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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att analysera och diskutera vilka specialpedagogiska perspektiv som 

ligger bakom ridterapin i praktiken genom att kartlägga ridterapis praktik i förhållande till ett 

kombinerat specialpedagogiskt och ridterapeutiskt perspektiv. Genom att uppmärksamma frågor 

som tidigare forskning anspråkslöst uppmärksammat, är den övergripande målsättningen att 

utröna vilka teoretiska och/eller terapeutiska idéer som ligger till grund för ridterapi, för att utifrån 

de specialpedagogiska perspektiv som svarar mot dessa förväntningar, studera ridterapins praktik 

i förhållande till teori. I detta arbete diskuteras huruvida det kompensatoriska perspektivet samt 

dilemmaperspektivet förhåller sig till ridterapins process och varför ridterapi inte är ett mer 

vedertaget instrument inom det specialpedagogiska fältet. Studien visar genom observation-och 

intervjustudier att ridterapi i praktiken svarar mot de två specialpedagogiska perspektiven med en 

komplexitet gentemot individuella förutsättningar, patientgruppens gemensamma erfarenheter 

och organisationens utförande. Den ridterapeutiska verksamheten svarar mot flera intressanta 

möjligheter som en givande behandlingsform inom specialpedagogik där både den kroppsliga och 

känslomässiga stimulansen utmanas. 

Nyckelord: Specialpedagogik, ridterapi, kompensatoriska perspektivet, dilemmaperspektivet. 
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[1] 1 – Inledning 
I samband med min egen ridning har jag vid ett flertal tillfällen iakttagit en 

förståndshandikappad vuxengrupp som ägnat sig åt vad som rubriceras som 

ridterapi. I anslutning till detta uppstod frågeställningar och funderingar hos 

mig kring vad ridterapi egentligen är, och på vilka grundvalar denna 

verksamhet vilar och utövas. I mitt förhållande till hästen finns en filosofisk 

grundtanke där relationen häst – människa ger självinsikt och självförtroende. 

En nyttoeffekt av ridning som träningsform är att den t.ex. kan förstärka 

bålmuskulatur och hållning och detta är något som ridterapeutiska 

verksamheter även verkar förhålla sig till, men i vilket syfte? Terapins roll och 

syfte behöver enligt min mening tydliggöras för att klargöra vad som ska 

uppnås. Men en sådan definition riskerar att bli hängande i luften om 

bakomliggande teorier och terapeutiska avsikter inte kan förankras i ett större 

sammanhang. Ytligt sett kunde jag se relationer mellan ridterapins och 

specialpedagogikens praktik. Men jag kunde inte finna någonting i litteraturen 

om, och i så fall hur, dessa två områden kopplats samman. Detta är motivet till 

varför jag kom att intressera mig för det kombinerade problemområdet 

ridterapi-specialpedagogik. 

Problemområdet för denna studie kretsar alltså runt ridterapi betraktad i ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Allmänt uttryckt kan specialpedagogik enligt 

Nilholm (2010) ses som en verksamhet i samhället med speciella pedagogiska 

motiv, syften och deltagare. Specialpedagogiska perspektiv kan kategoriseras i 

olika dimensioner där bakomliggande intentioner skapar olika förutsättningar 

för terapeutiska behov och åtgärder. Rehabilitering och terapeutisk behandling 

innefattar läkande processer av människans fysiska och psykiska 

sjukdomstillstånd, där användandet av hästen visat sig ha stor potential. 

Ridterapi är en terapeutisk behandlingsform, som genom att belysas i ett 

specialpedagogiskt perspektiv, kan knytas till ett vidare sammanhang som har 

att göra med livskvalité och människovärde i vid bemärkelse. 

Men för att tränga in i och studera detta kombinerade problemområde krävs 

mer djupgående genomgångar av vad ridterapi innebär i teori och praktik, och 

även motsvarande genomgångar av vad specialpedagogik som forsknings- och 

praktikfält innebär och står för. Det är i ljuset av sådana genomgångar vi kan 

dra slutsatser om eventuella innehållsliga relationer mellan ridterapi och 

specialpedagogik, och på dessa grundvalar formulera en teoretisk referensram 

för empiriska studier inom detta område. Mot denna bakgrund är detta arbete 

upplagt och disponerat så här: 
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       1. Litteraturgenomgång av vad ridterapi innebär som terapeutisk 

behandlingsform. Eftersom denna genomgång inte ger en fullständig bild av 

vad ridterapeutisk behandling kan innebära i praktiken har 

litteraturgenomgången kompletterats med en förstudie i form av en intervju 

med en ridterapeut. 

      2. Översiktlig litteraturgenomgång av etablerade teorier och förhållningssätt 

inom specialpedagogikens område. 

      3. Formulering av en teoretisk referensram som vilar på – och knyter samman – 

punkterna 1 och 2 ovan. 

      4. Formulering av syfte och frågeställningar för den empiriska studien som 

grundas på punkten 3 ovan. 

      5. Metodgenomgång och redovisning av den empiriska studien. 

      6. Resultat och diskussion av den empiriska studien i förhållande till teoretisk 

referensram, syfte och frågeställningar. 
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[2] 2 – Bakgrund och 

litteraturgenomgång 
Detta kapitel inleds, som jag nämner i ovanstående med 1 och 2, med en 

litteraturgenomgång. Detta sker genom att jag ger en historisk tillbakablick och 

vision kring ridterapeutisk verksamhet för att vidare klargöra några begrepp 

och definitioner inom terapeutisk ridning, samt några centrala 

specialpedagogiska förhållningssätt. Därefter behandlas ridterapeutiska 

effekter, aktuell forskning kring ämnet och arbetets förstudie, en intervju med 

den leg. ridterapeuten. Kapitlet avslutas i enlighet med punkt 3 där jag knyter 

samman ridterapi och specialpedagogiska förhållningssätt och som bildar 

arbetets teoretiska referensram. 

2.1 – Historiskt tillbakablick och vision 

Ridterapi är ett exempel på hur hästen möter människan på flera olika plan, 

något som inom terapeutiska former kan skapa värdefulla relationer och 

känslospektra hos patienten. Hästen närvarar i vår vardag som ett historiskt 

verktyg som under århundraden hjälpt människan att sträva framåt i 

utvecklingen, framförallt inom arenor som exempelvis jakt, krig och jordbruk. 

Hästens användningsområde som en aktör i dagens samhälle varierar från 

landsbygd till stad, på ridanläggningar, i tävlingssammanhang och i 

utbildningsväsendet. Handikappridning för funktionshindrade är i nuläget en 

omfattande verksamhet, vilket inte minst visar hur hästnäringen kan uppfylla 

mål bland annat inom handikapp- och folkhälsopolitiken (Silfverberg & 

Tillberg, 2009) 

Med inspiration från de nordiska ländernas framgångar med funktionsridning, 

startade ridning i terapeutiska sammanhang  i Sverige under 1950 – talet (ibid).  

Funktionsridningen i Sverige och Europa i övrigt har sedan dess innefattat 

rehabiliterande ridning för personer med olika neurofysiologiska 

funktionsnedsättningar och andra sjukdomsbilder som exempelvis Cerebal 

Pares (CP), autism, stroke, hjärnskador, ryggskador, ryggmärgsskador, 

Multiple Scleros (MS), Morbus Parkinson, och andra muskelsjukdomar eller 

amputationer (Silfverberg & Tillberg, 2009). Inom den psykiatriska 

verksamheten används ridterapi exempelvis som en behandlingsform för 

ätstörningar, då rutinerna kring hästen kan förbättra kroppsuppfattningen hos 

patienten (Arbin, 2006). 

2.2 – Några begrepp och definitioner 

För att förstå vad som rör sig inom begreppet terapeutisk ridning krävs det 

några definitioner. Den terapiform där terapeutens avsikt, utifrån sin 
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grundutbildning, är att låta patienten få sin behandling uppsutten till häst går 

under namnet ridterapi. Ridningen är central då hästens tredimensionella 

rörelsemönster är en tillgång för ryttaren. Hippoterapi är ett liknande begrepp 

som indelas under samma syfte och innebörd som ridterapi. Internationellt är 

Equine Assisted Therapy (EAT) som antogs under EU- projektet PEGASUS 

EUROPE under 2002 – 2005, det främsta internationella paraplybegreppet, som 

innefattar all hästrelaterad vård-och behandling (Håkanson, Palmgren – 

Karlsson, Sandgren, 2008). Termerna hästunderstödd terapi (HUT) och 

hästanknutna aktiviteter (HUA) är en fördjupning av specialpedagogiska och 

terapeutiska metoder och har i mångt och mycket ersatt de tidigare begreppen 

ridterapi såväl som hippoterapi. De innefattar liksom EAT terapeutiskt 

markarbete, då patienten kommunicerar med hästen tillsammans med en 

terapeut genom olika övningar i ridhuset utan att sitta upp på hästen 

(Håkanson et al. 2008). Praktiska utföranden, som att borsta, sadla och vanliga 

stallsysslor som utfodring och mockning ingår också i behandlingen. En av 

Sveriges största funktionssporter är handikappridning, en fritidsaktivitet för 

både barn och vuxna, handledda av en ridlärare. Det är sålunda ingen terapeut 

närvarande. Ryttaren har möjlighet att medverka i tävlingssammanhang och 

andra arrangerade aktiviteter till häst, exempelvis vann danskfödda Lis Hartel 

OS silver i dressyr 1952 trots att hon drabbats hårt av polio (Arbin, 1994). 

Ridterapi är den term som kommer att användas i denna uppsats, då 

forskningen i huvudsak avhandlar effekterna av den behandling som 

patienten ges uppsutten till häst. Grundprinciperna i den ridterapeutiska 

verksamheten gränsar till det specialpedagogiska fältet, men hur? Skälet till att 

välja ett specialpedagogiskt perspektiv, är för att undersöka hur ridterapins 

synsätt svarar mot specialpedagogikens olika paradigm. Tidigare forsknings 

knapphet kring denna vinkling av ridterapi gör det angeläget att undersöka 

den relativt outforskade kopplingen mellan ridterapi och specialpedagogik. 

Som utgångspunkt i denna strävan följer nedan en kortfattat översikt av 

specialpedagogik som område. 

2.3 – Specialpedagogiska teorier 

Specialpedagogik är en pedagogik som expanderar i vår samtid och är en 

aktuell institutionaliserad verksamhet i samhället. Lika aktuell inom 

specialpedagogiken är definitionen av normal och onormal. Handlar ”vanlig” 

pedagogik om det normala och specialpedagogik om det onormala? Om så är 

fallet, vilka är då kriterierna? Specialpedagogiken vidrör således flera 

existentiella filosofiska och etiska frågeställningar. En historisk tillbakablick 

visar att specialpedagogikens fundament under lång tid främst fokuserat på 

gällande ”abnormiteter” i samhället, då utvecklingsstörda och andra 
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avvikande grupper segregerats, huvudsakligen till slutna institutioner 

(Nilholm, 2010). Denna uppdelning av samhällsgrupper har under tid dock 

omformaterats till en retorik om gynnsamma resurser och hjälpmedel och tre 

större inriktningar på specialpedagogik; det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet (ibid). 

Inom specialpedagogiken har det kompensatoriska perspektivet, länge besuttit 

en dominerande ställning, där Nilholm (2010) hävdar att utmärkande drag i 

detta perspektiv är att tilldela egenskaper eller anlag, som i någon bemärkelse 

anses som problematiska hos individen. En utredning samt en kategorisering 

som exempelvis kan röra sig om olika diagnosgrupper, som ADHD, autism 

eller andra psykologiska eller neurologiska syndrom, utgår från 

förutsättningen om att individen är ägaren av problematiken (Nilholm). 

Förklaringar och lösningar på problematiken förekommer i varierande 

metoder för att kunna kompensera och balansera upp förhållandet mellan 

individen och dess problematik. 

Det kritiska perspektivet, i motsats till det kompensatoriska ifrågasätter 

grundbegreppet specialpedagogik, då det verkar repressivt och särskiljer 

grupper i samhället som klassificeras som onormala kontra normala. 

Ifrågasättandet om normaliseringsbegreppet är således centralt inom det 

kritiska perspektivet (Nilholm, 2010). Specialpedagogiken förklaras istället från 

yttre förhållanden, som sociala institutioner och processer som systematiskt 

uppdelar grupper i samhället. Exempelvis kan skolans och 

utbildningssystemets eget misslyckande döljas genom specialpedagogik, som 

ett försvar mot dess egna brister och svagheter. Det kritiska perspektivet har 

emellertid rönt viss kritik då perspektivets föreställningar om 

specialpedagogikens icke-existens skapar ett idealsamhälle där inga individer 

kategoriseras eller segregeras (ibid).       

Utifrån denna kritik har dilemmaperspektivet utmynnat som betonar det 

specialpedagogiska områdets bredd och komplexitet. Det finns många 

intressegrupper och övergripande motiv i samhället och i dess 

utbildningssystem, som beroende på kontext kan stå i motsatsförhållande till 

varandra eller ha flera dimensioner (Nilholm, 2010). Det centrala är hur 

samhällssystemet förhåller sig till dessa dimensioner och åskådliggör områden 

som demokrati, filosofi och didaktisk pedagogik, samt att kunskap tillförs 

inom specialpedagogiken för att vidga synfältet (ibid). Perspektivet pekar på 

flera dimensioner av lösningar av specialpedagogikens problematik och 

uppmärksammar individens position utifrån grupp- och organisationsnivå.    
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Specialpedagogiken belyser således flera intressanta infallsvinklar på 

terapeutiska behandlingars uppbyggnad och process, som kan hjälpa oss att 

tränga in i frågan vad som ligger bakom behovet av olika terapiformer. Mötet 

mellan specialpedagogik och – i detta fall – ridterapi öppnar för 

frågeställningar av följande art: Syftar ridterapeutisk behandling till att lösa 

individens problematik, är verksamheten segregerad, eller är det den unika 

kontexten som skapar andra dimensioner av behandlingsformen? 

2.4 – Ridterapi 

Ridterapi sammanfattas av Håkanson et al. (2008) som ett unikt verktyg  då 

hon menar att det kan påverka både den kroppsliga och känslomässiga 

stimulansen för både barn och vuxna. Kombinationen av fysiskt och psykiskt 

välbefinnande, ger patienter förutsättningar för bättre hållning, balans och 

rörelseförmåga (ibid). Självkänsla, självuppfattning och motivation är exempel 

på kognitiva interaktioner som kan påverka ryttarens sinne. Patienter med 

inlärnings- och beteendeproblem antas förutom den rehabiliterande effekten, 

få en pedagogisk fördel genom ridterapi enligt Arbin (2006). Rutiner som 

utförs i en icke-klinisk stallmiljö, i anknytning till hästens dagliga skötsel 

skapar ett verktyg som patienten kan anknyta till betydelsefulla relationer, mål 

och platser i sin egen vardag. Ridning ger upphov till aktiv problemlösning 

och utlopp för inre blockeringar, då kontexten kräver att ryttaren är direkt 

delaktig och närvarande i situationen (ibid). 

Hur mer exakt, avses de terapeutiska effekterna av ridterapi fungera? 

Kortfattat är det de tredimensionella rörelserna som överförs från hästen till 

ryttarens sittben, bäcken och ländrygg, som skapar en optimal gåträning och 

korrekt diafragmaandning, då hästen följer människans rörelsemönster 

(Silfverberg et al. 2009). Att sitta i en lodrät sits på hästen, gärna barbacka eller 

på ett fårskinn underlättar bäckenets rörelseförmåga, möjliggör full benlängd 

hos ryttaren och ger maximal verkan av hästens rytm och värme (ibid). Den 

terapeutiska effekten kan exempelvis vara en förbättrad kropps-och 

muskeluppfattning, reducerad spasticitet och ökad ledrörlighet (ibid). Andra 

fördelar med ridterapi kan vara den upphöjda positionen till häst, som kan 

innebära en positiv psykologisk effekt, speciellt för rullstolsburna. Hästens 

fysik i form av halsen framför ryttaren och länden bakom, skapar en trygghet 

samtidigt som det bryter mot mer traditionella behandlingsformer där 

patienten sitter på en stol eller en träningsboll (Silfverberg et al. 2009). 

Ur rehabiliteringssynpunkt blir hästen en länk mellan 

sjukgymnasten/ridterapeuten och patienten, vilket enligt Håkanson et al. 

(2008) bidrar till att den känslomässiga stimulansen hos patienten ökar.  Arbin 
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(2006) beskriver hästen som en arbetskamrat snarare än ett 

behandlingsredskap. Med andra ord betraktas hästen som en tillgång som 

aktivt medverkar tillsammans med ridterapeuten. Håkanson et al. beskriver att 

förhållandet mellan terapeut, patient och häst utformas till en tre-delad 

relation där hästen är en del av trygghetszonen. Detta medför att ridterapi 

förmodas svara mot flera olika behandlingssyften och intressegrupper i 

terapeutiska sammanhang. 

2.4.1 – Aktuell forskning inom ridterapins område 

Hur ser aktuell forskning på området ut? Olika forskningstraditioner, ett 

begränsat forskningsurval och de skilda individuella förutsättningarna hos 

forskningsobjekten visar på vissa begränsningar inom forskningen. En 

förklaring till dessa begränsningar kan vara att flera traditioner florerar kring 

helhetssynen på användandet av hästen inom terapeutisk verksamhet, 

exempelvis inom vård och medicin, inom pedagogik, psykiatri och sociologi. 

Det kan också finnas svårigheter att instrumentellt mäta resultat. 

I en 10 – veckors studie av terapiridning, där Davis, E, Davis, B, Wolfe, 

Raadsveld, Heine, Thomason, Dobson, Graham (2009) undersökt om barn med 

CP fått högre livskvalité av ridterapi, användes både QoL (Quality of Life) och 

Kidscreen, vilka båda är internationella instrument med psykometriska 

egenskaper, som syftar till att mäta psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalité 

hos barn- och ungdomar. Det är dock osäkert om dessa instrument är sensibla 

nog att registrera förändringar hos barn med CP. Davis et al. menar därför att 

det finns tveksamma bevis på att ridterapi gör någon markant klinisk skillnad 

på psykologiskt förhållningssätt, hälsa och livskvalité, hos barn med 

grovmotoriska funktionshinder. Komplexitet kan även visa sig, då de flesta 

forskningsstudier inriktar sig på barn med autism eller CP under relativt korta 

perioder. Det kan då vara problematiskt att ta hänsyn till individens utveckling 

och mål i resultaten av sådana gruppstudier.   

I en studie av Bass, Duchowny, Llabre (2009) där man under 12 veckor studerat 

barn med olika autismspektrumtillstånd (AST) visar resultaten att ridterapi kan 

ha positiva effekter; såsom ökad motivation, förbättrad sensorisk känslighet 

och uppmärksamhet. Ridterapi kan därför vara lämplig att använda som en 

alternativ behandlingsform. Författarna menar hypotetiskt, att om studien 

pågått under en längre tidsperiod kan starkare evidens ha förekommit. 

Gabriel, Agnew, Holt, Shoffner, Zhaoxning, Ruzzano, Clayton, Mesibov (2011) 

som studerat barn med autismspektrumtillstånd under en 10-veckors period 

visar dock goda resultat, framförallt på barnens självbehärskningstekniker, 
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som ökat markant under ridterapin. Positiva resultat visar även Håkanson, 

Möller, Lindström, Mattson (2007) i en studie där patienter med svåra nack- 

och ryggskador erbjudits ridterapi en gång i veckan i ca 3,5 månader. Förutom 

att koncentrationen och den mentala närvaron ökade, visade patienterna ett 

friskare rörelsemönster som skapade en högre livskvalité i deltagarnas vardag. 

Trots sannolika antaganden om de olika terapeutiska fördelarna som ridterapi 

kan erbjuda, finns frågeställningar kring den begränsade användningen av 

ridterapi som ett instrument inom specialpedagogiken. Det kan bero på flera 

faktorer. Kanske är direktiven för begränsade både inom hästnäringen och 

rehabiliteringen, då ärendet måste drivas genom personligt engagemang hos 

ett fåtal ridterapeuter? Eller besitter den aktuella forskningen för svaga evidens 

eller är för snäv i sin genre? Det kan också finnas en hypotetisk kostnadsfråga 

om att ridning är en dyr behandlingsform som fordrar många resurser. 

Vårdformen saknas enligt Håkanson et al. (2008) i det ordinarie vårdutbudet, 

vilket kan göra behandlingen svårtillgänglig. 

Ur säkerhetssynpunkt finns flera aspekter, då ridterapi är en behandlingsform 

som inte passar alla. Komponenter som allergi, övervikt och kravet på en viss 

stabilitet hos ryttaren kan ha inverkan. Hästens roll som en tillgång i 

rehabiliteringen bör även betraktas i ljuset av dess flyktegenskaper, då den vid 

ett uppfattat hot reagerar med omedelbar flykt, vilket är ett beteende som kan 

påverka säkerheten. Ur terapeutisk synpunkt är därför urvalet av lämpligt 

avlade och tränade hästar av stor betydelse, liksom terapeutens sakkunnighet 

om hästar. Ett fåtal utbildningar styr i nuläget utbudet av ridterapeuter. Även 

om det är ridterapi ur ett specialpedagogiskt perspektiv som diskuteras i detta 

arbete kan det noteras att dessa aspekter kan vara möjliga effekter som 

förstärker antagandet om att ridterapi inte utnyttjas i specialpedagogiska 

syften.   

2.4.2 - Ridterapeutens perspektiv 

En nödvändig förutsättning för att genomföra en studie av det slag som 

skisserats ovan, är att få en inblick i de teoretiska och terapeutiska grunder 

som ridterapin vilar på och om möjligt belysa frågan om vilka problem som 

ridterapin avser att lösa. I detta syfte har, som en förstudie, iform av en 

intervju genomförts med den leg. ridterapeut/sjukgymnast som medverkar i 

den aktuella undersökningen. Eftersom denna studie är explorativ i sin art, och 

därmed av stor betydelse för mitt syfte och mina frågeställningar, har jag valt 

att redovisa den här och inte i det kommande resultatkapitlet som innehåller 

en redogörelse för min huvudstudie. Nedan följer en kortfattat redovisning av 
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nämda intervju. Hur denna förstudie förhåller sig till arbetets övriga empiri 

återkommer jag till i metodkapitlet. 

Informanten har snart varit verksam inom ridterapin i länet i 10 år och har 

förutom en legitimerad utbildning i sjukgymnastik en tre-årig ridterapeutisk 

utbildning, vilket kräver en ny licens vart femte år. Under de gångna åren har 

mycket förändrats. Ridterapeuten/sjukgymnasten beskriver hur ridningen 

övergått från en striktare ridning med sadel, tåhättor och inspänningstyglar till 

en mjukare behandlingsform där man använder sig av exempelvis fårskinn 

och vanliga träns. Orsaken till utvecklingen tror informanten handlar om ett 

säkerhetstänk, samt en tradition om att tillhandahålla hjälpmedel för barn som 

t ex en rullstol eller en rullator. Hen menar att idag tänker man annorlunda, då 

det centrala i ridningen är att det ska kännas tryggt och bekvämt. Det ställs 

inga höga krav och det gäller att lära känna gruppen och hästarna. En öppen 

dialog krävs ständigt mellan ridterapeuten och patienten. 

Verksamheten innefattar att patienten från kliniken, med sjukresan ut till 

stallet får en helhetsbehandling. Upplevelsen med hästen skapar en naturlig 

närvaro hos patienten. Hen nämner det populära begreppet ”mindfullness” 

från USA som handlar om att just närvara i stunden.   

”Det är du och hästen, bara här och nu, hästen är framför och bakom och 

du måste relatera till den” (den leg. ridterapeuten/sjukgymnasten). 

Begreppet ”basal kroppskännedom” (BK) som är en kroppsmedveten 

behandling där en centrering byggs upp inifrån med hjälp av andning, flöde 

och rytm är något som den leg. ridterpeuten/sjukgymnasten kan relatera till 

hästen och ridterapins möjligheter att förbättra patientens ledbarhet, balans 

och kroppsparering. Avgörande faktorer är rytmen och gången hos hästen då 

den leg. ridterapeuten/sjukgymnasten menar att hjärnforskning visar att dessa 

rörelser är positiva då hjärnan ”bombarderas” av intryck. 

2.5 - Ridterapi och specialpedagogiska förhållningssätt 

Hur kan då mot denna bakgrund specialpedagogik och ridterapi länkas 

samman? Ett ställningstagande i denna fråga kan vara, att alla aktörer i 

terapeutisk verksamhet som syftar till att förbättra eller förändra en individs 

problematik, alltid förhåller sig till en pedagogisk ram. Vidare kan det vara 

svårt att tänka sig dessa förutsättningar utan att den terapeutiska 

verksamheten bär på något perspektiv. Specialpedagogikens olika perspektiv 

är starkt präglade och grundade i samhället, varför förväntningarna på de 

perspektiv som uppstår inom den ridterapeutiska verksamheten inte torde 

skilja sig nämnvärt från dem som uppstår inom andra arenor i samhället. 
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Forskningens syfte är således att analysera och diskutera vilka eller vilket 

specialpedagogiskt perspektiv som ridterapin, som en terapeutisk verksamhet 

rör sig inom, samt vilka antaganden och traditioner som perspektivet vilar på. 

En ökad kunskap om detta förhållande borde förbättra möjligheterna till en 

åtgärdande ridterapeutisk verksamhet i praxis. Det specialpedagogiska 

perspektivet som faller ut ur vad som behandlats ovan, och som utgör detta 

arbetes teoretiska referensram, sammanfattas i nedanstående stycke.   

2.6 – Sammantagen teoretisk referensram 

De förutsättningar som den ridterapeutiska verksamheten rör sig inom, 

relaterar enligt min mening till två av de ovan definierade specialpedagogiska 

perspektiven, nämligen det kompensatoriska perspektivet och 

dilemmaperspektivet. Jag utesluter därmed det kritiska perspektivet då 

behovet av terapeutiska behandlingsformer inom specialpedagogik inom 

perspektivets ramar torde vara mer eller mindre obefintlig. De föreställningar 

som bygger upp och motiverar den ridterapeutiska verksamheten i dessa 

specialpedagogiska sammanhang utgör också arbetets teoretiska ram: 

 - Föreställningen att ridterapin grundar sig på det kompensatoriska 

perspektivet. Enligt Nilholm (2010) har det specialpedagogiska perspektivet en 

lång tradition vilket  är en anledning till att det kompensatoriska perspektivet 

dominerar i forskning, vilket vidare kan vara en ”språngbräda” till att påstå att 

den ridterapeutiska behandlingen svarar mot det kompensatoriska 

perspektivet. Kombinationen av de förväntade resultaten av behandlingen, i 

form av såväl fysiska som psykiska och pedagogiska fördelar och en tilltro till 

patientens återhämtning, kan representera den typ av åtgärd som man i det 

kompensatoriska perspektivet strävar efter, i syfte att förändra och anpassa 

individens beteende. Med andra ord har patienten lokaliserats som bärare av 

problemet och ridterapi är en del av den behandling som erbjuds för att 

normalisera patienten. I det kompensatoriska perspektivet är den 

specialpedagogiska verksamheten överordnad den ridterapeutiska 

verksamheten. 

//..en tradition att tillhandahålla med hjälpmedel för barn som t ex en 

rullstol eller en rullator (den leg. ridterapeuten/sjukgymnasten).   

- Föreställningen att ridterapin genom sin bredd och unika kontext grundar sig 

i ett specialpedagogiskt dilemmaperspektiv, där kunskapen om ridterapins 

fördelar skapar flera dimensioner och syften. Ridterapins inkluderingsform 

måste ses både utifrån individ- grupp- och organisationsnivå, där miljö och ett 

större helhetsperspektiv tangerar begrepp som livskvalité och kognitiv 

närvaro. I dilemmaperspektivet är det specialpedagogiska perspektivet och 
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den ridterapeutiska verksamheten i ett reflekterande förhållande, där mötet 

mellan aktör och kontext skapar aktiva förhållningssätt och perspektiv. 

//..helhetsbehandling. Upplevelsen med hästen skapar en naturlig närvaro 

hos patienten (den leg. ridterapeuten/sjukgymnasten).    

Sammanfattningsvis vilar alltså detta arbetes kombinerande ridterapeutiska 

och specialpedagogiska teoretiska referensram på det kompensatoriska 

perspektivet och dilemmaperspektivet. Dessa överväganden och teoretiska 

förutsättningar leder oss över till studiens syfte som tas upp nedan. 

 

 

[3]  

[4] 3 – Syfte, frågeställningar och 

metod. 
Syftet med denna huvudstudie grundas på den bakgrundsbeskrivning, 

litteraturgenomgång och förstudie som behandlats ovan. Som framgick var 

syftet med den explorativa förstudien att utröna vilka teoretiska eller/och  

terapeutiska idéer som, enligt den intervjuade förespråkaren för denna 

verksamhet, ligger bakom ridterapin. Mot denna bakgrund är syftet med 

denna undersökning att kartlägga ridterapis praktik i förhållande till det 

kombinerade specialpedagogiska och ridterapeutiska perspektiv som behandlats ovan. 

Några frågeställningar som faller ut ur detta syfte är: 

– Hur är en ridterapeutisk verksamhet upplagd i praktiken? 

– Svarar denna verksamhet mot de ridterapeutiska 

utgångspunkterna så som dessa framgått i förstudien eller finns det glapp 

mellan teori och praktik? 

– Kan ridterapin i praktiken kopplas samman med 

specialpedagogik och vad innebär i så fall detta? 

För att empiriskt närma sig detta problemområde – som svarar mot punkten 4  

i arbetets inledande disposition – behandlas i nästa avsnitt de metodologiska 

utgångspunkter som i sitt sammanhang har i uppgift att vägleda läsaren i det 

empiriska arbetet. 
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3.1 - Metod 

I metodavsnittet som följer kommer alltså huvudstudiens genomförande att 

kortfattat redovisas i enlighet med punkt 5 i inledningens disposition. Enligt 

Holme & Solvang (1997) innebär begreppet metod, ger det betydelsen av ett 

redskap som både organiserar och tolkar information i enlighet med 

forskningens syfte. Den aktuella datainsamlingen i rapporten inleds med ett 

kort förtydligande om den kvalitativa studien och innefattar vidare urval, 

intervju, intervjuguide, observation, forskningsetiska principer samt reliabilitet 

och validitet.  Jag reflekterar även över metodiska svårigheter och 

tillkortakommanden i detta avsnitt. 

3.2 – Kvalitativ metod 

Inom kvalitativ forskning menar Merriam (2006) att det finns många olika 

traditioner och synsätt. Dock är huvudansatsen med ett kvalitativt 

angreppssätt att förstå innebörden av en viss företeelse (ibid). 

Motsatsförhållandet är kvantitativ forskning som enligt Merriam utgår från en 

objektiv verklighet som är möjlig att mäta och observera för att skapa en 

konstant världsbild. Till skillnad från detta forskningsperspektiv utgår den 

kvalitativa forskningen från att det finns flera verkligheter och att världen 

snarare består av en subjektiv verklighet som behöver tolkas utifrån 

människors samspel (ibid). Alltså är den kvalitativa forskningen mer fokuserad 

på en process och en innebörd än ett resultat eller en produkt. Den kvalitativa 

forskaren utgår från att denna process och innebörd går att finna i människans  

erfarenheter, för att sedan förmedlas genom forskarens egna upplevelser i 

kontexten. Forskaren kan inte stå vid sidan av denna process, eftersom 

forskaren själv är det främsta instrumentet gentemot kontexten (Merriam). 

Forskarens förståelse förmedlas genom val av teknik, analys och bearbetning 

av innebörden av kontexten. Den induktiva ansatsen är således som Merriam 

menar, att hypoteser och generaliseringar uppstår ur den information som 

finns tillgänglig och som har sin grund i det sammanhang som bildar ramen 

till det undersökningsbara. 

3.3 – Undersökningens design 

Datainsamlingen under arbetets empiriska fas har löpt i enlighet med två 

strategier. 

1) Den inledande expolrativa förstudien, som redovisades i 

bakgrunden, där syftet som framgått är att undersöka vilka avsikter den 

ridterapeutiska verksamheten utgår från, samt vilka specialpedagogiska 

perspektiv som svarar mot dessa ridterapeutiska idéer. Förstudien har 

genomförts dels med litteraturstudier av det specialpedagogiska 
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forskningsområdet och med en intervju med den leg. 

ridterapeuten/sjukgymnasten som företräder ridterapin. 

2) Huvudstudien där jag utifrån förstudien undersöker om och i så 

fall huruvida ridterapins specialpedagogiska förhållningssätt har sin 

motsvarighet inom ridterapins praktik och process. Genom intervjuer med de 

patienter som medverkar i den aktuella studien samt mina egna observationer 

utgör datainsamlingen en helhet som kan identifieras till en relevant 

dataanalys. 

3.4 - Urval 

Undersökningens observationer och intervjuer behandlar en patientgrupp från 

en neurologisk rehabiliteringsverksamhet i mellansverige. Patientgruppen 

erbjuds ridterapi en gång i veckan på en närliggande ridskola. Behandlingen 

subventioneras av länets landsting och verksamheten innefattar sjuktransport 

till och från ridskolan. Den ridterapeutiska behandlingen sker en bestämd dag 

i veckan och har i största möjliga mån samma tidsupplägg och rutiner. 

Förutom patientgruppen närvarar vid behandlingen alltid samma ridlärare 

och leg. ridterapeut/sjukgymnast. Beroende på tillgång, medverkar ett antal 

assistenter vid behandlingstillfällena. Under den aktuella perioden erhöll 

patienten samma häst vid varje behandlingstillfälle. Hästen var uppstallad i sin 

respektive box när patienten anlände till ridskolan. Den ridterapeutiska 

gruppen valdes utifrån följande kategorier: 

a) Gruppens behov av ridterapi som behandlingsform. 

b) Gruppens ledarskap av en närvarande leg. ridterapeut. 

c) Gruppens utövande av verksamheten under dagtid på en närliggande 

ridskola. 

d) Gruppen praktiserade ridterapi minst en gång i veckan. 

Gruppen valdes även utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011). Med 

hänseende till problemområdet och undersökningens tidsram, begränsades 

urvalet till en verksamhet bedriven av en leg. ridterapeut inom författarens 

närområde för att möjliggöra observationer av studien. Annan bedriven 

verksamhet som t ex handikappridning, valdes bort, dels för att det vanligtvis 

inte närvarar en ridterapeut inom denna gren dels för att handikappridning 

generellt har ett mer fritidsrelaterat syfte. 

Under den aktuella tidsperioden var den valda rehabiliteringsgruppen, 

bestående av 4 -5 patienter med olika neurofysiologiska 
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funktionsnedsättningar, den enda verksamma i länet ledd av en leg. 

ridterapeut. Ytterligare urval av kön och ålder valdes per  automatik bort. Data 

insamlades med hjälp av observationer och anteckningar av patientgruppen 

från att de anlände till ridskolan tills att de åkte därifrån. Av sammanlagt 4 -5 

patienter i gruppen intervjuades 3 av dem med öppna intervjufrågor. De 3 

patienter som intervjuades valdes utifrån kriteriet att frivilligt vilja medverka i 

intervjun. Något skilda behandlingsformer skiljde de övriga 2 patienterna, då 

en patient endast behandlades enskilt med den leg. 

ridterapeuten/sjukgymnasten och den andra patienten medverkade i 

ridterapin i syfte att känna närheten till hästarna, utan att rida. Dessa två 

patienter närvarade således inte heller under alla observationstillfällen. 

Med hänsyn till tidsbegränsningen av undersökningen och den leg. 

ridterapeutens, ridlärarens och patienternas önskemål observerade jag 

gruppen vid 4 tillfällen under en månad. För att få en inblick och tillträde till 

verksamheten skedde en inledande telefonkontakt med 

ridskolechefen/ridläraren och den leg. ridterapeuten/sjukgymnasten för ett 

godkännande till observation och intervju. Ett massiv delades därefter ut till de 

ovan nämnda samt patientgruppen med aktuell information rörande studien 

(se bilaga 1) .    

3.5 - Intervju   

För att öka kvaliteten i undersökningen har jag använt mig av intervjuer. Lantz 

(2007) menar att intervjun har en uppgiftsrelaterad princip eftersom 

intervjuaren söker specifik information om något, vilket särskiljer intervjun 

från samtalet, som baseras på ett mer jämlikt förhållande mellan deltagarna. 

Författaren menar vidare att en intervju bygger på ett komplext samspel, där 

varje människa har en unik förmåga att förmedla och observera kunskap och 

information. Kvale (1997) menar vidare att synsätt har en tendens att förändras 

över tid och att varje människa har sin egen upplevelse av ett fenomen.   

Kan intervjun som ett analyserbart resultat försvåra validiteten eller giltigheten 

i datainsamlingen? Lantz (2007) visar på vikten av att skapa ett bra klimat i 

intervjusituationen så att intervjuaren har optimal möjlighet att spegla sin 

källa. Vidare menar författaren att det är tveksamt i forskningssammanhang att 

intervjuaren skall eftersträva en objektivitet i sammanhanget, om det inte rör 

sig om en forskning som grundar sig på mer kvantitativa 

datainsamlingsmetoder, oberoende av forskaren. Lantz (2007) menar vidare att 

det subjektiva är en mer realistisk vetenskaplig utgångspunkt när en mindre 

grupp personer är föremål för en undersökning. Kraven på validitet och 

giltighet blir enligt Lantz inte lägre, men slutsatsen är beroende av de data och 
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resultat som speglar källan, samt ökar förståelsen på ett mer allmängiltigt plan 

om det som undersöks. Slutsatsen kan alltså inte automatiskt generaliseras och 

anses som definitivt giltig för en större population individer som inte 

medverkat i undersökningen (ibid). Därför avses det i denna uppsats att 

vetenskapligt undersöka det subjektiva, då intervjuerna behandlar en 

upplevelse eller uppfattning hos enskilda individer i en subtil grupp. 

3.6 - Intervjuguide 

För att ha möjlighet att förmedla den intervjuades situation och upplevelse har 

data insamlats med öppen eller ostrukturerad intervju. I den öppna intervjun 

menar Lantz (2007)att respondenten är den som avgör betydelse och mening 

för det fenomen som ska undersökas. Alltså förutsätts det inte från början 

vilken betydelse fenomenet har för den som intervjuas. Författaren menar 

vidare att intervjuaren i den öppna intervjun söker det unika för att skapa en 

subjektiv förståelse för det som undersöks. 

Intervjuerna inleddes med förtydligande information om sekretess och andra 

etiska överväganden som var av vikt för patienten, som möjligheten att när 

som helst avbryta intervjun. Lugn och ro samt avskildhet prioriterades under 

intervjuerna, då det enligt Stukát (2005) är av vikt att miljön ska upplevas så 

trygg och ohotad som möjligt för att skapa ett avslappnat samtal. Intervjuerna 

skedde i ett avskilt rum i ridskolans lokaler i samband med ett avslutat 

ridterapeutiskt behandlingstillfälle. Detta val bedömdes utifrån patientens 

möjlighet att ha kvar känslan från den ridterapeutiska behandlingen och då 

ridskolans miljö på en känslomässig nivå skiljer sig från övrig 

rehabiliteringsverksamhet. Olika sinnesförnimmelser som lukt, känsel, hörsel 

och smak kan exempelvis uppmärksammas och bidra till att bevara ett 

tänkbart känslotillstånd hos patienten. I enlighet med Kvales (1997) 

rekommendationer har jag under intervjun använt mig av ljudinspelning samt 

anteckningar i samförstånd med patienterna. 

Intervjuerna följde forskarens intervjuplan, en skriftlig förteckning över 

intervjuns frågeområden (Lantz, 2007) och började med en fråga om patientens 

bakgrundsvariabler och första möte med ridterapi (se bilaga 2). Enligt Lantz 

(2007) kan denna typ av information hjälpa forskaren att öka förståelsen för 

centrala aspekter i intervjupersonens situation i kontexten. Frågor och svar 

fördjupades sedan inom områdena: 

a) Reflektion, betydelse och upplevelse. 

b) Positiva och negativa aspekter, trygghet. 
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c) Framtidspåverkan 

Dessa tre områden valdes för att få en djupare förståelse för deltagarnas 

subjektiva upplevelser och därigenom det bakomliggande syftet med den 

terapeutiska behandlingen. Svaren fördjupades genom uppföljningsfrågor som 

relaterades till det specifika behandlingstillfället, för att avgränsa omfånget av 

information. 

3.7 - Observationer 

Jag har valt att i datainsamlingen använda mig av observationer för att kunna 

närma mig en kvalitativ gestaltning om hur den ridterapeutiska verksamheten 

ser ut i praxis utifrån en specialpedagogisk teoretisk ram. Stukát (2005) 

påpekar att kombinationen av olika undersökningsmetoder, som intervju och 

observation, kan underlätta och ge en mer mångfacetterad syn på en aspekt. I 

min forskarroll tog jag hänsyn till den mindre intima känslan i gruppen genom 

att agera som deltagande i den sociala miljön och det sociala samspelet. 

Merriam (2006) påpekar att en observatör har stor möjlighet att registrera 

beteenden och relationer genom att få en direkt inblick i situationen, vilket kan 

leda till en större förståelse för kontexten med hänsyn till undersökningens 

syfte. 

Observatörens roll som undersökare var känd hos deltagarna och jag 

definierar min forskarroll enligt Bryman (2011)och Merriam (2006) som 

observatör – deltagare, då mitt deltagande i gruppen varit sekundärt i 

förhållande till att observera situationen. Denna observatörsroll ger enligt 

Merriam (2006) mycket information och genuina kontakter, men nivån styrs av 

de gruppmedlemmar som är föremål för studien. Som forskare ser jag mig som 

ett mänskligt instrument med möjlighet att både maximera och minimera 

informationsflödet. Merriam menar att det genom kommunikativa processer är 

möjligt att rikta utvecklingsförloppet i rätt riktning, genom att 

medvetandegöra dessa infallsvinklar inom forskningens ramar. Allt forskaren 

gör relaterar till en mångtydighet, en sensitivitet med en känsla för ”timing” 

samt en förmåga för kommunikation genom empati, frågor och förmågan att 

lyssna. 

Under datainsamlingen genererade forskarens förkunskap om hästar, ridning 

och en erfarenhet kring den aktuella ridskolan en bekvämlighet och en 

trygghet hos forskaren, vilket i sin tur skapade en intensivare kontakt med 

patientgruppen, då oväsentlig information i undersökningen kunde sorteras 

bort, som exempelvis okunskap om miljön. En viss kännedom om de hästar 

som användes och deras miljö möjliggjorde en naturlig plattform för både 
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forskare och patient, t. ex. berörande situerade samtal och praktiska 

handhavande som hjälp med sadel och träns, leda hästen i grimskaft, osv. I 

enlighet med Merriam (2006) eftersträvade observatören en god kontakt med 

deltagarna genom att respektera deras rutiner, betona det som observatören 

hade gemensamt med deltagarna, hjälpa till vid behov samt visa intresse och 

ödmjukhet för verksamheten. 

Utformningen av observationerna begränsades i tre faser enligt Merriam (2006) 

med  start, insamling och avslutning i samspel med att patientgruppen 

anlände till ridskolan (start), till att gruppen färdigställde sina hästar i stallet, 

startade behandlingen i det anslutande ridhuset och efter passet ställde tillbaka 

hästarna i stallet (insamling) till att patientgruppen lämnade stallet 

(avslutning). Observatörens tillträde till situationen inkluderade en 

förtroenderoll både från de deltagande och observatören, samt ridläraren och 

den leg. ridterpeuten/sjukgymnasten. Den sistnämndes roll fungerade likt en 

kontaktperson besittande informell information som kunde vara till hjälp för 

observatören. 

Observationerna kan liknas vid det som Merriam (2006) beskriver som en 

filmkamera som sveper över ett specifikt område, där undersökningens 

frågeställning styr överblicken. Med intentionen att inte störa verksamheten 

skedde diskreta löpande anteckningar, skisser och stödanteckningar under och 

efter observationstillfällena. Merriam (2006) menar att risken med en alltför 

kontrollerad observation gör den avvikande från det naturliga samspelet i 

situationen, vilket kan bidra till avvikande beteende hos de deltagande och 

som i sin tur kan påverka att observationerna snarare behandlar sidoeffekter 

hos deltagarna än det äkta agerandet. Som forskare är det viktigt att jag är 

sensitiv inför den påverkan jag kan utöva i situationen. 

3.8 - Databearbetning /tolkning 

Samtliga intervjuer har renskrivits varav en av fyra har ljudinspelats. Varje 

intervju motsvarar mellan ca 1 – 3 sidor text. Analysen av materialet har 

begränsats av de begrepp och frågeställningar som undersökningen syftar till. 

Forskaren har läst den utskrivna texten samt lyssnat till ljudinspelningen 

upprepade gånger för att säkerhetsställa riktigheten i intervjusvaren, samt för 

att kunna notera relevant information för undersökningen. Genom att markera 

i texten vad som var uppenbart viktigt för rapportens syfte, samt genom 

informationen söka och markera mönster och teman eftersträvar forskaren 

trovärdighet och mening i informationen (Merriam, 2006). 
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Materialet från observationerna har vid behov renskrivits och forskaren har 

upprepade gånger läst igen materialet. Fördelen med att använda sig både av 

skisser och anteckningar är att de kompletterar varandra så att den 

ursprungliga situationen lättare kan erinras. Analysens genomförande av 

materialet på ca 20 sidor sorterades efter det aktuella sammanhanget och 

undersökningens syfte. 

Relationer som forskaren hittat i informationen har utifrån analys och tolkning 

omvandlats till teoretiska kategorier och påståenden. Databearbetningen är 

dock ingen rätlinjig process då analys och tolkning sker parallellt under 

arbetets utformning. 

3.9 - Reliabilitet och validitet 

Till skillnad från forskning i en naturvetenskaplig anda, där validitet och 

reliabilitet redogörs i förväg, är det i en kvalitativ undersökning enligt 

Merriam (2006) snarare forskarens förhållningssätt och sinnesnärvaro som 

utgör grunden för hållbarheten. Forskarens främsta principer är att komma 

fram till resultat som är hållbara och trovärdiga. Vidare definierar Bryman 

(2011) reliabilitet som kvalitén på de instrument som skapar tillförlitligheten i 

studien. Stukát (2005) menar att man kan ifrågasätta hur exakt forskaren har 

försökt öka noggrannheten i sina mätningar och tolkningar. Reliabilitetsrisker 

kan enligt Stukát i en kvalitativ undersökning handla om yttre störningar, 

feltolkningar, felberäkningar, etc. Ett möjligt sätt att värdera forskningens 

reliabilitet är att inom en rimlig tidsperiod, upprepa mätningen. Ett annat 

alternativ är att låta två personer, oberoende av varandra utföra 

undersökningen. Validitet svarar enligt Bryman (2011) på huruvida 

slutsatserna är korrekta i förhållande till vad som undersöks, med andra ord, 

mäts det som avses att mätas? 

Som forskare har jag strävat efter att varken ”öka” eller ”minska” omfånget av 

det undersökningsbara fenomenet genom att medvetandegöra vikten av det 

Stukát (2005) menar, nämligen att precisera och undersöka det jag verkligen 

syftar till att undersöka. I forskningsrollen har jag uppmärksammat att i 

relationen till levande materia kan felkällor skapas, som att forskarens egna 

åsikter och tankar ”smittar” deltagarna eller analysen, och det faktum att 

deltagarna kan vilja vara intervjuaren/observatören till lags genom att svara 

eller agera ”rätt”. Stukát menar dock att en mer förtroendefull relation med 

deltagarna minskar tendenserna till sådana felkällor. Den studie som 

genomförts är blygsam i sin storlek och det hade varit fördelaktigt att få följa 

patienterna i den ridterapeutiska verksamheten över en längre tid, för att få en 

förstärkt bild av ridterapi i praktiken. Slutligen har det varit en komplex resa 
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att från de specialpedagogiska perspektiven skala av och analysera den 

terapeutiska verksamheten, vilket å andra sidan samtidigt varit själva essensen 

i arbetet. Att få ta del av och få insikt i den aktiva ridterapeutiska 

verksamheten har varit ett privilegium och att få placera sig själv 

utifrån/genom arbetets teoretiska referensram i ett specialpedagogiskt 

perspektiv har många gånger både lett till tvivel och klarhet. 

3.10 - Forskningsetiska överväganden i förhållande till de 
valda metoderna 

Etiska principer enligt Bryman (2011) innefattar krav på frivillighet, 

anonymitet, integritet och konfidentialitet. Genom att i ett tidigt skede 

informera de berörda i studien om studiens syfte och om vilka moment 

datainsamlingen omfattar, behandlas informationskravet (ibid). Deltagarna 

informeras om att deras medverkan är frivillig och att deltagandet när som 

helst går att avbryta. Deltagarna kan vid tillfälle ta del av den färdiga studien 

(samtyckeskravet). I enlighet med Brymans (2011) definition av nyttjandekrav 

och konfidentialitetkrav har de berörda i studien både muntligt och skriftligt 

meddelats om att det samlade materialet endast används i forskningens 

ändamål, att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att ingen identifikation 

kan ske av deltagare eller plats och att datainsamlingens material därefter 

makuleras. 

[5]  

[6] 4 - Resultat 
I resultatavsnittet görs en sammanställning av huvudstudien som består av 

intervju och observation. Resultatet presenteras i löpande text i enlighet med 

punkt 6 i inledningens disposition under följande delar: bakgrund om de 

deltagande, en observationsbeskrivning och intervju kring de fördjupande 

frågeområdena a) reflektion, betydelse och upplevelse. b) positiva och negativa 

aspekter, trygghet och c) framtidspåverkan. Jag kommer i följande avsnitt av 

hänsyn till deltagarna och konfidentiella krav att benämna personerna som 

patient 1, 2 och 3. 

4.1 - Bakgrund om deltagarna i studien. 

I undersökningen observerades 3 personer både som individuella deltagare 

och som deltagare i gruppen. De 3 patienterna bestående av två kvinnor och en 

man intervjuades även enskilt. Deltagarna har genom en remiss, på eget eller 
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genom en sjukgymnasts initiativ, fått tillträde till den ridterapeutiska 

behandling som subventioneras genom länets landsting och som utövas en 

gång i veckan under minst 2 terminer. Vissa riktlinjer och krav, som att 

patienten ska genomföra ett balanstest och en smärtritning finns, där den leg. 

ridterapeuten/sjukgymnasten bedömer om patienten har behov av och kan ta 

del av behandlingsformen. Enligt den leg. ridterapeuten/sjukgymnasten är 

uppföljningar och utvärderingar av ridterapin viktiga och bör ske med täta 

mellanrum för att patienten ska ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt i 

behandlingen. Gemensamma faktorer hos de deltagande i undersökningen är: 

-  De tre deltagarna har bedömts av samma leg. ridterapeut/sjukgymnast att ha 

ett behov av ridterapi samt att de alla har uppfyllt de krav och kriterier som 

krävs för att delta. 

 - De 3 deltagarna har inom en tidsperiod på ca 3 år upplevt en dramatisk 

förändring som tvingat dem omvärdera sin uppfattning om sig själva och sin 

omgivning. 

 - De 3 deltagarna tillhör ungefär samma ålderskategori och har alla en 

anknytning till  länet där de tidigare upplevt en närhet till djur. 

4.2 - Resultat av observationsstudien 

För att kunna skapa en riktighet i den visuella miljön anser jag det av vikt att 

sätta gruppens deltagande av ridterapin i ett sammanhang. Därför följer en 

komprimerad observationsbeskrivning av behandlingen.    

På förmiddagen är lugnt och stilla i stallet när deltagarna anländer. Det luktar 

dovt av häst, hö och läder. Underlaget på stallgången är både mjukt av spån på 

vissa ställen och hårt av betong på andra. Viss bakgrundsverksamhet som 

mockning av boxar och utfodring sker på rutin av några få stallarbetare. En 

katt eller två stryker ibland förbi. Hästarna står i sina boxar och väntar på att få 

komma ut på stallgången för att sadlas och tränsas. Den leg. 

ridterapeuten/sjukgymnasten är med i stallet och hjälper till i mån av tid och 

behov.  Vissa gånger behandlas en annan patient avskilt medan de andra 3 gör 

i ordning sina hästar. Assistenter medverkar ibland, men oftast inte. Det blir 

oftast en lågmäld konversation mellan patient 2 och 3, som då och då, pratar 

om hur de mår och om hästarna. Att göra i ordning hästarna handlar också om 

en tidsram för patienten och som ibland upplevs stressande, speciellt när den 

leg. ridterapeuten/sjukgymnasten är upptagen eller om assistenter saknas. När 

är det lämpligt att sätta på sadeln? Hinner jag fråga om hjälp med att kratsa 

hovarna? Orkar hästen vänta och stå still om jag tränsar nu? 
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Hästarna leds efter detta moment in i ridhuset av patienterna. Ridläraren 

ansluter sig när behandlingen startar och hjälper till vid uppsittningen, vilket 

underlättas av en utfällbar brygga som patienten med assistans av den leg. 

ridterapeuten/sjukgymnasten kan sitta upp på hästryggen ifrån, medan 

ridläraren håller i hästen. Under behandlingen i ridhuset leds oftast patient 3:s 

häst med grimskaft av en assistent för att skapa en trygghet. Vid en uteritt leds 

dock alla hästarna av säkerhetsskäl, vilket sker under ett observationstillfälle. 

Under passets gång ges dels allmän information från den leg. 

ridterapeuten/sjukgymnasten som instruktioner, ridvägar samt ridterpeutiska 

målinriktade tankegångar om andning, kroppens inre balanslinje, spänningar 

och fokusering. Fysisk handledning ges oftast genom att korrigera patientens 

sittställning. Den leg. ridterapeuten/sjukgymnasten fokuserar på varje patients 

individuella förmågor genom personlig handledning, något som vissa gånger 

kan innefatta alla tre patienterna under ett och samma ridpass, eller som en 

slags turordning av patient och behandlingstillfälle. Ridläraren fokuserar på 

deltagarnas ridteknik och agerar i enlighet med den leg. 

ridterapeuten/sjukgymnasten med att instruera både grupp och individ. 

Ridläraren och den leg. ridterapeuten/sjukgymnasten har ett samarbete som 

verkar falla sig naturligt och en positiv anda finns i det pedagogiska 

förhållningssättet gentemot patienterna. Känslan av att de inte har hunnit 

”prata ihop sig” innan behandlingen infinner sig dock relativt ofta, då de med 

jämna mellanrum ställer sig ”utanför” behandlingstillfället och diskuterar. 

En sval frisk luft finns i ridhuset som kombineras av ett mjukt, tungt underlag. 

Hästarnas rörelser och andetag hörs som ett jämnt lugnande mantra. Rösterna 

från ridläraren, den leg. ridterapeuten/sjukgymnasten och patienterna sugs i 

vissa lägen upp av ridhusets rymd och det gäller att ”tala ut” för att göra sig 

hörd. Behandlingen avslutas mer som en traditionell ridlektion med att 

patienterna får sitta av hästarna på medellinjen för att därefter leda dem 

tillbaka till stallet, sadla och tränsa av. Efter behandlingen finns tid och 

utrymme att prata om hästarna, behandlingen eller ”väder och vind”.  Här ges 

ofta positiv feedback från ridlärare och/eller den leg. 

ridterapeuten/sjukgymnasten. 

4.3 - Resultat av intervjustudien 

Utifrån de enskilda intervjuerna beskrivs informationens innebörd genom 

deltagarnas subjektiva reflektioner i tre områden (a, b, c) över den 

ridterapeutiska behandlingen. Dessa områden har koppling till patientens 

subjektiva upplevelse vilket skapar en grund för att kunna förstå den 

terapeutiska verksamhetens bakomliggande specialpedagogiska syften. 
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a) Reflektion, betydelse och upplevelse. 

Patientens reflektion över ridterapin behandlar en känslomässig upplevelse 

och  betydelse för deltagarna. Ridterapi kan uppfattas påverka den 

känslomässiga stimulansen och de kognitiva interaktioner som b la kan 

påverka patientens sinnesnärvaro, självuppfattning och motivation.   

Jag var först med i en gruppträning som handlar lite om yoga och 

mindfullness, men det fungerade inte. Jag vill inte vara i en grupp. Det 

var (den leg. ridterapeutens/sjukgymnastens namn) idé med ridterapi 

eftersom jag tycker så mycket om djur. Det är som balsam för själen 

(Patient 1). 

Men jag vet inte..det känns lite jobbigt att bli ledd. Man blir som mer på 

alerten när man rider själv...blir man ledd, då rider du inte, då åker du. 

För mig är det jätteviktigt..Det är lite svårt, jag vet ju att det är bra att 

slappna av, och känna rörelserna. Jag försöker släppa det. Men jag vill 

gärna utmanas och trappa upp..det driver mig framåt (Patient 2). 

Jag vill börja här från scratch och träna upp min kropp liksom, för det är 

det som är fokus för mig..//..Det är kul att rida, men det är ju att få träna, 

det är ju sjukgymnastik, det är ju träning på häst som redskap (Patient 3). 

 

b) Positiva och negativa aspekter, trygghet. 

De terapeutiska effekterna av ridterapi kan skapa en högre livskvalité genom 

förbättrad rörelseförmåga, balans och ledrörlighet. Ett psykologiskt 

välbefinnande kan uppfattas genom en fokusering av kontexten som kan häva 

inre blockeringar och smärta, samt att den upphöjda positionen på hästryggen 

rymmer känslan av att ha kontroll över sin egen situation. Genom att 

åstadkomma framsteg ökar tron på den egna förmågan. 

Sen tror jag att det är bra för balansen, man får en bättre hållning. Med 

ridterapi på hästen, är man tvungen att räta upp sig. Jag inbillar mig att 

kroppen fattar det av sig själv. Jag vet inte. Jag tror det, det hade varit 

obekvämt annars (Patient 1). 

Det är inte så jobbigt som jag trodde att det skulle vara. Jag får inte ont 

efter..//.. Man kan tänka en person i en rullstol, dels att komma upp på en 

häst. Man såg på några..//..De var lyriska (Patient 2)! 

Det är ett bra sätt att träna känner jag..det är både ett mjukt sätt att träna 

samtidigt som du kan korrigera väldigt lätt...en hållning, i kroppen så att 

säga. Det känns ju jättebra (Patient 3)! 

Jag blev besviken idag..jag hade velat rida själv. Jag vet att det finns 

restriktioner, men jag kan tycka, när vi är så många personal..att ”åka” 
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och att rida, det gör skillnad..//.. Jag kan förstå det där att hästen kan bli 

rädd om en fågel flyger upp ur en buske. Men när vi är så många 

personal.. Men det är nog mycket personligt. Jag får väl ge det tid, känna 

hur det blir (Patient 2). 

Jag kan inte komma på något direkt negativt. Det är klart, jag får ju ont 

sådär, men det går ju över, det vet jag ju, det är ju inget farligt utan nästa 

gång känns det förhoppningsvis bättre..så, jag kan inte direkt se något 

negativt så (Patient 3). 

Men det är fortfarande..när hästen tar ett steg framåt, då hissnar det 

(Patient 1). 

Jag har levt med djur hela livet, jag gör inte så stor grej av det..//..Men det 

är mysigt (Patient 2). 

 

c) Framtidspåverkan 

De terapeutiska effekterna av ridterapi kan genom kombinationen av de 

fysiska och psykiska effekterna bidra till en ökad livskvalité hos patienten. 

Terapin kan i förlängningen bli ett instrument som patienten kan knyta an till 

och använda i sin egen vardag. 

Jag hoppas den (ridterapin) ger mycket..Det har man läst, att den ska ge 

mycket. Att man rör kroppen, när hästen går, att det är samma 

gångmönster som du själv (Patient 2). 

Det är skillnad den här gången, det kändes enklare (Patient 1). 

Jag hoppas ju att det blir bättre. Jag tänker framförallt på det här med 

höften och hållningen, kanske få till det..//..Är det så att det här kanske 

kan hjälpa det? Jag kanske kan minska min smärta helt enkelt, det som då 

inte är nervsmärta...och så just det här med att psykiskt må bättre, för det 

har varit en tuff tid (Patient 3). 

 

4.4 – Resultaten av de tre studierna sammantagna 

Den inledande förstudien bidrog till föreställningen om att ridterapi uppvisar 

innehållsliga överensstämmelser med två specialpedagogiska perspektiv, 

nämligen det kompensatoriska perspektivet och dilemmaperspektivet. Som 

framgick i avsnittet 2.8 utgör dessa perspektiv denna studies teoretiska 

referensram. För att även närma mig frågeställningen kring ridterapins praktik i 

förhållande till dessa specialpedagogiska perspektiv användes två studier i 

form av observation och intervju som datainsamlingsmetoder. De 

sammantaget tre studierna visade följande resultat: 
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– Individnivå - individens subjektiva upplevelser finns 

representerade genom individanpassade mål och utgångspunkter för 

verksamheten.   

– Gruppnivå – gruppens gemensamma behov blev tillgodosedda 

på två olika nivåer då verksamhetens genomförande å ena sidan kunde 

anpassas efter gruppens behov, å andra sidan fick gruppen anpassas efter 

organisationens ramar. 

– Organisationsnivå - organisationens utformning  och 

resursanvändning resulterade i begränsning av tid och individuella önskemål 

samt stressymptom hos patienterna. Behandlingens metodval anpassades i 

första hand utifrån gällande förutsättningar och i andra hand utifrån 

patientens individuella önskemål. 

Intervjustudien kan sammanfattas i nedanstående resultatbilder: 

– a) Reflektion, betydelse, upplevelse) Ridterapi relaterar till patientens 

subjektiva betydelseram. Deltagarens bakgrund skapar olika förutsättningar 

för hur terapin upplevs. Den subjektiva upplevelsen ger en grund till analys av 

den terapeutiska verksamheten i ett specialpedagogiskt perspektiv. 

– b) Positiva och negativa aspekter, trygghet) Deltagarna synliggör 

tillsammans en gemensam positiv tilltro på behandlingsformen, med andra 

ord tolkas det som att deltagarna ”förutbestämt” att ridterapi är en väl 

fungerande verksamhet. De moment som individ och grupp inte kan råda 

över, som resurser, tid, utformning av behandlingen, regler och känslomässig 

rädsla eller hjälplöshet kan skapa negativism eller otrygghet. 

– c) Framtidspåverkan) Deltagarna upplever positiva förhoppningar 

om att ridterapi ska bidra till en förbättrad sjukdomsbild. 

Sammantagna visar de empiriska studierna följande: 

 - Ridterapi i praktiken relaterar till det kompensatoriska perspektivet då 

behandlingens utformning styrs av organisationens förutsättningar och en 

tradition om att individen genom behandlingen skall åtgärdas för att vidare 

kunna anpassa sig efter organisationens och samhällets normer och värden. De 

individuella förutsättningarna är underordnade det kompensatoriska 

förhållningssättet. 

 - Ridterapi relaterar till dilemmaperspektivet då verksamheten särskiljer sig 

från övrig rehabiliteringsverksamhet, framförallt genom processens unika 

miljö, hästens roll och de individuella mål som i gruppen skapar en 
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gemensamhet som står över och/eller relaterar till organisationen vilket skapar 

flera dimensioner och syften med ridterapeutisk verksamhet. 

Utifrån detta resultat visar de tre studierna på att ridterapi utifrån arbetets 

teoretiska referensram, ett kompensatoriskt-och dilemma perspektiv, även i 

praktiken svarar mot dessa två specialpedagogiska perspektiv. Detta resultat 

diskuteras och vidareutvecklas ytterligare i diskussionsavsnittet nedan. 

[7]  

[8] 5 - Diskussion 
Här presenteras på en mer analyserande och diskuterande nivå slutsatser av 

undersökningen i förhållande till syfte och frågeställningar, bakgrund och  

teoretisk referensram i enlighet med punkt 6 i inledningens disposition. 

Kapitlet avslutas med att blicka framåt kring vidare forskning i ämnet. 

5.1 – Teoretiska slutsatser 

Som framgick inledningsvis är syftet med studien att kartlägga ridterapis 

praktik i förhållande till de kombinerade specialpedagogiska och 

ridterapeutiska perspektiv som presenterades i bakgrund-och 

litteraturgenomgången. Hur är en ridterapeutisk verksamhet upplagd i 

praktiken? Svarar denna verksamhet mot de ridterapeutiska 

utgångspunkterna så som dessa framgått i förstudien eller finns det glapp 

mellan teori och praktik? Jag frågar mig även om huruvida de 

specialpedagogiska perspektiven är överordnade den ridterapeutiska 

verksamheten eller om de står i ett reflekterande förhållande till varandra. De 

metodologiska utgångspunkterna i studien har bearbetats genom en förstudie 

där litteraturstudier och en intervju med en leg. ridterapeut/sjukgymnast 

synliggjorde det kompensatoriska perspektivet och dilemmaperspektivet som 

arbetets teoretiska referensram. Vidare resulterade datainsamlingens 

observationer och intervjuer i  huvudstudien, att ridterapeutisk verksamhet i 

praktiken motsvarar de båda nämnda specialpedagogiska perspektiven. Jag 

kommer vidare diskutera och reflektera över resultatet för att skapa ytterligare 

mening till undersökningen. 

Enligt Kvale (1997) bör man som forskare beakta hur mycket tid som finns till 

förfogande vid en undersöknings utformning. Då det aktuella arbetet 

motsvarar 15 högskolepoäng (hp) är jag medveten om att mitt urval inte är 

representativt, utan endast ett handplockat fall. Dock finns det ett värde i att 
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studien reser frågor som med fördel kan vidareutvecklas i mer omfattande 

studier. 

Som beskrivs i arbetet kring mötet mellan specialpedagogik och ridterapi, kan 

den terapeutiska visionen tolkas genom olika specialpedagogiska perspektiv, i 

detta fall  det kompensatoriska perspektivet och dilemmaperspektivet, vilket 

utgör arbetets teoretiska referensram. För att utesluta att ridterapi rör sig inom 

det kritiska perspektivet bör behov och efterfrågan av ridterapi som 

behandlingsform inte vara nödvändig. En intressant frågeställning inom 

ridterapi i det kritiska perspektivet kan dock röra normaliseringsbegreppet. Är 

ridterapi en ”onormal” form av ridverksamhet? Det kan i så fall svara mot 

föreställningen om att ridterapi är en segregerad verksamhet som särskiljer 

samhällsgrupper. 

Det kompensatoriska perspektivet svarar mot en behandlingsform som syftar 

till att lösa individens problematik och som är överordnad den ridterapeutiska 

verksamheten. En specialpedagogisk tradition av metoder och riktlinjer 

används för att överföra kunskap till individen. Begränsningar av ridterapi 

som metod inom ramarna av ett kompensatoriskt perspektiv kan bero på att en 

hög andel individer som uppmärksammas, diagnostiseras och behandlas, är 

barn i skolåldern vilket resulterar i att det ofta är skolan som uppmärksammar 

och åtgärdar problematiken, t. ex. av specialpedagoger och elevhälsoteam. Att 

som vuxen få en diagnos ställd innebär ett begränsat skyddsnät och ett smalt 

åtgärdspaket där ridterapi som behandlingsform enligt Håkanson et al. (2008) 

inte finns tillgänglig i det ordinarie utbudet. 

Men det kompensatoriska perspektivet kan inte besvara alla frågor rörande 

den ridterapeutiska verksamheten. Därför kan ridterapins terapeutiska 

utgångspunkter även vinklas ur ett specialpedagogiskt dilemmaperspektiv. 

Aktiva förhållningssätt och perspektiv uppstår i mötet mellan aktör och 

kontext där den ridterapeutiska verksamheten står i ett reflekterande 

förhållande till specialpedagogiken. Att utifrån dilemmaperspektivet tolka 

ridterapins begränsning som resurs inom specialpedagogisk verksamhet 

kanske kan härledas till att kunskap och bredd saknas, både inom forskning 

gällande specialpedagogik samt forskning inom ridterapi. För att kunna bryta 

de mönster och miljöer som krävs för att differentierande behandlingsformer 

som ridterapi kan ta fäste som ett accepterat och tillgängligt instrument krävs 

det att behandlingsformens bakomliggande syften åskådliggörs och definieras 

ytterligare. 
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Sammantaget står de två specialpedagogiska perspektiven i ett komplext 

förhållande där de trots sina skilda utgångspunkter bekräftar och förstärker 

varandra. Kanske kan ett sådant ställningstagande förklaras med att 

ridterapins förhållning till det kompensatoriska perspektivet bygger på en 

tradition, samtidigt som den förändring och utveckling som skett inom den 

ridterapeutiska verksamheten även färgats av dilemmaperspektivet? Likt 

andra arenor som t. ex. skolan lever dessa specialpedagogiska perspektiv i en 

slags symbios, där gammalt stoff lever kvar samtidigt som ny kunskap fylls på, 

vilket argumenterar för ett pågående paradigmskifte för specialpedagogiska 

verksamheter och samhällsarenor i allmänhet. 

5.2 - Mötet mellan teori och praktik 

Studien presenterade i resultatet individens subjektiva upplevelser där 

individuella förutsättningar i praktiken representeras i den ridterapeutiska 

behandlingen där personliga- och arbetsrelaterade mål skapas, beroende på 

individens olika förutsättningar och behov. Ridterapi syftar genom dessa 

individuella mål till att lösa patientens problematik. Den tredelade relationen 

med hästen visade sig ha en betydande roll i behandlingen på flera sätt. De 

individuella intervjuerna tangerade alla subjektiva upplevelser i förhållandet 

kring hästen och terapin. Dels blir hästen som Arbin (2006) menar en tillgång 

som aktivt medverkar i behandlingen, dels kan känslan av meningsfullhet och 

självupplevd kontroll öka om patienten kommer bra överens med sin häst och 

genom hästen uppnår sina mål. Något som överensstämmer med Håkansons 

et al. (2007) studie där ridterapi förutom ett friskare rörelsemönster bidrog till 

en högre livskvalité hos de deltagande. Blir relationen med hästen å andra 

sidan en kamp om makt eller otrygghet kan en känsla av misslyckande och 

otillräcklighet infinna sig hos patienten. Om vidare patientens individuella mål 

står underordnade verksamhetens organisationsnivå och därför inte 

hörsammas eller uppnås blir den subjektiva upplevelsen ”platt” och den 

positiva psykologiska effekten som Håkanson et al. (2008) definierar som 

livskvalité, riskerar att utebli. Den subjektiva upplevelsen av besvikelse direkt 

kopplat till organisation och ledning finns delgett i citat från patient 3 i avsnitt 

5.3: 

Jag blev besviken idag..//..men jag kan tycka, när vi är så många personal 

(Patient 3). 

Studien av Davis et al. (2009) visar att det kan vara svårt att mäta psykisk hälsa 

och livskvalité. Är detta ett tecken på att det endast är renodlad kvantitativ 

forskning som ger tillräcklig evidens för att styrka användandet av ridterapi 

som en terapeutisk behandlingsform inom det specialpedagogiska fältet? Om 



32 

så är fallet, utgör evidensbaserad forskning då snarare ett hinder för individer 

med en neurologisk funktionsnedsättning eller en skada, snarare än bidrar till 

unika rehabiliteringstillfällen? I detta scenario står forskningen som en 

överordnad verksamhet, och det kräver att aktörerna i verksamheten är insatta 

i det vetenskapliga fältet och kan agera utifrån den kunskap som framställs. 

De gemensamma faktorer och omständigheter som i resultatet definierar 

gruppens behov av ridterapeutisk behandling utifrån den teoretiska 

referensramen kan diskuteras utifrån det behov av anpassning och överseende 

som finns i en grupp. Dels i förhållande till de andra gruppmedlemmarna, dels 

i relation till  yttre omständigheter. Att tillhöra en grupp kan innebära en social 

gemenskap som i detta fall kan förstärkas och skapa en samhörighetskänsla 

genom deltagarnas historik. Både en vald och en ickevald gruppering kan även 

innebära viss form av stress över  medveten och/eller omedveten jämförelse 

och ojämlikhet i grupprelationen. Gruppens design har i ridterapeutisk 

verksamhet en hierarkisk ordning där den leg. ridterapeuten/sjukgymnasten 

står överst, varav ridläraren och vidare assistenter, patient och häst kommer 

därnäst. Det primära målet med ridrehabilitering är via gruppen, individens 

mål, men det kan vara värt att fråga sig om den i gruppen eventuellt upplevda 

hierarkin omvärderar de individuella målen? Det torde utifrån det 

kompensatoriska perspektivet vara organisationen som står överst i hierarkin 

och dess mål som är primära, vilket kan förklara eventuella begränsningar av 

patienternas individuella mål och förväntningar. I gruppen finns gemensamma 

svarsområden i resultatavsnittet under 5.3 och 5.4 som visar en allmän positiv 

tro på ridterapi som behandlingsform, vilket kan härledas till en kategorisering 

av människors gemensamma erfarenheter. I detta fall de egenskaper som 

uppmärksammas i 5.1, nämligen att alla deltagare har bedömts ha ett behov av 

ridterapi i förhållande till den omvälvande förändring som tvingat dem 

omvärdera sin livssituation och att alla deltagare har gemensamma faktorer 

kring geografi samt en tidigare erfarenhet av djur. Dessa gemensamma 

erfarenheter i relation till ridterapin kan med fördel diskuteras utifrån ett 

dilemmaperspektiv, där ett reflekterande förhållande innefattar aktiva möten i 

gruppen. Gruppens gemensamma erfarenheter och faktorer bär fram ett 

resonemang som minimerar tron på att det är ”slumpen” som gör att gruppen 

responderar väl till behandlingen. 

Organisationen kan utifrån de två specialpedagogiska perspektiven och såväl 

som arbetets teoretiska ram förhålla sig på differentierande sätt i förhållande 

till den ridterapeutiska verksamheten. Uppfattningen om att det 

kompensatoriska perspektivet styr ridterapins förutsättningar korresponderar 

inte i allt för hög grad mot den etiska helhetssyn som bistår principerna i 
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allmänhet för samhällets rehabiliteringsverksamheter. Främst beroende på att 

individens inflytande inte är framträdande i ett kompensatoriskt 

förhållningssätt. Därför relaterar detta specialpedagogiska perspektiv mer till 

en känsla, oskrivna regler och traditioner som betonas ”mellan raderna” i 

verksamheten. Detta antagande karaktäriserar därför att det är i tillämpningen 

av ridterapeutisk verksamhet det går att utröna glappet mellan teori och 

praktik. Men även om den praktiska innebörden visar gemensamhet med det 

kompensatoriska perspektivet finns det även en nära koppling till 

dilemmaperspektivet som visar på enskilda möjligheter till inflytande vid 

planering, genomförande och uppföljning av ridterapi samt en respekt för 

individuella värden. Detta splittrade förhållande kanske kan förklara varför 

det är svårt att uppfatta en helhetssyn kring de specialpedagogiska 

perspektiven i ridterapeutisk verksamhet. 

5.3 – Avslutande reflektioner 

Ridterapi i praktiken svarar mot de teoretiska specialpedagogiska 

förhållningssätten, i detta fall det kompensatoriska perspektivet och 

dilemmaperspektivet. En komplexitet finns i de båda perspektiven och hur de 

påverkar ridterapin på individ- grupp- och oganisationsnivå. Den 

ridterapeutiska verksamheten bygger på forskning och inflytelserika 

traditioner likaväl som efterfrågan, individuella förutsättningar och livskvalité. 

Det gör det problematiskt att besvara frågan till vem, för vad och i vilket syfte 

ridterapin vänder sig. Dessa skiftningar i verksamheten gör den skör och 

begränsad med en vag generell giltighet inom rehabiliterande verksamhet med 

en specialpedagogisk funktion. Genom att föra en diskussion om vilken 

ridterapeutisk verksamhet som är möjlig att uppnå inom specialpedagogik, 

samt vilka vetenskapliga synsätt och metoder som kan bidra till en tydligare 

definition av denna rehabiliteringsform, kan ridterapi bli en större tillgång 

inom ett specialpedagogiskt spektra. Då det i arbetet klargjorts vilka 

bakomliggande teorier och terapeutiska avsikter ridterapin befinner sig i, i 

förhållande till det specialpedagogiska kompensatoriska- och 

dilemmaperspektivet finns det goda grunder att kunna försvara ridterapins 

framtida position gentemot individuella förutsättningar både på individ-

grupp-och organisationsnivå.   

Specialpedagogiken befinner sig i ett föränderligt skede när behovet av att 

diagnostisera olika samhällsgrupper ökar, vilket genererar en målgrupp med 

behov av olika behandlingsformer. Ridterapeutisk verksamhet är en 

rehabiliterande form med stor potential som idag framförallt används inom 

vårdrelaterad verksamhet som t. ex. inom sjukgymnastik. Den unika 

kombinationen av kroppslig och känslomässig stimulans ger ridterapi goda 
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förutsättningar som en användbar verksamhet i det specialpedagogiska fältet. 

Evidensbaserad forskning inom detta område är dock otillräcklig vilket 

motiverar ytterligare studier där frågan vidareutvecklas i mer gedigen och 

genomgripande forskning. 
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[10]  

[11]  

[12] BILAGA 1 – Missiv till 

intervjupersoner 
 

Information om medverkan i examensarbete 

Mitt namn är Lena Jansson och jag går sista terminen på lärarutbildningen vid 

Mittuniversitetet och skriver min C – uppsats. Syftet är att studera ridterapi 

utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Genom observationer och intervjuer 

vill jag undersöka huruvida praktiken, och hur specialpedagogiska 

utgångspunkter svarar mot ridterapins teoretiska intentioner i den aktuella 

ridterapin utövas.   

Genom xxx ridskola och xxx rehabilteringscenter har jag fått möjlighet att få 

ta del av den ridterapeutiska verksamheten och kommer närvara vid 

några av lektionerna på xxx ridskola. Min intention är att intervjua 3-4 

personer som utövar ridterapi på xxx ridskola. Det är frivilligt att deltaga i 

intervjun och det är möjligt att när som helst avbryta deltagandet. 
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Observationerna samt intervjuerna kommer att dokumenteras skriftligt och 

hanteras  konfidentiellt. Resultatet kommer att presenteras utan att någon 

identifiering sker av de medverkande. 

Vill man senare få information av den färdiga studien är det möjligt att 

erhålla den personligen eller ta del av den via Mittuniversitetets digitala 

vetenskapliga arkiv,  DiVA.        

Med vänliga hälsningar 

Lena Jansson 

Studerande vid lärarutbildningen grundskolans tidigare år, termin 7      

Mittuniversitetet, institutionen för utbildningsvetenskap 

Lena Jansson      lena_jansson@spray.se 

070-3585738 

Skolans handledare 

Gunnar Berg      gunnar.berg@miun.se 

 

[13] BILAGA 2 – Intervjuguide 
 

 

Deltagandeinformation och bakgrundsfrågor: 

Ålder. 

Kön. 

Vad har du för sjukdomsbild/skada? 

Hur påverkar din sjukdomsbild/skada dig? 

Hur kom du först i kontakt med ridterapi? 

 

Intervjufrågor: 

Vad betyder ridterapin för dig? 

mailto:lena_jansson@spray.se
mailto:gunnar.berg@miun.se
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Kan du beskriva en, för dig, positiv situation i din ridterapi? 

Kan du beskriva en, för dig, negativ situation i din ridterapi? 

Har relationen med  hästen någon betydelse för dig? 

Känner du dig trygg i situationen med hästen i samband med ridterapin? 

Känner du dig otrygg i situationen med hästen i samband med ridterapin? 

Huruvida kan ridterapin påverka dig i framtiden? 

 

 


