapi indebærer. 

Det kan diskuteres om vi med fordel både kunne lave baggrundsresearch og observationer, for 

at øge projektets troværdighed yderligere. Vi valgte at gå med rideterapeutens forslag, fordi 

hendes erfaring med rideterapi er større end vores. 

I vores interviews tilstræbte vi at benytte åbne spørgsmål, da vi benytter den fænomenologi-

ske tilgang. Det kan diskuteres om vi er tro over for den fænomenologiske metode, idet det 

nogle gange var svært at få sammenhæng i deltagernes udtalelser. For forståelsens skyld og 

for at lede os hen mod relevante svar, måtte vi stille ledende spørgsmål og samle op på delta-

gernes udtalelser, velvidende at der er en risiko for misforståelser(22). Ifølge Steinar Kvale er 

dette ikke noget, der påvirker troværdigheden negativt, så længe der er bevidsthed om, hvor-

for man bruger ledende spørgsmål(22). Vi spørger netop ind til det sagte, for at sikre trovær-

digheden af deltagernes udtalelser. 

Deltagerne afgjorde hvornår interviewet skulle finde sted. Dette betød, at de tre interviews lå 

samme dag med kort tid mellem hinanden. Deltagerne valgte dette, fordi de gik til rideterapi 

den pågældende dag, og derfor var på X ridested i forvejen. Det kan diskuteres om det har 

påvirket deltagerne ift. træthed, at de har været til rideterapi før interviewet eller skal efter, 

fordi de bruger meget energi begge steder. Vi oplyste i informationsbrevet, at der var en risiko 

for, at føle sig træt efter interviewet. 

Under alle interviews var vi som projektansvarlige begge til stede. Opgaverne under inter-

viewet var fordelt således, at en var interviewer og en var observatør, for at sikre vi ikke af-

brød hinanden og deltagerne. Det var en fordel at begge var til stede under interviewet, så vi 

havde en fælles forståelse, i den efterfølgende transskriberingsproces. Fordelingen af arbejds-

opgaver medførte, at det som ikke fremgik af lydoptagelsen, blev skrevet ned i forbindelse 

med observatørens noter. Vi ser det som en fordel, at vi var fælles om processen. Dog kan det 

diskuteres om vi med fordel kunne have byttet roller i nogle af interviewene, for at se delta-

gerne fra et nyt forskerperspektiv. 

Vi interviewer tre unge piger, som går til rideterapi samme sted. Det kan derfor diskuteres 

hvor fyldestgørende vores resultater er, fordi det lave antal deltagere fra kun et ridested gør 
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det svært at sige noget generelt om rideterapi blandt unge mennesker. Desuden kan det disku-

teres om der er nogle ting vi ikke får svar på grundet vores fænomenologiske tilgang, som  vi 

måske ville få uddybet hvis vi kunne spørge mere ind til deltagernes udtalelser. I stedet fik vi 

dybdegående udtalelser fra deltagernes oplevelse af rideterapi og fik herved et godt kendskab 

til netop X rideterapi. Set i lyset af projektets omfang og vores rekrutteringsmuligheder har 

det ikke været muligt, at undersøge fænomenet fra et bredere perspektiv. Dog anser vi trovær-

digheden i vores lille projekt for nok til, at have sin berettigelse i undersøgelsen af rideterapi. 

Når vi i projektet inddrager argumentationer benytter vi evidensbaseret litteratur for at under-

støtte troværdigheden. 
 

Forud for vores diskussion har vi gjort brug af tjeklisten Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP)(35). Dette til vurdering af projektets troværdighed, og for at belyse styrker og evt. 

begrænsninger i vores projekt. CASP-vurderingen bekræftede at vore projekt er valid. 

6.2.2 Pålidelighed og transparens 

Det kan diskuteres om vores projekt er helt igennem pålideligt, men vi har tilstræbt os på at 

bruge vores problemformulering som det styrende element gennem hele processen. Dette har 

hjulpet os med at fastholde projektets hovedessens(30).  

Ligeledes har vi søgt at redegøre for vores valg af metode og analyse, samt sørget for at skabe 

en sammenhæng mellem alle projektets komponenter, herunder eksempelvis overensstemmel-

se mellem problemformulering, formål, metode, analyse, resultater og konklusioner. Dette for 

at sikre, at der er en rød tråd gennem hele projektet(30). 

Vi har tilstræbt at beskrive en systematisk gennemgang af vores arbejdsproces, hvor vi konti-

nuerligt beskriver vores fremgangsmåde. 

Desuden har vi redegjort for egne forforståelser og forholdt os kritisk til disse gennem projek-

tet. Vi har tilstræbt efter at agere åbne over for deltagernes oplevelse af fænomenet, og der-

med sikret at vi er tro mod det indsamlede data. Dog er der altid en risiko for, at egne forfor-

ståelser kommer til udtryk, da det ikke kan undgås 100%. 
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6.2.3 Overførbarhed 

Det kan diskuteres om projektets resultater er fyldestgørende nok til at være overførbare i 

andre sammenhænge. Vi mener dog, at vores resultater kan bruges som udgangspunkt for 

yderligere undersøgelse af oplevelsen af deltagelse i rideterapi. Måske kan andre forskere 

med fordel undersøge en anden målgruppe, der er tilknyttet samme ridested som er undersøgt 

i dette projekt, eller tage udgangspunkt i den unge målgruppe, set ud fra et andet ridemiljø. 

Desuden kan det diskuteres om projektet med fordel kan benyttes til bredere forskning hos 

eksempelvis kandidatstuderende, som evt. kan sammenligne flere ridesteder, og dermed skabe 

større generaliseringsmuligheder, idet deres projekt har et større omfang.  

6.2.4 Opsamling af diskussion af metode 
Det kan diskuteres om vores valg af metode var fyldestgørende nok til at bidrage med mere 

viden om rideterapi, da det var svært for os at få uddybende svar og beskrivelser fra deltager-

ne. Måske kunne vi med fordel have valgt at udføre et kvantitativt studie, for at få flere, og 

mere stringente svar. Desuden kan vores valg af videnskabsteoretisk tilgang til dette projekt 

diskuteres, idet bachelorprojektet omfatter en lille undersøgelse, hvor det har været svært at 

forholde os fænomenologiske hele vejen igennem interviewet. Dog mener vi, at vores resulta-

ter er tilfredsstillende, idet vi har indsamlet den viden vi søgte i henhold til at vi kun udførte et 

kvalitativt studie.  

7 Konklusion 

Vi har analyseret og diskuteret vores indsamlede data, og vil på baggrund af dette konkludere 

på vores problemformulering. 

Ud fra vores resultater kan vi se, at der forekommer en positiv påvirkning i deltagernes hver-

dagsliv og livskvalitet efter deltagelse i rideterapi. Alle tre deltagere beskriver at de oplever 

deltagelsen i rideterapi som en betydningsfuld aktivitet i deres hverdagsliv. Før tilknytning til 

X rideterapi har deltagerne været præget af uro, kaos, tristhed, usikkerhed og mistillid i deres 

hverdag. Generelt har der været en tendens til mistrivsel i deltagernes hverdagsliv, hvor de har 

følt sig anderledes. Deltagerne har oplevet en markant forbedring gennem deltagelse af ridete-

rapi, hvor de har opnået større selvtillid og føler sig hørt og forstået, hvilket betyder at delta-

gerne er blevet i stand til, at være mere bevidste om egne følelser, sortere i disse og agere der-
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efter. Gennem samværet med hestene har deltagerne lært at agere mere omsorgsfuldt over for 

andre mennesker, og kunne tage hensyn. Deltagelsen i rideterapien har medført et frirum, en 

større ro og glæde i deltagernes hverdag. Det tyder på, at inddragelsen af heste er medvirken-

de til opretholdelse af og deltagelse i hverdagsaktiviteter, og kan dermed være et godt sup-

plement til anden behandlingsform. Vores projekts resultater er i overensstemmelse med an-

den forskning, som peger på, at der ses en positiv forandring med inddragelse af heste som et 

led i et behandlingsforløb. Dog er vi bevidste om, at der er behov for yderligere undersøgelser 

om fænomenet, hvor vores projekts positive resultater forventes at kunne bidrage til videre 

forskning. Set i lyset af deltagernes udtalelser kan vi konkludere, at deltagelse i rideterapi gør 

en væsentlig forskel for deltagernes oplevelse af livskvalitet. De tre deltagere giver alle udtryk 

for at rideterapi har givet dem kompetencer, som er med til at forbedre deres hverdagsliv.  
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8 Perspektivering 

Vi håber at vores projekt vil sætte et større fokus på rideterapi som en ergoterapeutisk aktivi-

tet, og dermed som en relevant ergoterapeutisk interventionsform. Det er værd at undersøge 

feltet nærmere som et ergoterapeutisk redskab, herunder om det kan have betydning for vare-

tagelse af flere betydningsfulde aktiviteter i deltagernes hverdag. Vores projekt lægger op til 

videre undersøgelse af fænomenet rideterapi, herunder undersøge flere ridesteder, flere antal 

deltagere samt flere målgrupper. Dette mhp. at undersøge forskellige aldersgrupper og køn, 

for at kunne vurdere evt. sammenhænge. Ligeledes kunne specifikke diagnoser undersøges 

med samme formål. Med afsæt i projektet funderer vi over, hvorfor terapiformen rideterapi 

ikke er ligeså udbredt i DK, som ridefysioterapi er. Projektets resultater viser, at rideterapi har 

en positiv virkning på sårbare unge piger, hvorfor vi som projektansvarlige undrer os over, at 

terapiformen ikke benyttes som ergoterapeutisk behandling mere end det gør. Udøvere af ri-

deterapi argumenterer for, at terapiformen virker effektivt, hvorfor vi håber at dette projekt 

kan være med til videre forskning omkring udvikling af det ergoterapeutiske arbejdsfelt inden 

for rideterapi. For at undersøge et større antal deltagere, og danne et større helhedsperspektiv 

på deltagelsen i rideterapi, kunne studier af større omfang end vores projekt med fordel udføre 

en kvantitativ undersøgelse. Dette eksempelvis gennem spørgeskemaundersøgelser. 
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10 Bilag 

10.1 Bilag 1: Søgeprofil 
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10.2 Bilag 2: Søgematrix 
 
 

 

 

  

Søgematrix for 
Cinahl 

Fokusområde 1: 
Ergoterapi 

Fokusområde 2: 
Rideterapi 

 

 Occupational therapy Equine assisted therapy  

Antal hits 35.125  532  

I alt    47 

Søgematrix for 
Pubmed  

Fokusområde 1:  
Ergoterapi 

Fokusområde 2: 
Rideterapi 

Fokusområde 3: 
Unge børn 

 Occupational therapy [MeSH] Hippotherapy [MeSH] Children [MeSH] 

Antal hits  12937 
 

82 1869349 
 

I alt    1 
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10.3 Bilag 3: Tjeklister til kritisk vurdering af artikler 
CASP-vurderinger af kvalitative artikler 
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STROBE Statement-tjekliste af kvantitativ artikel 
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10.4 Bilag 4: Forsknings- og interviewspørgsmålsmatrix 
 

  



 61 

  



 62 

  



 63 

  



 64 

  



 65 

10.5 Bilag 5: Interviewguide 
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10.6 Bilag 6: Samtykkeerklæring 
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10.7 Bilag 7: Informationsbrev 
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10.8 Bilag 8: Analyseproces 
Fase 1: Gennemlæsning af transskriptioner for dannelse af helhedsopfattelse 

 
Fase 2: Markering af naturlige meningsbærende enheder uden kodning 
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Ekstra fase: Kategorisering af overordnede temaer 

 
 

Fase 3: Meningsbærende enheder sat op om fænomenet 
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Fase 4: Sammenskrivning af prosetekst 
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10.9 Bilag 9: Udkast af transskriptioner  
Transskription af interview med Emma 
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Transskription af interview med Sofie 
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Transskription af interview med Karoline 

 
 

 
 

 


