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Denne oppgaven tar for seg dyreassisterte intervensjoner 

med hest i forhold til barn med utviklingstraumers evne til å 

ta til seg læring. Her blir stressreduksjon og 

toleransevindumodellen brukt som rammeverk i forhold til 

læringstilegnelse, ettersom et trangt toleransevindu vil gi en 

lav terskel for stress, og dermed gjøre det vanskeligere for 

individet og ta i bruk kognitive ferdigheter. Jeg kommer 

gjennom å trekke frem allerede eksisterende forskning på 

feltet, og gjennom innsamlede data fra eget 

forskningsarbeid, å argumentere for om dyreassisterte 

intervensjoner med hest kan ha en stressreduserende effekt 

på barn med utviklingstraumer, og dermed gjøre det lettere 

for denne gruppen å tilegne seg læring. 

 

Jeg vil først presentere en historisk gjennomgang av 

dyreassisterte intervensjoner som fagfelt, før jeg går inn på 

hjernens utvikling og hvilke negative konsekvenser stress og 

traumeeksponering kan ha for barns kognitive utvikling. 

Deretter gir jeg en kort innføring i hestens språk innad som 

art, og utad i kommunikasjon med mennesker, for å kunne gi 

et bakteppe på hvordan hesten anvendes innenfor 

dyreassisterte intervensjoner. Deretter gjennomgår jeg valg 

av metode, og fremlegging av eget arbeid, før jeg til slutt 

drøfter om dyreassisterte intervensjoner med hest kan være 

et mulig tiltak for barn med utviklingstraumer. 

Avslutningsvis kommer jeg med forslag til videre forskning 

på feltet.    
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Sammendrag 

 

I denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan dyreassisterte intervensjoner med hest kan ha en 

indirekte virkning på barns læring ved å fungere som en stressreduserende faktor. Jeg starter 

med en historisk gjennomgang av hvordan dyreassisterte intervensjoner har utviklet seg frem 

til i dag, for å ha dette som bakgrunnsteppe for dyreassisterte intervensjoner som fagfelt. 

Videre tar jeg for meg hvordan stress påvirker kroppen rent utviklingsmessig, og da i forhold 

til hjernens utvikling, før jeg går inn på de negative ringvirkningene kronisk stress fører med 

seg, og hvordan dette kan være til hinder for barnets læring.  

Ettersom dyreassisterte intervensjoner med hest ofte er rettet inn mot traumepasienter eller 

mennesker med fysisk eller psykisk utviklingshemming, har jeg valgt å fokusere på barn med 

utviklingstraumer. Med toleransevindumodellen som mal ønsker jeg å forklare hvordan stress 

kan bidra til lærevansker hos barn med utviklingstraumer, og hvordan stressreduserende tiltak 

kan bringe barnet tilbake til toleransevinduet, og på den måten øke barnets læringshorisont. 

Kapittelet etter går kort inn på hestens språk og kommunikasjon både innad i arten, men også 

i samspill med mennesker. Dette for å gi et bakgrunnsteppe på hvordan hesten kan anvendes 

innenfor dyreassisterte intervensjoner. 

For å gi et bilde på hvordan dyreassisterte intervensjoner med hest fungerer i praksis har jeg 

intervjuet tre fagpersoner som tilbyr forskjellige former for dette. Den første informanten 

tilbyr spesialundervisning i henhold til elevens IOP, og i samarbeid med skolen. Den andre 

informanten tilbyr hestesentret psykoterapi for traumepasienter ved en psykiatrisk institusjon, 

og den tredje informanten tilbyr ridefysioterapi for fysisk og psykisk utviklingshemmete barn 

og voksne. Det ble benyttet et kvalitativt semistrukturert intervju under datainnsamlingen. 

Ved å ta utgangspunkt i forskjellige former for dyreassisterte intervensjoner med hest ønsker 

jeg å gi et bredere bilde av intervensjoner med hest som fagfelt. I diskusjonskapittelet bruker 

jeg de innsamlede dataene til å drøfte min problemstilling i henhold til allerede eksisterende 

teori og forskning. Her bruker jeg informantenes egne erfaringer forbundet med 

intervensjonene de tilbyr, til å belyse hvordan dyreassisterte intervensjoner med hest kan 

virke inn på mennesker med utviklingstraumer. Til slutt drøfter jeg hvordan disse 

intervensjonene kan virke inn på stress i henhold til toleransevindumodellen, og setter det 
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hele inn i en systemperspektivisk tankegang, før jeg avslutningsvis gir et frampek mot videre 

forskning på området.    
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Forord 

 

Inspirasjonen til å skrive denne masteren fikk jeg da jeg så en dokumentar om dyreassisterte 

intervensjoner, og etter å ha lest en artikkel om hvordan hestejenter blir bedre ledere og 

mestrer livet godt. Dette gjorde meg nysgjerrig på om samvær med hest kan virke som en 

beskyttelsesfaktor i forhold til risikoutsatte barn. Jo mer jeg leste om temaet, jo mer fikk jeg 

lyst til å knytte dette opp mot noe pedagogisk. En annen sterk motivator var mine egne 

hester. Jeg har holdt på med hest mesteparten av livet, og kan med hånden på hjertet si at jeg 

ikke hadde vært der jeg er i dag hvis det ikke hadde vært for dem. De har hjulpet meg 

gjennom tunge stunder, og gitt meg mange gode opplevelser å se tilbake på.  

Grunnet tidsbrist har denne masteren vært tung å dra i havn, og den har definitivt bidratt til å 

øke mitt stressnivå i løpet av skriveprosessen. Samtidig har det vært veldig gøy og lærerikt å 

få lov til å fordype seg i et tema over så lang tid. Mitt tema har vært ganske langt fra det de 

andre på PPR-masteren skriver om, så sånn sett har jeg vært litt isolert med tanke på å få 

hjelp fra medstudenter eller fra instituttet. Dette har krevd desto mer fra meg selv, og tvunget 

meg til å jobbe enda hardere både med å finne relevant litteratur og informanter til det 

kvalitative intervjuet mitt. Det å finne informanter ble en mer krevende prosess enn jeg først 

trodde, og førte til at jeg kom senere i gang med skrivingen enn planlagt, men jeg er allikevel 

fornøyd med resultatet. 

Jeg vil gjerne takke veilederen min, Stein Are Rydin, som har støttet meg, og gitt god 

veiledning gjennom hele prosessen. Jeg må også få takke mine tre informanter som har latt 

meg få et dypdykk inn i hva dyreassisterte intervensjoner med hest kan handle om. Videre må 

jeg takke mine medstudenter på PPR-masteren. Uten deres hjelp og støtte hadde heller ikke 

denne masteroppgaven blitt til. Hestene mine, og hunden min som har bidratt med sin 

terapeutiske tilstedeværelse. Det har vært balsam for sjelen til en overarbeidet student. 

Familien min som har holdt ut med meg gjennom denne tidkrevende prosessen. Stalljentene 

mine, som har stilt opp som heste- og hundepasser slik at jeg har fått mulighet til å skrive 

denne oppgaven.  

Jeg er veldig takknemlig for at jeg har hatt muligheten til å studere, og for alt jeg har lært 

gjennom denne tiden som student. Det å ta en mastergrad var egentlig ikke noe jeg hadde sett 
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for meg at kom til å skje, og veien hit har vært veldig lærerik, krevende og morsom. Nå 

gleder jeg meg til veien videre, og til de nye opplevelsene og utfordringene som er i vente. 

 

 

Ingrid M. Stang 

Blindern mai 2018 
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1 Innledning 
 

Da valget om denne masteroppgaves innhold skulle tas var jeg ikke i tvil om at jeg ønsket å 

skrive om dyreassisterte intervensjoner, og koble dette opp mot pedagogikk og læring. En av 

grunnene til dette er at dyreassisterte intervensjoner er et forholdsvis nytt fenomen som det 

fremdeles gjenstår en del forskning rundt. Jeg ønsket å se nærmere på dette, og belyse det fra 

et pedagogisk ståsted ettersom jeg ikke kunne finne så mye forskning som tok for seg denne 

innfallsvinkelen. Jeg så på de vanligste typene dyreassisterte intervensjonene som fantes her 

til lands, og bestemte meg for å begrense oppgaven til å gjelde dyreassisterte intervensjoner 

med hest. Motivasjonen til dette er at jeg har drevet med hest mesteparten av livet, og for 

øyeblikket selv har tre egne hester som jeg på sikt ønsker å bruke til liknende formål.  

Oppgaven starter med en teoretisk gjennomgang av hvordan dyreassisterte intervensjoner har 

utviklet seg opp gjennom historien til det som praktiseres i dag. Her tar jeg også for meg 

hvordan forskningen på dette feltet har utartet seg. Videre tar jeg for meg hvordan stress 

påvirker kroppen, før jeg går kort inn på hestens språk og atferd både som art, og i forhold til 

interaksjon med mennesker. Grunnen til dette er at det er viktig å vite noe om hvordan hester 

ter seg i forhold til artsfrender for å forstå hvordan de kommuniserer med mennesker. Med 

hestens språk og væremåte som bakgrunn håper jeg å kunne danne et klarere bilde av 

hvordan hesten kan brukes til å hjelpe mennesker innenfor dyreassisterte intervensjoner med 

hest. 

I denne oppgaven ønsker jeg å ta for meg hvordan dyreassisterte intervensjoner med hest kan 

påvirke hvordan barn med utviklingstraumer lærer. Jeg har i den forbindelse valgt å fokusere 

på hvilken effekt kontakt og samvær med dyr, da spesielt hester, kan virke inn på opplevelsen 

av stress. Jeg kommer til å ta kort for meg oppbygningen og den tidlige utviklingen av 

menneskets hjerne, og hvordan langvarig stress som følge av dysfunksjonelle forhold i nær 

familie, eller alvorlige traumer kan føre til at hjernen ikke utvikler seg slik den skal. Barn 

med utviklingstraumer vil ha et nervesystem som er stilt inn på overlevelse fremfor læring 

som følge av langvarig eksponering for stress (Nordanger & Braarud, 2017). Dette vil på sikt 

kunne gi barnet vansker med konsentrasjon og kognisjon, prosessering og arbeidsminnet, og 

vansker med selvregulering. Dette blir faktorer som kan være til hinder for barnets videre 

læring. Jeg kommer til å ta for meg eksempler på forskning som viser hvilken påvirkning dyr 
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kan ha i forhold til menneskers stress. Ettersom barn med utviklingstraumer ofte har 

problemer med at de går lett opp i stress, ønsker jeg å drøfte om dyreassisterte intervensjoner 

med hest kunne vært et alternativt behandlingstilbud for disse barna. Et høyt stressnivå vil 

ofte legge et lokk på barnets evne til å ta i bruk kognisjon ettersom kroppen er i en 

alarmberedskap innstilt på kamp eller flukt. Dette påvirker naturlig nok barnets evne til å 

tilegne seg kunnskap. Det vil dermed være vesentlig å mobilisere tiltak som tar barnet ut av 

stressresponsen, og ned til et nivå der læring er mulig. Jeg kommer til å ta for meg dette i 

forhold til toleransevindumodellen, og se på hvordan tiltak som virker stressdempende kan 

bidra til å utvide barnets toleransevindu, og dermed gjøre det lettere for barnet å ta til seg 

læring. 

For å utforske hvordan dyreassisterte intervensjoner med hest kan virke inn på menneskers 

evne til å lære, har jeg benyttet meg av tidligere eksisterende litteratur og forskning, samtidig 

som jeg også har intervjuet tre fagpersoner som tilbyr forskjellige dyreassisterte 

intervensjoner med hest. Jeg benyttet meg av et kvalitativt semistrukturert intervju under 

datainnsamlingen. I diskusjonskapittelet bruker jeg informantenes egen erfaring innenfor 

feltet til å belyse hvordan dyreassisterte intervensjoner med hest kan virke inn på mennesker, 

samtidig som jeg fletter dette sammen med teorien og forskningen som er tatt opp i de 

foregående kapitlene. Til slutt drøfter jeg dette i forhold til min problemstilling, og kommer 

med forslag til videre forskning på feltet. 
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2 En historisk gjennomgang 
 

I dette kapittelet kommer jeg til å gå raskt gjennom historieløpet til dyreassistert terapi og 

intervensjoner, helt fra den spede begynnelse og frem til den praksisen som blir stadig 

vanligere i dagens samfunn. Hvordan har det seg at mennesker begynte å bruke dyr som et 

ledd i terapi, eller som et pedagogisk hjelpemiddel? Hvilken betydning har dyret hatt, og 

hvordan har synet på dyr som terapeutisk hjelpemiddel vært opp gjennom historien? Disse 

spørsmålene kommer til å besvares gjennom dette kapittelet. Hensikten med dette kapittelet 

er å gi et innsyn i hvordan dyreassisterte intervensjoner oppsto, ettersom dette er et 

forholdsvis nytt fagfelt. Jeg håper også å kunne gi en kort innføring over hvilke dyreassisterte 

intervensjoner som er mest vanlige i dag. 

Helt siden de ble domestisert har tamdyr levd og jobbet tett opptil mennesker. De har bidratt 

til alt fra mat, transport, og vokting av buskap og hjem, i tillegg til selskap og følgesvenn. De 

siste årene har det også blitt fokus på de mange helsefremmende og psykososiale fordelene 

samvær med dyr bringer med seg, og enkelte dyr har fått nye arbeidsoppgaver – som terapeut 

for sine mennesker. Når dyr begynte å opptre som terapeutiske hjelpere for sine mennesker er 

uvisst, ettersom dokumentasjonen rundt dette er mangelfull, men dyr har spilt en rolle for 

hvordan de kan være til hjelp for mennesker både innen overtro og psykiatri opp gjennom 

historien (Serpell, red 2010). I førkristen tid og tidlig middelalder ble gjerne det overtroiske 

aspektet vektlagt, og dyr hadde ofte en sentral rolle innen sjamanisme og spirituell healing 

der de enten kunne komme mennesket til hjelp i form av en beskyttende ånd, eller søke hevn 

ved å kaste ulykke over personen det måtte gjelde. Dette overtroiske aspektet der dyr kan gi 

en åndelig bistand enten til hell eller ulykke er å finne blant flere urbefolkninger, og rester 

etter jeger-sanker samfunn rundt om i verden (Benedict 1929). Måten man oppnådde 

"kontakt" med den animalske ånden var stort sett gjennom drømmer og hallusinasjoner, 

hvorpå man så kunne entre den spirituelle verden og påkalle hjelp fra de animalske åndene 

man ønsket å oppsøke. Denne formen for spirituell hjelp ble stadig mer uvanlig ettersom 

kristendommen vokste frem, og forskjellen mellom dyr og menneske ble mer vektlagt. Man 

anså mennesket som overlegent ettersom evnen til å tenke moralsk ikke eksisterte hos dyr. 

Dyret var heller ikke i besittelse av noen sjel, slik mennesket var velsignet med. Likeledes 

eksisterte fremdeles overtroen forbundet med dyret, selv om denne ikke direkte bidro til å 

styrke relasjonen mellom dyr og menneske, da den stort sett dreide seg om hvordan enkelte 
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dyr kunne kaste ulykke over uheldige forbipasserende som måtte krysse ens vei (Serpell, red 

2010).     

Ved avrundingen av 1600-tallet oppsto det en markant endring på denne noe dystre måten å 

fremstille dyr, da en gradvis sympati ovenfor naturen og dens levende skapninger så til å 

vokse frem. Samtidig med at frykten for den ville naturen så ut til å minke, tiltok også 

overklassens trend med å skaffe seg kjæledyr til hygge og selskap, og ble nå også vanlig blant 

middelklassen (Maehle, 1994). Dette skiftet i måten man så og behandlet dyr på hadde nok 

også en sammenheng med at populasjonen i det sentrale Europa flyttet fra rurale strøk og inn 

i byene, der naturen og dermed også frykten for den, ikke kjentes like nær (Serpell, red 2010). 

Videre gjennom 1700-tallet ble omsorg og omtanke for dyr en av de mest sentrale temaene 

innen barneboklitteratur, da man mente at ved å lære barn omtanke for dyr ville de samtidig 

lære omtanke for medmennesker. Den engelske filosof og skribent, John Locke, skal selv i 

1699 ha anbefalt å gi barnet en hund, et ekorn eller liknende og ta seg av for på den måten å 

oppmuntre dem til å vise ømhet og ansvar ovenfor andre (Locke, 1699).   

Mot slutten av 1700-tallet ble det foretatt en studie på om bruken av dyr i mentale sykehus 

kunne ha en positiv effekt på pasientene. Eksperimentet fant sted i England ved The York 

Retreat, og er av det første veldokumenterte eksperiment på dette området. Prosjektet var 

ledet av William Tuke, og fasilitetene på mentalsykehuset skilte seg drastisk fra andre 

mentalsykehus, tatt tiden i betraktning. Pasientene fikk lov å være ikledd egne klær, og 

beskjeftige seg med aktiviteter som håndarbeid, lesing og skriving. Institusjonens hage, som 

for øvrig inneholdt flere domestiserte dyr, kunne fritt benyttes av pasientene. Det ble 

beskrevet hvordan interaksjonen med dyrene ved flere tilfeller var med på å vekke sosiale 

følelser i pasientene (Tuke, 1813). Gjennom 1800-tallet var det relativt vanlig å ha et 

domestisert dyr som en hund, en sau eller ape på flere institusjoner rundt om i det 

viktorianske England. Dette var også relativt vanlig flere steder i det sentrale Europa for på 

den måten å skape en mer tiltalende atmosfære ovenfor de innsatte, og samtidig et mindre 

fengselsaktig preg. Denne praksisen pågikk frem til begynnelsen av 1900-tallet, da bruken av 

dyr på ulike institusjoner forsvant så å si for godt frem til for bare noen få år siden. Mye av 

grunnen til dette var at fokuset på vitenskapelig og medisinsk forskning satte et større søkelys 

på elementer som hyggene og allergi, noe som gjorde bruken av dyr på mentale sykehus og 

andre institusjoner konfliktfull (Serpell, red 2010). En liten bruk av dyr som resurs forekom 

allikevel innen psykoterapien, der Sigmund Freud sammenliknet dyret med de primitive 
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driftene i menneskets underbevissthet (Id). Freud mente at pasientens fornemmelse av dyr 

gjennom drømmer eller såkalt "fri assosiasjon-terapi" kunne gi en pekepinn på 

vedkommendes skjulte begjær og forbudte tanker, ikke ulikt metodene tidlige 

stammesamfunn også benyttet for å påkalle "råd" fra dyreriket (Serpell, red 2010). Senere 

fikk dyreassistert terapi ny oppmerksomhet da psykoanalytikeren Boris Levinson lanserte sin 

bok "Pets and Human Development" på slutten av 1960-tallet. Boken var basert på hans egne 

erfaringer der Levinsons egen hund så ut til å hjelpe en svært tilbaketrukket og innadvendt 

gutt. Den sosiale interaksjonen med hunden hadde en positiv effekt på gutten, og så ut til å 

gjøre det lettere for ham å tre ut av sin innadvendte tilværelse. Dette funnet inspirerte 

Levinson til å stifte foreningen "Pet-facilitated therapy", som ble et av verdens første 

terapeutiske programmer der man systematisk benyttet seg av dyr til behandling av pasienter. 

Han argumenterte for at dyr kunne brukes som en snarvei i pasientens reise mot emosjonell 

velvære, og at samvær med dyr var viktig for å forsterke pasientens indre selvfølelse 

(Levinson, 1972).   

I løpet av de siste årene har bruk av dyr i terapi beveget seg fra det noe suspekte metafysiske 

felt, med ånder og drømmetydning, og over i det vitenskapelige feltet med fokus på de fysisk 

og psykisk helsemessige fordelene ved menneske-dyr-interaksjon. En av faktorene som banet 

vei for dette var Friedmann et al sitt longitudinelle studie i 1980, der funnene viste at 

eksperimentutvalget statistisk sett så ut til å leve lengere dersom de eide et dyr (Freidmann, 

1980). Dette funnet førte til en rekke andre studier på de mulige helsefremmende faktorene 

samvær med dyr kan føre med seg. Det er noe varierende funn rundt forskningen på hvordan 

dyr virker inn på mennesker, noe som kan skyldes at det ofte dreier seg om case-studier eller 

eksperimenter der utvalget ikke er stort nok. To studier som dyreassisterte intervensjoner ofte 

støtter seg til, er Katcher et al studiet fra 1983, og McNicholas og Collis studie fra 1995. 

Begge dreier de seg om den stressreduserende effekten samvær med dyr kan ha på mennesker, 

der Katcher et al studerte hvordan kun synet av et dyr er nok til å frembringe en umiddelbar 

psykologisk reaksjon som gir en følelse av ro og avslappethet (Katcher et al, 1983). 

McNicholas og Collis kom på sin side frem til at enkelte dyr har evnen til å redusere stress 

hos de menneskene de interagerer med, og samtidig utgjøre en form for sosial støtte 

(McNicholas & Collis, 1995). Med sosial støtte menes i denne sammenhengen at subjektet 

får en følelse av at noen bryr seg om ham, og at han er en del av den sosiale gruppen (Cobb, 

1976). Ettersom sosial støtte og det å føle tilhørighet anses som en såpass sentral del i et 

menneskes sosiale liv - så viktig at det å bli sosialt utestengt blir brukt som straffemetode for 
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forbrytere i form av fengsel og liknende tiltak (Serpell, red 2010), har det at dyr kan være i 

stand til å gi denne følelsen av tilhørighet bidratt til å utvikle en rekke dyreassisterte 

intervensjoner. Disse skal jeg komme nærmere in på i avsnittet under.    

 

 

2.1 Dyreassisterte intervensjoner 

 

Som nevnt fikk bruk av dyr i terapi sitt store gjennombrudd på slutten av 60-tallet som følge 

av Levinsons dokumentasjon av dette fenomenet i behandlingen av sine egne pasienter. 

Levinson regnes som banebrytende innenfor dette feltet, og bidro til å danne grunnlaget for 

de dyreassisterte intervensjonene vi kjenner i dag (Levinson, 1972). Med terapi så menes 

medisinske og/eller psykiatrisk behandling, som vil si at det å tilbringe tid med dyr i seg selv 

ikke er å regne som terapi, enda dette sikkert kan ha positiv effekt for mange. Det å tilbringe 

tid med dyr er vel heller å regne som egen rekreasjon, som vil si hyggelig tidsfordriv eller 

gjøremål, men terapi blir det ikke før man setter det hele in i et målrettet rammeverk med den 

hensikt å gjøre pasienten frisk (Kruger og Serpell, red 2010).   

Det finnes mange foreninger og like mange definisjoner på hva dyreassistert terapi skal 

inneholde, men i et forsøk på å promotere et standardisert rammeverk har the Delta Society, 

en av de største organisasjonene ansvarlige for sertifiseringen av terapidyr i USA, kommet 

frem til to defensjoner på fenomenet. Det ene er Animal-assisted therapy (AAT) der 

defenisjonen lyder:   

" Animal-assisted therapy is a goal-oriented, planned, structured, and documented 

therapeutic intervention directed by health and human service providers as part of 

their profession. A wide variety of disciplines may incorporate AAT. Possible 

practitioners could include physicians, occupational therapists, physical therapists, 

certified therapeutic recreation specialists, nurses, social workers, speech therapists, 

or mental health professionals.” (Pet Partners the Delta Society, 2018) 

Den andre formen kalles for Animal-assisted activity (AAA), og definisjonen for dette er:  
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" Animal-assisted activities provide opportunities for motivational, educational, 

and/or recreational benefits to enhance quality of life. While more informal in nature, 

these activities are delivered by a specially trained professional, paraprofessional, 

and/or volunteer, in partnership with an animal that meets specific criteria for 

suitability.” (Pet Partner the Delta Society, 2018).  

I tillegg til disse fines det også en egen inndeling for dyreassisterte intervensjoner der hest er 

involvert, dette til tross for at AAT og AAA også inkluderer hest i sitt rammeverk. Dette 

skyldes at terapi som også involverer ridning ofte benytter seg av de helsemessige fordelene 

det å fysisk sitte på og følge med i hestens bevegelser bringer med seg. Terapiridning faller 

dermed under tiltak som ofte tilkommer funksjonshemmede. I USA kalles dette gjerne for 

Hippotherapy, og definisjonen er utviklet av American Hippotherapy Assosiation (AHA):  

" The term hippotherapy refers to how occupational therapy, physical therapy, and 

speech-language pathology professionals use evidence-based practice and clinical 

reasoning in the purposeful manipulation of equine movement to engage sensory, 

neuromotor, and cognitive systems to achieve functional outcomes.  In conjunction 

with the affordances of the equine environment and other treatment strategies, 

hippotherapy is part of a patient’s integrated plan of care.” (Aha, inc, 2016). 

I tillegg anvendes hest også mye innen Equine-facilitated psycotherapy (EFP) utviklet av 

Equine Facilitated Mental Health Association (EFMHA):  

"EFP is an experimental psychotherapy that includes equine(s). It may include, but is 

not limited to, a number of mutually respectful equine activities such as handling, 

grooming, longeing (or lungeing), riding, driving and vaulting. EFP is faciliated by a 

licensed, credentialed mental health professional working with an appropriately 

credentialed equine professional. EFP may be faciliated by a mental health 

professional that is dually credentialed as an equine professional (EFMHA, 2003). 

EFP denotes an ongoing therapeutic realationship with clearly established treatment 

goals and objectives developed by the therapist in conjunction with the client. The 

therapist must be an approprietly credentialed mental health professional to legally 

practice psycotherapy and EFP (EFMHA, 2005)."  

Selv om EFP og hippoterapi har egne definisjoner, faller som nevnt hesteassisterte 

intervensjoner også under definisjonen for AAT ettersom de inkluderer bruk av et eller flere 
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dyr som en del av behandlingen, og de krever en sertifisert helse eller mental helsearbeider. 

Forskjellen på de to definisjonene er at AAT stiller krav til at dyre også må være setifisert 

innenfor visse kriterier, der EFMHA og AHA ikke stiller spesifikke krav om dette (Kruger og 

Serpell, red 2010).  

 

2.2 Dyreassisterte intervensjoner i Norge  

 

I Norge finnes det flere ulike tilbud innen dyreassistert terapi eller dyreassisterte aktiviteter. 

Noen av dem er rettet mot skolesystemet og ment som pedagogiske tiltak for å hjelpe elever i 

skolehverdagen, eller gi eleven en alternativ skolehverdag. Andre er mer rettet mot 

rehabilitering som et ledd i et tiltak mot en rusfri hverdag, eller som en overgang fra fengsel 

til et normalt liv i det fri. Den tredje gruppen retter seg mot fysisk og psykisk helse i form av 

dyr som psykososial støtte, ridefysioterapi og liknende. Dyrene som benyttes her til lands er 

som oftest kjæledyr, da særlig hund eller hest, men landbruksdyr som bufe og storfe kan også 

benyttes (Fylkesmannen, Oslo og Akershus, 2017). Tiltakene blir organisert på forskjellige 

måter avhengig av om de er organisert eller frivillighetsbasert. Tiltak som hovedsakelig går 

ut på å gi sosial støtte og sosial interaksjon slik som besøkshunder og liknende, er ofte 

frivillighetsbasert i form av at dyreeieren kan få hunden sin sertifisert og godkjent til besøk 

ved for eksempel sykehjem eller gamlehjem. Dette er noe dyreeieren selv tar initiativ til, og 

arbeidet er ikke lønnet. Slike tilbud går under kategorien dyreassistert aktivitet ettersom 

dyreeieren selv ikke er pålagt å ha noen høyere utdannelse innenfor psykologi eller helse, det 

kun dyret som i dette tilfellet er pålagt sertifisering. Dyrets oppgave er å fremtre som en 

miljøskapende korrespondent ved institusjonene det besøker, og kan bidra både sosialt, 

motiverende og utdannende, men det foreligger ingen fastsatte mål om dette. Dyret kan med 

andre ord ha en terapautisk effekt, men det kalles ikke terapi, ettersom en ikke jobber ut i fra 

bestemte mål for pasienten og hva terapien skal innebære (Pedersen og Olsen, 2011).  

 Et annet tiltak er såkalt Grønn omsorg eller Inn på tunet-gårder. Dette tilbudet dreier seg 

også om dyreassisterte aktiviteter, og det stilles dermed ikke krav til at de som drifter tilbudet 

har en psykologi- eller helsefaglig utdannelse. Tilbudet har allikevel fastsatte mål som 

utvikles individuelt med hver bruker. Grønn omsorg og Inn på tunet blir som oftest igangsatt 
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i samarbeid med kommunen gården befinner seg i, av for eksempel opplærings- eller helse- 

og sosialsektoren, og kan variere i alt fra tilrettelagt opplæring eller alternativ skolehverdag 

for barn og ungdom, avlastningstilbud innenfor barnevernstjenesten til ulike tilbud for voksne 

og eldre. Tilbudene for voksne kan ta for seg alt fra voksne med psykisk eller fysisk 

utviklingshemming, psykiske lidelser eller eldre med påvist demensdiagnose. Aktivitentene 

går blant annet ut på å berike hverdagen til klientene i form av ulike gårdsaktiviteter og stell 

av dyr. En Grønn omsorg eller Inn på tunet gård kan være tilknyttet et behandlingssenter, 

men i Norge er de fleste slike steder vanlige gårdsbruk. Det finnes inget foreløpig 

landsdekkende register over hvilke gårder som tilbyr disse aktivitetene, og tilbudene er 

organisert på forskjellige måter. Dyrene spiller ikke en like sentral rolle innenfor Grønn 

omsorg og Inn på tunet, og det er sannsynlig at mye av den sosiale støtten brukerne av 

tilbudet opplever har like mye med gårdbrukeren og det sosiale samholdet i gruppen så vell 

som dyrene i seg selv. Dyrene spiller likevel en vesentlig rolle i og med at aktivitetene gjerne 

dreier seg rundt dem, og de kan bidra til å gi emosjonell støtte til brukeren (Pedersen og 

Olsen, 2011).   

 I Norge er det hovedsakelig Antrozologisenteret som har stått for sertifisering for bruk av 

dyr i terapi, og da særlig med fokus på sertifisering av hunder (Antrozologisenteret, 2017). 

Når det kommer til hesteassisterte intervensjoner, og da særlig terapiridning, er det Norsk 

Fysioterapiforbund som har ansvaret for dette domenet (Norsk Fysioterapiforbund, 2018). 

Dette er den formen for bruk av dyr til terapeutiske formål som har lengst ferdselstid her til 

lands. Norge var til og med et foregangsland, og blant de første i verden til å benytte seg av 

hestens unike mulighet til å trene opp balanse og koordinasjon hos klienter med 

funksjonshemming, med godkjenning og full refusjon fra Rikstrygdeverket (Falch red. 2008). 

Behandlingen er terapeutisk i den forstand at det er krav om at en utdannet fysioterapeut skal 

være til stede under behandlingen, og det jobbes etter bestemte mål skreddersydd for hver 

enkelt bruker. Elsebeth S. Bøtker regnes som pioner innen hesteassistert terapi da hun i 1953 

grunnla den første rideskolen som også tilbød ridefysioterapi for barn med 

funksjonshemming. Til å begynne med gjaldt tilbudet kun barn rammet av polio eller cerebral 

parese, men utvidet seg raskt til å gjelde alle barn med en form for fysisk eller psykisk 

utviklingshemming. Bøtker var selv utdannet fysioterapeut med bakgrunn som tidligere aktiv 

konkurranserytter. Etter å ha tilbudt denne formen for terapi i 10 år med tett oppfølging fra 

leger, fikk hun i 1964 behandlingsformen godkjent fra rikstrygdeverket, og dermed statlig 

støtte per klient som mottok behandling (Falch red. 2008). Som den eldste i landet er dette 



 10 

den eneste dyreassisterte behandlingsformen med fast avtale om statelig støtte fra NAV. 

Dette skyldes nok at det foreligger mer dokumentert forskning på dette området kontra 

intervensjoner som tar for seg psykoterapi (Falch, 2008). Grunnen til dette er nok sammensatt, 

men kan henge sammen med at det er enklere å kartlegge fysiske forbedringer som bedre 

balanse og motorikk, enn det er å kartlegge psykiske endringer. Hva hestene gjelder, så er det 

ikke krav om spesifikk sertifisering av dem, men det finnes allikevel en rekke karaktertrekk 

en hest til dette formålet helst bør inneha. En terapihest bør være rolig og veloppdragen 

ettersom den skal kunne tåle og omgås brukere med ulike fysiske eller psykiske utfordringer. 

Den må dermed ikke være så sensitiv at den får panikk dersom brukeren skulle få et anfall 

eller komme med uforutsigbare bevegelser. Den må på så måte også tåle å omgås rullestoler 

og andre tekniske hjelpemidler uten problemer. Ettersom det er krav om at fysioterapeuten 

som leder terapiridningen også skal ha hestefaglig kompetanse, er det vanlig at 

vedkommende også gjør jobben med å velge ut egnet hestemateriale (Falch, 2008).     

Terapiridning dreier seg først og fremst om oppmykning og bevisstgjøring av kroppens 

muskulatur, balanse og koordinasjon for å hjelpe brukere med fysisk utviklingshemming eller 

ervervede skader som følge av ulykke eller hjerneslag, selv om det psykologiske aspektet og 

samværet med hesten naturlig nok også spiller en vesentlig rolle. Varmen fra hesten og 

bevegelsesmønsteret den har, er med på å simulere bevegelsene som skapes når et menneske 

går, noe som bidrar til å stimulere muskler og nerver som vanligvis er ute av funksjon på 

grunn av for eksempel lammelser (Falch, 2008). Terapiridning må ikke forveksles med 

handikapridning, som også er et tilbud til klienter med fysisk eller psykisk 

funksjonshemming. Forskjellen ligger her i at det ikke er krav om godkjent fysioterapeut eller 

godkjent hestefaglig kompetanse. Tilbudet er heller ikke støttet av NAV (Norsk 

Fysioterapeutforening, 2018).    

En annen form for hesteassistert terapi er hesteassistert/hestesentrert psykoterapi. Dette er 

terapi i den forstand at det er krav om utdannelse innenfor psykologien for dem som drifter 

tilbudet i tillegg til at det opprettes en individuell behandlingsplan for hver klient. 

Psykoterapi sikter her til mer enn bare samtaler med klienten, men tar for seg hele kosmoset 

rundt hesten fra det nonverbale, det kroppslige, det energetiske og til det kognitive. Ettersom 

hesten lever i nuet og kommuniserer nesten utelukkende via kroppsspråk vil den reagere 

ærlig og direkte på klientens væremåte, noe som vil gi både klient og terapeut verdifull 

feedback på hvordan klienten har det. Om klienten har en dårlig dag vil hesten oppfatte og 
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reagere på dette, men samtidig vil den også reagere direkte dersom klienten kommer i balanse 

i seg selv igjen. Dette vil kunne brukes i å veilede klienten mot å tilegne seg både sosiale og 

kognitive ferdigheter. Denne type terapi tilbys ofte i kombinasjon eller som en del av annen 

psykoterapi, og virksomheten er ofte tilknyttet et behandlingssenter (Lysell, 2011).  

 Det ble gjort en spørreundersøkelse av Fylkesmannen i Oslo og Akershus blant medlemmene 

i organisasjonen Hest og Helse i 2016 om bruk av husdyr og dyreassisterte intervensjoner i 

Norge med den hensikt å kartlegge hvilke husdyr som benyttes i tilbud som Grønn omsorg og 

Inn på tunet gårder, kunskapen og interessen rundt dyreasisterte intervensjoner, og behovet 

eller ønske om mer kunnskap og utdanning innenfor fagområdet. Hest og Helse er en 

landsdekkende medlemsorganisasjon, og er størst i Norge på kursing av personell som 

anvender hest som virkemiddel i terapi. 36 av 130 medlemmer av Hest og helse svarte på 

undersøkelsen, og svarprosenten ble dermed på 27 %. I undersøkelsen kom det frem at nesten 

halvparten (43 %) av utvalget har høyere utdanning, der den mest vanlige utdannelsen er 

helse og sosialfag (54 %), etterfulgt av pedagogikk/spesialpedagogikk (27 %). Det kom her 

frem at bruk av hest ble benyttet 100 % blant utvalget som svarte på undersøkelsen, etterfulgt 

av hund/katt (80 %) og fjærfe/gris (40 %). Tilbudene de forskjellige gårdene distribuerte 

besto av undervisning av barn og unge/avlastning, barnevern/psykisk helsetilbud (60 %), og 

terapiridning/tilbud til personer med fysisk funksjonshemming/integrering og språkopplæring 

(40 %). Når det kom til om det var ønskelig med mer utdanning og kurs innen dyreassisterte 

intervensjoner svarte 62 % at dette var ønskelig (Fylkesmannen Oslo og Akershus, 2017).   
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3 Stress 

 

De gruppene som ofte får tilbud om eller blir henvist til dyreassisterte intervensjoner med 

hest er som regel personer med traume og angstrelaterte problemer, personer med 

selvregulering og/eller selvoppfatningsvansker, personer med rusproblemer eller personer 

med fysisk handikap (Hest og helse, 2018). Felles for traume og angstrelatert problematikk 

og for selvregulering og selvoppfatningsvansker er at tilstandene ofte involverer en form for 

stress der individet blir eksponert for stressituasjoner over et lengre tidsrom, elle utsatt for en 

akutt traume. I dette kapittelet kommer jeg til å ta for meg hvordan stress virker inn på kropp 

og kognisjon, hvordan stress over en lengere periode kan føre til utviklingsforstyrrelser, og 

hvordan dyreassisterte intervensjoner med hest kan virke inn på dette.  

 

3.1 Hva er stress? 

 

Stress forekommer når en stimulus aktiverer kroppens eget alarmsystem, og påvirker 

individet både kroppslig, emosjonelt og kognitivt (Fink, 2017). Det kan defineres som en 

feiloppfatning individet har mellom de krav som stilles i gitte situasjoner, og individets 

oppfatning av egne evner til å møte disse kravene (Frydenberg, 2008). Dersom individet 

vurderer situasjonen til å være for krevende i forhold til egen mestringsevne, vil stresse øke i 

takt med hvor uhåndterlig situasjonen oppleves for individet. Det finnes både fysisk stress, 

det vil si stress forårsaket av miljøet slik som klimaforandringer eller ekstreme 

temperatursvingninger for eksempel, men det kan også være psykologiske faktorer som 

ligger til grunn for det stresset individet opplever. Psykisk stress kan oppstå ved for eksempel 

familiekomplikasjoner, eller ved hverdagslige påkjenninger slik som å krangle med venner, 

eller ha for mange avtaler i forhold til hva en klarer å rekke (Frydenberg, 2008). Videre 

skilles det mellom positivt, akseptabelt og giftig stress. Positivt stress er kortvarig, og sørger 

for at individet øker sine prestasjoner innenfor et kort tidsrom. Slikt stress oppstår når 

individet støter på en ny situasjon eller oppgave, og stresset hjelper individet til å mestre 

denne oppgaven. Eksempler på positivt stress kan være første dag på en ny skole, der 
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økningen i adrenalin som stresset medfører kan motivere eleven til å tørre å oppsøke og bli 

kjent med potensielle venner. Eller det kan gjøre individet i bedre stand til å takle 

påkjenningen det er å holde en presentasjon foran en stor gruppe mennesker. Idrettsutøvere 

kjenner ofte på positivt stress i en konkurransesammenheng, og dersom dette håndteres rett 

vil stresset kunne hjelpe idrettsutøveren i å prestere optimalt innenfor konkurransen. 

Akseptabelt stress er noe mer langvarig, men befinner seg fortsatt innenfor det individet selv, 

eller støtteapparatet rundt individet slik som den nærmeste familien, er i stand til å takle. Det 

kan bli aktivert når en aktuell fare inntreffer, men der denne faren ikke er stor nok til å gi 

varige men ettersom individet er i stand til å hanskes med den, eller komme seg i sikkerhet. 

Eksempler på akseptabelt stress kan være det eleven kjenner på de siste ukene eller dagene 

før en viktig eksamen. Dette stresset kan hindre eleven i å prestere optimalt under selve 

eksamen, og kanskje forstyrre nattesøvnen ettersom eleven går og gruer seg til den 

oppkommende begivenheten, men straks stressoren forsvinner og eksamen er gjennomført, 

vil stresset slippe taket, og eleven gå tilbake til normalen. Giftig stress kjennetegnes ved at 

det enten pågår over så lang tid, eller at påkjenningen er så kraftig at verken individet eller de 

rundt er i stand til å takle det. Slikt stress kan utløses ved naturkatastrofer, krig eller ved 

alvorlig omsorgssvikt. Uten konsekvent støtte fra nære relasjoner kan slikt stress føre til 

skade på hjernens utvikling, samt andre organsystemer, og dermed gi varige lære- og 

atferdsvansker, eller føre til psykiske og helsemessige plager (Ogden, 2015).  

Kroppens stressrespons henger sammen med kroppens overlevelsesmekanisme, og er med på 

å gjøre individet klar til å takle en mulig fare. Det er flere mekanismer, da særlig i hjernen, 

som aktiveres når stressresponsen inntreffer, derfor skal jeg nå kortfattet ta for meg noe av 

hjernens struktur og oppbygging for å gjøre det klart hva som skjer i kroppen når en 

stressituasjon inntreffer.   

Hjernen er bygget opp av flere lag, der de eldste og mest primitive systemene ligger bakerst, 

og de nyere og mer komplekse systemene ligger lengst frem i hjernen. Helt bakerst ligger 

hjernestammen og lillehjernen. Disse styrer alt som har med de refleksive og automatiske 

mekanismene i kroppen, som pust, hjertefrekvens, reflekser, blodtrykk og kroppstemperatur, 

og er noe alle virveldyr innehar. Derfor kalles denne delen gjerne for overlevelseshjernen, 

eller også "reptilhjernen", ettersom den styrer alle de primitive mekanismene i kroppen som 

er med på å sørge for individets overlevelse (Stien & Kendall, 2004). Over og rundt 

lillehjernen og hjernestammen ligger det limbiske system. En av hovedoppgavene til det 
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limbiske system er å regulere individets emosjoner, som frykt, sinne og glede for eksempel. 

Her sitter også amygdala, hvis oppgave er å virke som kroppens "alarmsentral". Når et 

aversiv stimuli inntreffer, vil amygdala registrere den potensielle trusselen i miljøet, for 

deretter å sende signal til binyrene om å igangsette produksjonen av hormonene adrenalin og 

noradrenalin for å klargjøre kroppen for mulig kamp eller flukt. Dersom faren vedvarer vil i 

tillegg produksjonen av stresshormonet cortisol øke. I en annen del av det limbiske system 

sitter hippokampus. Hippokampus er tilknyttet hukommelsen, der hovedoppgaven er å 

transformere informasjon fra korttidsminnet over til langtidsminnet, for så å lagre denne 

informasjonen andre steder i hjernen. I tillegg står den for lagringen av deklarativt og spatialt 

minne, som kort fortalt har med krystallisert intelligens å gjøre, som memorering av fakta slik 

som stedsnavn, årstall eller reiseruter. Over og rundt det limbiske system sitter de delene av 

hjernen som styrer de fleste kognitive prosesser. Denne delen av hjernen styrer individets 

språk, bevissthet, resoneringsevne og vilje til å igangsette motoriske handlinger (Stien & 

Kendall, 2004). Her sitter blant annet brocas område, også kjent som hjernens språksenter, og 

helt fremst mot pannen sitter prefrontal korteks. En av prefrontal korteks oppgaver er blant 

annet å fortolke stimuli, og knytte mening opp mot det individet opplever (Ford, 2009).  

Når en potensiell fare inntreffer, vil amygdala igangsette produksjon av stresshormoner, som 

igjen vil føre til at musklene i kroppen spenner seg, og at hjertefrekvensen og respirasjon 

øker slik at oksygen blir pumpet rundt i kroppen i større hastighet for å klargjøre musklene til 

kamp eller flukt. Signalet blir så sendt videre til hippokampus der stimulus blir sammenliknet 

med individets tidligere erfaringer, før det til slutt når prefrontal korteks der den potensielle 

faren vurderes som reell eller falsk. Ved falsk alarm blir signalet sendt tilbake igjen, og 

produksjonen av adrenalin og noradrenalin avtar. Man kan dermed si at amygdala står 

ansvarlig for kroppens alarmsystem, mens prefrontal korteks vil bidra til å regulere kroppen 

igjen dersom faren er over, eller viser seg å være falsk. Dersom faren er reell vil binyrene øke 

produksjonen av stresshormonet, kortisol, som igjen vil undertrykke kommunikasjonen 

mellom hippokampus og prefrontal korteks. En forhøyet prosent av kortisol vil dermed 

svekke kroppens evne til å regulere fryktreaksjoner, samt hindre individet til å fatte logiske 

slutninger. Frykten vil i dette tilfellet ta overhånd over individet. (Stien & Kendall, 2004).  

Hjernen hos mennesker og andre pattedyr gjennomgår en enorm utvikling i løpet av 

barndommen, der utviklingen forenklet sett formes etter to prinsipper: 

erfaringsforventning/experience-expectant og erfaringsavhengig/experience-dependent 
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utvikling. Erfaringsforventet/experience-expectant utvikling skjer på bakgrunn av en 

forventet erfaring der både miljømessige og evolusjonsmessige faktorer ligger til grunn. 

Potensielt er den erfaringsforventede/experience-expectant utviklingen i utgangspunktet lik 

for alle individer innen samme art, men den vil endre seg 

dersom faktorer i miljøet og i individet selv ikke lever 

opp til disse forventningene. På så måte vil et nyfødt 

spedbarn ha en evolusjonærbasert forventning om å møte 

et omsorgsfullt miljø der spedbarnets krav til 

emosjonsregulerende hjelp, og en trygg base blir 

ivaretatt, men dersom disse forventningene ikke innfrir 

individets krav vil det hindre hjernen i å utvikle seg 

normalt (Glaser, 2000; Greenough, Black & Wallace, 

1987). Der den erfaringsforventede/experience-expectant 

utviklingen er potensielt lik for alle individer er den 

erfaringsavhengige/experience-dependent utviklingen 

unik for hvert enkelt individ. Dette kommer av at 

utviklingen formes etter hvilke erfaringer individet har 

overvært. Det betyr at dersom spedbarnet blir møtt 

med et lite omsorgsfullt og inkluderende miljø, vil 

utviklingen formes deretter, og barnet vil utvikle 

strategier med formål å mestre et slikt krevende miljø. 

Disse strategiene kan være lønnsomme innenfor 

barnets oppvekstmiljø, men muligens ikke like sosialt 

akseptert i andre sosiale arenaer som i barnehagen eller 

på skolen. På den måten vil miljøet kunne ha store konsekvenser for hvilken retning barnets 

utvikling vil ta (Greenough et al., 1987; Siegel, 1999, 2003)        

 

3.2 Utviklingsforstyrrelser 

 

Stress er en naturlig del av kroppens overlevelsesmekanisme, og i utgangspunktet ikke farlig. 

Dersom individet blir påført moderat press utenifra, som for eksempel i en eksamenssituasjon 

Neokorteks (Kognisjonshjernen) 

• Bevissthet & resonnering 

• Viljestyrte handlinger 

• Språk, kommunikasjon, m.m. 
 

Det limbiske system (Emosjonshjernen) 
• Tilknytning & basale affekter 

• Alarmreaksjoner 

 

Hjernestammen (Overlevelseshjernen) 
• Hjerterytme, blodtrykk, respirasjon 

• Metabolisme 

 
(Nordanger & Braarud, 2017, illustrasjon ved Ingrid Stang) 
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eller i konkurransesammenheng, kan stressresponsen virke prestasjonsfremmende ettersom 

adrenalin og noradrenalin vil gjøre kroppen bedre rustet til å takle påkjenninger utenfra. 

Dersom stressresponsen sørger for at individet klarer å takle situasjonen, vil 

reguleringssystemet bringe kroppen tilbake i balanse igjen, uten at cortisolnivået øker og gir 

varige skader. Det er kun hvis påkjenningen eller traumet utenifra er så overveldende at 

individet er ute av stand til å takle situasjonen, at stressresponsen kan ha en negativ effekt. 

Dersom faren vedvarer, slik at cortisolnivået ikke får mulighet til å trekke seg tilbake kan 

dette ha en ødeleggende effekt på kroppens evne til å regulere seg selv. Den avvikende 

utskillelsen av cortisol kan utvikle seg til en kronisk tilstand, og dermed utgjøre en 

nedbrytende effekt på kroppens reguleringssystem. Denne tilstanden kalles gjerne 

posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og kan forårsakes av store ytre påkjenninger som 

naturkatastrofer og krig, men også omsorgssvikt over en lengere periode (Ford, 2009).  

Babyer og små barn er ekstra utsatt i situasjoner som fører til stress. Det kommer av at 

hjernen enda ikke er ferdig utviklet hos spedbarn. Hjernens utvikling foregår fra det primitive 

til det komplekse, dermed vil den refleksive delen (hjernestammen og lillehjernen) etterfulgt 

av det limbiske system utvikles først, mens de delene som har med kognisjon og regulering å 

gjøre er senest utviklet. Prefrontal korteks er ikke ferdig utviklet hos mennesker før individet 

er i starten av tjueårene (Nordanger & Braarud, 2014). Videre er hjernen bygget hierarkisk, 

slik at erfaringer vil bygge på hverandre og styre hvilken retning utviklingen vil ta (Ogden, 

2015).  Hos et spedbarn er ikke kroppens reguleringssystem ferdig utviklet, og babyen har 

ingen mulighet til å kunne regulere fryktresponsen. I tillegg vil et spedbarn også ha en lav 

terskel for stress ettersom det verken har mulighet til å forsvare seg, eller flykte fra 

skremmende og overveldende situasjoner. Spedbarnets eneste forsvarsmekanisme er å 

påkalle hjelp fra sine omsorgsgivere. Babyen er med andre ord prisgitt sine omsorgsgivere 

for å få hjelp til å regulere sine stressresponser, og på den måten kunne regulere seg ned til 

akseptabelt nivå igjen (Nordanger & Braarud, 2014).  

Hjernen er plastisk, og kan sammenliknes med en muskel på den måten at den utvikler seg jo 

mer den stimuleres. Ved traumer og andre negative erfaringer, vil hjernen lagre 

informasjonen og assosiasjonene knyttet til hendelsen for å unngå at individet havner i 

liknende situasjoner igjen. Dersom individet for eksempel blir utsatt for en trafikkulykke, vil 

hjernen registrere assosiasjonene forbundet med ulykken, og ha en lavere terskel for å 

igangsette kroppens alarmsystem neste gang individet befinner seg i en liknende situasjon. 
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Hvor sensitivt alarmsystemet blir ovenfor gitte stimuluser avhenger av hvor ofte liknende 

traumer inntreffer (flere bilulykker etter hverandre innenfor et kort tidsrom for eksempel) 

eller hvor kraftige traumene er (skadeomfang). Dersom hyppighet og/eller omfanget av 

traumet er kraftig nok, kan alarmsystemets sensitivitet ovenfor gitte stimuli bli så høy at bare 

synet av bilen vil være nok til å påkalle en stressrespons hos individet (Nordanger & Braarud, 

2014). Dette kan føre til at individet ved synet av den gitte stimulus, i dette tilfellet en bil, kan 

få sterke angstrelaterte reaksjoner, oppleve flashbacks og andre symptomer forbundet med 

PTSD. Slike reaksjoner er vanlige etter opplevelsen av et sterkt traume, men for voksne 

individer som har hatt gode, trygge rammer gjennom oppveksten, vil alarmsystemet gradvis 

desensitiviseres ettersom reguleringssystemet og prefrontal korteks gradvis gjeninntar 

kontrollen (Ford, 2009).  

For spedbarn som opplever store traumer eller fravær av trøst og støtte fra sin omsorgsgiver 

vil ikke barnet ha mulighet til å regulere seg selv, og på den måten dempe stressresponsen 

ettersom prefrontal korteks ikke er ferdig utviklet. Dersom spedbarnet ikke får hjelp til å roe 

seg ned har det heller ingen mulighet til å dempe det stigende cortisolnivået som aktiveres 

ved en stressituasjon. Blir spedbarnet utsatt for stress over et lengre tidsrom kan utskillelsen 

av cortisol utvikle seg til en kronisk tilstand. Ettersom et avvikende høyt nivå av cortisol vil 

ha en nedbrytende effekt på kroppens reguleringssystem kan hyppig eksponering for stress 

føre til en skjevutvikling der prefrontal korteks ikke får mulighet til å utvikles normalt (Ford, 

2009). Dette kan føre til at kroppens alarmsystem blir oversensitivt samtidig som 

reguleringssystemet blir underutviklet. Rent klinisk vil det si an barnets hippokampusvolum 

blir markert mindre sammenliknet med barnets aldersadekvat, prefrontal korteks vil 

underutvikles samtidig som forbindelsen tilbake til Amygdala og de dypere alarmaktiverende 

mekanismene svekkes (Ford, 2009). I dette tilfellet vil barnet ha utviklet et såkalt 

utviklingstraume (Nordanger & Braarud, 2014). Hos barn med utviklingstraumer er det nokså 

vanlig å se en skjevutvikling også på barnets venstre hjernehalvdel, ettersom denne utvikler 

seg til sist. Det kan også innebære en underutvikling på Brocas område, som befinner seg i 

denne delen av hjernen. Barn med utviklingstraumer kan dermed også ha vansker med språk 

ettersom Brocas området har stor betydning for barnets tilegnelse av språk og verbalisering 

(De Bellis et al., 1999).  

Barn med utviklingstraumer får heller ikke muligheten til å danne verktøy for hvordan en 

best mulig kan takle en stressituasjon slik et barn som vokser opp under trygge rammer vil 
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gjøre. Et eksempel på dette er spedbarnet som gråter for å påkalle sin omsorgsperson. Når 

omsorgspersonen tar hånd om, og roer ned barnet blir dette lagret i hukommelsen, og barnet 

lærer at å påkalle hjelp er en god strategi i en stresspåkallende situasjon. Disse erfaringene 

blir de første brikkene i grunnmuren til mestringsstrategiene barnet kommer til å ta i bruk 

senere i livet, og er med på å forme hvordan barnet vil hanskes med stressituasjoner (Ogden, 

Minton & Pain, 2006; Schore, 2003). Barn utsatt for store traumer eller omsorgssvikt i tidlig 

levealder får ikke mulighet til å utvikle disse strategiene. I stedet vil et spedbarn som gråter 

uten å få trøst, lære at å be om hjelp ikke lønner seg. Ettersom et spedbarn verken har 

mulighet til å flykte eller ta opp kampen mot det som forårsaker traumet har det ikke annet 

valg enn å foreta en immobiliseringsreaksjon, dersom støtten utenfra uteblir. I et slikt tilfelle 

vil barnet lukke seg inn i seg selv, og bli som lammet. Denne immobiliseringen er en 

hypoaktiv respons forårsaket av det parasympatiske nesvesystemet som ifølge Porges' (2011) 

polyvagale teori er forårsaket av en overlevelsesmekanisme som kan inntreffe dersom flukt 

eller kamp er nytteløst eller umulig (Porges & Furman, 2011). Hos dyr blir denne formen for 

ekstrem hypoaktivering kalt for tonisk immobilitet, og effekten kan sidestilles med hva som 

også skjer i mennesket når en slik respons aktiveres, der muskler, vokalisering og agering på 

ytre stimuli blir som lammet (Heidt, Marx, & Forsyth, 2005). For alle som har sett en katt 

leke med en tilsynelatende stiv og død mus, der musen så har våknet til liv kort tid etter at 

katten er gått lei leken og gått for å foreta andre gjøremål, har man vært vitne til at en slik 

immobiliseringsrespons finner sted i musen. Katten har fanget den, og dermed umuliggjort 

Modellen er hentet fra Nordanger & Braarud, 2017, illustrasjon ved Ingrid Stang 
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flukt, og ettersom en mus ikke har mulighet til å ta opp kampen mot en katt, vil den gå inn i 

en immobiliseringstilstand der den tilsynelatende virker død. Kattens jaktmotivasjon vil 

trigges av byttes fluktrespons, så om den ikke er sulten vil katten snart gå lei leken, og forlate 

åstedet. Når musen ikke lenger er innenfor fare vil den "våkne til liv" og dermed redde seg 

vekk fra situasjonen – musen har overlevd. Den ekstreme frys-responsen som tonisk 

immobilitet innebærer kan dermed være avgjørende for individets overlevelse dersom fight 

eller flight ikke er mulig. Kognitivt og følelsesmessig sett kan også immobiliseringsprosessen 

virke som en virkelighetsflukt, der individet distanserer seg fra egen kropp for på den måten å 

skjerme seg selv for det massive traumet vedkommende utsettes for (Hatzimoysis, 2014). 

Tilstanden kan også virke dempende på opplevelsen av smerte i og med at opioide, 

smertehemmende systemer i kroppen aktiveres (Brosschot, 2002).    

Med tanke på det som er nevnt ovenfor kan det være lett å forveksle utviklingstraumer med 

reguleringsvanskene som normalt inntreffer ved diagnosen PTSD, men disse kan ikke 

sammenliknes. Et utviklingstraume finner sted før barnets reguleringssystem er ferdig 

utviklet, og sørger dermed for en skjevutvikling, til sammenlikning med et individ med PTSD 

der det i de fleste tilfeller er snakk om en svekkelse på et normalutviklet reguleringssystem 

(Perry, 2014). Skjevutviklingen som oppstår ved utviklingstraumer er med på å endre 

hjernens grunnleggende organisering, og gjøre den mer innstilt på overlevelse fremfor 

kognisjon og læring (Stien & Kendall, 2004). Det diagnostiske utslaget vil variere ettersom 

hvor barnet befant seg i utviklingen da traumet og skjevutviklingen fant sted, men et 

oversensitivt alarmsystem og et underutviklet reguleringssystem kommer gjerne til uttrykk i 

selvreguleringsvansker. Selvregulering defineres blant annet som:  

"Evnen til å monitorere og modulere tenkning, følelser og atferd for å nå sine mål og/eller for 

å tilpasse seg de kognitive eller sosiale krav i bestemte situasjoner" (Berger, 2004, s. 4).  

Det kan med andre ord beskrives som barnets evne til å regulere sine følelser og begjær, ved 

for eksempel å motstå fristelser eller kunne forholde seg rolig og fattet selv i krevende 

situasjoner, uten at følelsene tar for stor overhånd. Det oppnås ved at barnet gradvis går over 

fra ytrestyrt regulering foretatt av barnets omsorgsgivere, til å bli mer indrestyrt der barnet 

selv tar ansvar for å regulere sine følelser og lyster i forhold til det som er allment akseptabelt 

(Ogden, 2015). Et spedbarn har grunnet sine fysiologiske ferdigheter få muligheter til å 

regulere seg selv, men de kan til en viss grad regulere seg i forhold til overveldende stimuli 

ved å snu seg bort, lukke øynene eller ty til selvstimulering som suging eller vugging (Ogden, 
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2015). Etter hvert som motorikk og kognisjon i kombinasjon med tidligere erfaringer øker, 

vil også barnets evne til å regulere seg selv i forhold til de krav miljøet stiller øke. 

Selvregulering blir på den måten både en indikator på, og et produkt av sosial kompetanse, 

noe som bidrar til at barn med god selvregulering ofte blir likt og har lett for å tilpasse seg 

den sosiale gruppen (Ogden, 2015). Barn med utviklingstraumer vil derimot streve med å 

tilpasse seg de krav miljøet og den sosiale gruppen krever. Dette kommer av at de ofte har en 

lav terskel for stress, og ofte vansker med å roe seg ned igjen etter en stressituasjon. De 

stressrelaterte utbruddene kan derfor bli kraftigere og lengre enn for barn med gode 

selvreguleringsevner ettersom barn med utviklingstraumer mangler strategiene og de nevrale 

forutsetningene for å finne tilbake til sitt toleransevindu (Levine & Kline, 2007).  

 

 

3.3 Toleransevindumodellen 

 

Individets toleransevindu har stor sammenheng med individets evne til selvregulering. At 

individet holder seg innenfor sitt toleransevindu vil si at stimulus utenifra verken er for høyt 

eller lavt i forhold til hva individet greier å takle. For en person med for eksempel araknofobi, 

som vil si en sterk aversiv affekt i møte med edderkopper, vil denne personens toleransevindu 

komme til uttrykk i avstanden vedkommende kan ha til edderkoppen og fortsatt evne å 

Modellen er hentet fra Nordanger & Braarud, 2017, illustratør, Ingrid Stang 
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forholde seg rolig. Toleransevinduet kan dermed oversettes til det spennet av aktivering som 

er optimalt for et individ, der aktiveringen verken er for høy eller for lav (Siegel, 2012). Det 

er i dette spennet at den mest optimale læringen vil finne sted ettersom individet er motivert 

til å fortsette å jobbe uten å miste fokus eller gi opp, og oppgaven verken er for lett eller for 

vanskelig. Nervesystemet deles opp i to hovedgrupper, det sympatiske nervesystem, og det 

parasympatiske nervesystem. Dersom stimulus utenifra befinner seg over individets 

toleransevindu, vil den sympatiske delen av nervesystemet aktiveres, og individet vil foreta 

en hyperaktivering. En hyperaktivering vil si det samme som en overaktivering. Hjerteraten 

vil stige i takt med respirasjon og muskeltonus, og alarmsystemet vil aktiveres dersom 

personen ikke har strategier til å regulere seg tilbake til sitt toleransevindu (Siegel, 2012). 

Personen med araknofobi vil her kunne komme til å få et hysterisk sammenbrudd. Dersom 

aktiveringen utenifra befinner seg under individets toleransevindu, vil den parasympatiske 

delen av nervesystemet aktiveres, og individet vil oppleve en hypoaktivering. Dette er en 

underaktiveringsrespons der hjerteraten synker samtidig med respirasjon og muskeltonus 

(Siegel, 2012). Personen vil i dette tilfellet føle seg slapp, og ute av stand til å handle. For 

personen med araknofobi kan for eksempel tanken på å skulle inn i et rom der det befinner 

seg en edderkopp være nok til at vedkommende blir ute av stand til å klare å oppsøke terapi 

eller hjelp for sitt problem, eller ute av stand til å åpne døren for å gå inn i terapirommet. 

Forskjellige individer vil reagere forskjellig på samme stimuli avhengig av hvilke deler av 

nervesystemet som blir aktivert, og hvilke erfaringer de sitter inne med fra før.   

For et spedbarn vil toleransevinduet være smalt. Ettersom spedbarnet ikke har mulighet til å 

takle livets utfordringer på egenhånd skal det ikke mye stimulering til før det blir overveldet 

av indre eller ytre stimuli. Det er dermed helt prisgitt at omsorgsgiver er sensitiv ovenfor de 

signalene spedbarnet gir om at noe er galt. Det er på så måte omsorgsgivers oppgave å holde 

barnet innenfor sitt toleransevindu og unngå at det blir overveldet av omgivelsene. Slik lærer 

barnet at det kan mobilisere sine omsorgsgivere for å regulere seg ned fra en hyperaktivering, 

eller opp fra en hypoaktivering slik at det kan ta del i interaksjon med andre mennesker igjen. 

På samme måte vil også en sensitiv omsorgsperson merke om barnet er over eller 

understimulert, og tilpasse stimuleringen i forhold til barnets behov. Om barnet viser tegn på 

hypoaktivering ved å bli passivt eller snu seg bort, kan omsorgspersonen regulere seg i 

forhold til barnet, med for eksempel å gi det en liten pause. Eller dersom barnet får en 

hyperaktivering og begynner å gråte, kan omsorgspersonen hjelpe barnet med å regulere seg 

ned til toleransevinduet igjen ved å holde det inntil seg, stryke eller vugge det i armene sine 
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(Bowlby, 1988). På så måte danner det tidlige samspillet mellom barn og omsorgsperson 

grunnlaget for hvilken retning barnets utvikling vil ta. Disse tidlige erfaringene blir lagret i 

barnets hukommelse, og blir således til arbeidsmodeller barnet kan ta i bruk dersom det står 

ovenfor en tilsvarende situasjon. Samtidig vil disse erfaringene også prege barnets 

forventninger og holdninger ovenfor andre (Ogden, 2015). På den måten er det tidlige 

samspillet mellom omsorgsgiver og barn med på å gradvis øke barnets toleransevindu. Det 

som i starten var en overveldende stimulus for barnet er ikke lenger dette, ettersom barnet nå 

innehar strategier på hvordan slike utfordringer kan takles (Siegel, 2012). Barnets 

toleransevindu vil øke i takt med at barnet gradvis blir mer autonom, noe som synes ved at 

det tør å øke avstanden til sin omsorgsgiver for på den måten å kunne utforske verden bedre. 

Et barn med en trygg tilknytning som har erfart at omsorgsgiver er sensitiv ovenfor hvilke 

signaler og behov barnet signaliserer, vil fortere kunne øke avstanden ettersom barnet vet at 

det alltid kan trekke seg tilbake til omsorgsgiver for støtte og trygghet dersom verden utenfor 

blir for overveldende (Ogden, Minton & Pain, 2006).  

 

3.4 Tilknytning  

 

Tilknytning omhandler barnets følelsesmessige bånd til sine omsorgspersoner, og kommer til 

uttrykk gjennom barnets tilknytningsatferd. Tilknytningsatferden er særlig fremtredende 

gjennom barnets tidlige leveår, og vil jevnes ut etter hvert som barnet blir mer selvstendig 

(Bowlby, 1988). Den typiske tilknytningsatferden for barn med en trygg tilknytning er at de 

vil reagere på adskillelse fra omsorgsperson med protester i form av emosjonell uro og gråt. 

Ved gjenforenelse vil barnet trenge trøst og nærhet før det blir i stand til å vise vanlig 

aktivitet igjen. Omsorgspersonen vil etter hvert som barnet blir mer autonom fungere som en 

trygg base som barnet kan utforske sine omgivelser ut i fra, og som barnet alltid har mulighet 

til å trekke seg tilbake til. Dette trygg base-fenomenet bidrar til å balansere konflikten i 

barnet mellom behovet for nærhet fra omsorgspersonen, og behovet for å utforske sine 

omgivelser (Bowlby, 1988). Både barnet og omsorgspersonenes temperament i tillegg til 

miljøet de befinner seg i kan ha innvirkning på hvordan barnets tilknytning utvikler seg. 

Grovt sett kan barnets tilknytning deles inn i fire kategorier; utrygg tilknytning der barnet 

ikke viser typisk tilknytningsatferd ved adskillelse og gjenforening, men heller fremtrer lite 
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interessert og ignorerende i forhold til omsorgsperson. Trygg tilknytning der barnet viser 

typisk tilknytningsatferd i forhold til omsorgsperson. Engstelig/ambivalent utrygg tilknytning 

der barnet viser lite interesse for sine omgivelser, blir urolige ved atskillelse og ofte viser 

ambivalent atferd ved gjenforenelse. Desorganisert/desorientert tilknytning der barnet viser 

en desorganisert atferd ovenfor omsorgspersonen med for eksempel å nærme seg 

omsorgsperson med ansiktet bortvendt. Barn med desorganisert/desorientert tilknytning kan 

også virke desorienterte i forhold til omgivelsene, gi et uttrykk av å være forvirret og ty til 

stereotypisk atferd (Smith & Ulvund, 2008). Av disse fire kategoriene er trygg tilknytning 

den vanligste, og mest stabile over tid. Den sistnevnte kategorien, desorganisert/desorientert 

tilknytning, likner mange av diagnosekriteriene som ifølge ICD-10 er kjennetegnet på 

tilknytningsforstyrrelse. I et slikt tilfelle kan barnet ikke ha etablert tilknytning til en bestemt 

omsorgsperson, det kan ha en manglende diskriminering der det gjerne oppsøker tilfeldige 

personer for trøst, barnet kan vise aggresjon mot sine tilknytningspersoner eller foreta et 

rolleombytte der barnet opptrer som den oppdragende part. Slike symptomer på 

tilknytningsforstyrrelse kan være en indikasjon på relasjonsvansker mellom barnet og andre 

personer på det gitte tidspunkt, og dersom dette opptrer stabilt over tid kan det utgjøre en 

risiko for utvikling av andre vansker senere i livet (Smith & Ulvund, 2008). Det er funnet en 

korrelasjon mellom barn med desorganisert/desorientert tilknytning og omsorgssvikt (Smith 

& Ulvund, 2008), noe som stemmer over ens med funnene hos barn med utviklingstraumer. 

Ettersom barnet er avhengig av omsorgspersonens evne til å fungere som en trygg base slik at 

utviklingen av barnets prefrontale korteks og reguleringssystem kan utvikles normalt, er det 

med andre ord også avhengig av å utvikle en trygg tilknytning til sine omsorgspersoner. Det 

er også vist en korrelasjon mellom trygg tilknytning og barns utvikling av empati, selvtillit og 

mer positive affekter sammenliknet med barn som faller inn under de andre 

tilknytningskategoriene. Har barnet utviklet en trygg tilknytning kan denne fungere som et 

skjold mot overveldende påkjenninger fra miljøet, og gjøre barnet i stand til å takle 

traumatiske opplevelser i større grad uten at disse gir langvarige skader (Smith & Ulvund, 

2008).   
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3.5 Hvilke tiltak kan fungere for barn med 

utviklingstraumer? 

 

Barn som til stadig opplever verden som overveldende, og blir tvunget til å være utenfor sitt 

toleransevindu som følge av å vokse opp i utrygge miljøer står i fare for å havne i en 

skjevutvikling der hjernen blir innstilt på overlevelse fremfor læring og kognisjon. Aller mest 

utsatt er de barna der traumet blir påført av dem som egentlig skulle vært den trygge 

omsorgspersonen. Overgrepet trenger ikke å bli påført barnet direkte for at det allikevel kan 

få en negativ konsekvens for barnets utvikling. Det kan være nok at barnet er vitne til et 

overgrep på noen andre uten at barnets omsorgsgiver er til stede og kan gi trygghet. Slike 

forhold er ofte typiske for barn som vokser opp under omsorgssvikt, i rusmiljøer, eller i hjem 

der begge foreldre er psykisk syke (Nordanger & Braarud, 2014). Så hvilke tiltak kan 

iverksettes for å hjelpe disse barna, og forebygge at skjevutviklingen heller for langt i gal 

retning?   

En måte å finne ut hvilke tiltak som kan være effektive for denne gruppen er ved å studere 

beskyttelsesfaktorer og resiliens. Resiliens er en betegnelse for god motstandskraft i store 

påkjennende situasjoner, og tillegges gjerne barn som klarer seg godt mot alle ods (Ogden, 

2015). Et klassisk bilde på resiliens kan man finne i den tyske filosof Friedrich Nietzsches 

sitat fra sin bok Götzen-Dämmerung/Twilight of the Idol fra 1888, "was mich nicht umbringt 

macht mich stärker", ofte oversatt til "what does not kill me makes me stronger" (Nietzsche, 

2016). Disse barna blir ofte tildelt det noe romantiserende begrepet "løvetannbarn" der 

løvetannens evne til å vokse rett opp gjennom asfalten blir en metafor på den motstandskraft 

barnet viser til tross for det krevende miljøet det vokser opp under. Begrepet "løvetannbarn" 

kan ha en noe misvisende effekt ettersom det kan ta fokuset bort fra problematikken rundt 

disse barnas oppvekstkår. Det blir dermed mer korrekt å snakke om god resiliens fremfor 

løvetannbarn, så resiliens kommer til å bli det begrepet jeg anvender utover i oppgaven. 

Resiliens må ikke ses på som et personlighetstrekk hos barnet slik som empati og intelligens. 

Det er snarere en dynamisk utviklingsprosess, og graden av motstandsdyktighet kan variere 

ut i fra hvilken situasjon barnet befinner seg i eller hvor det er i utviklingen. Noen barn kan 

ha god resiliens som unge, men derimot ha vansker med å møte kravene som hører sen 
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barndom og ungdomstid til. På lik linje kan enkelte barn vise god resiliens på skolen, men 

ikke i hjemmet for eksempel (Ogden, 2015).     

Hva kjennetegner så god resiliens? Og hva er det som gjør at noen barn takler å vokse opp 

under de mest ekstreme levekår uten å ta påfallende mye skade av dette, mens for andre kan 

én negativ opplevelse være nok til å merke barnet for resten av livet? Ettersom resiliens ikke 

skylles et spesifikt karaktertrekk ved barnet selv, men snarere er sammensatt av flere faktorer 

både i og rundt barnet, så vil god resiliens forårsakes av hvilke beskyttelsesfaktorer barnet har 

tilgang på. Beskyttelsesfaktorer omhandler forhold som er spesielt gunstige for risikoutsatte 

barn. Risikoutsatte barn vil si barn og unge som utsettes for påvirkninger som øker 

sannsynligheten for at utviklingen får et negativt utfall. Beskyttelsesfaktorene har dermed 

ikke samme betydning for barn som vokser opp under trygge rammer, men for risikoutsatte 

barn kan de være avgjørende for hvor vidt barnet vil lykkes i livet (Ogden, 2015). 

Beskyttelsesfaktorer kan i beste fall føre til en redusert risiko og virke som brems for 

negative kjedereaksjoner, samtidig som det kan bidra til positiv selvoppfatning og åpne opp 

for nye muligheter. Økt positiv selvoppfatning kan være med på å gjøre barnet mer autonom 

ettersom det kan gi en tiltro til at en er i stand til å påvirke egen livssituasjon og på den måten 

takle de utfordringer livet måtte by på (Ogden, 2015).  

Hva som kjennetegner en beskyttende faktor kan være så mangt, og er gjerne sammensatt av 

hvordan individuelle faktorer i barnet selv, familieforhold, skolesituasjon og nærmiljø spiller 

inn på hverandre. Individuelle faktorer i barnet selv som kan virke beskyttende er om barnet 

har gode gener som for eksempel kan føre til høy intelligens, god sosial kompetanse, enkelt 

temperament, gode problemløsningsferdigheter, god tilknytning til minst en omsorgsperson 

og liknende. Familiefaktorer som kan være avgjørende er god relasjon til minst én støttende 

omsorgsperson, godt tilsyn og moderat grensesetting. Skolefaktorer som kan gjøre en 

forskjell er et positivt skoleklima, prososiale medelever, opplevelsen av tilhørighet, 

muligheten for å lykkes, skolenormer mot vold og positiv kontakt med en mentor. 

Miljømessige faktorer kan være tilgang på tjenester og servicetilbud, gode uformelle nettverk 

som idrettsklubben, eller fritidsklubben, opplevelsen av tilhørighet i lokalmiljøet og sterk 

kulturell identitet (Ogden, 2015). Det er med andre ord mange faktorer som kan gjøre en 

forskjell og hindre en negativ utvikling for risikoutsatte barn, men de som peker seg ut til å 

ha størst betydning er en intelligens over gjennomsnittet, sosial kompetanse og god 

tilknytning til minst én nær omsorgsperson (Ogden, 2015). 
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 Det er verdt å nevne hvor viktig nettopp det å lykkes på skolen kan være for utviklingen av 

barnets motstandsdyktighet, da egen prestasjon, og støtte til å lykkes i skolesammenheng har 

vist seg å gi risikoutsatte barn større mulighet til å klare seg mot alle odds også etter endt 

skolegang (Ogden, 2015). Beskyttelsesfaktorer som sosial kompetanse, gode 

skoleprestasjoner og relasjon til minst én støttende omsorgsperson kan igjen virke 

banebrytende på den måten at det kan åpne opp for nye muligheter som kan føre barnet i en 

positiv retning. På samme måte som beskyttende faktorer kan bidra til å gjøre en forskjell for 

risikoutsatte barn er også tidlig innsats og tidlige intervensjoner minst like viktige (Ogden, 

2015). Det at forholdene det risikoutsatte barnet lever under blir oppdaget tidlig slik at både 

formelle/offentlige og uformelle tiltak kan iverksettes og beskyttelsesfaktorene styrkes, kan 

vise seg å være avgjørende både for barnets videre utvikling og for hvordan det lykkes senere 

i livet.  

 

3.6 Dyreassisterte intervensjoners effekt på stress 

 

Fellesnevneren for alle beskyttelsesfaktorene som er nevnt ovenfor er at de bidrar til å 

redusere stress, og gjøre barnet i bedre stand til å takle miljøets utfordringer. Hjernen er som 

nevnt plastisk, og innehar muligheten til endring og utvikling, da særlig i ung alder. For at 

hjernen skal utvikle seg optimalt er den avhengig av å bli stimulert, noe som krever et beriket 

miljø/enriched enviroment der barnet kan utfolde seg og utvikle sin kreativitet og 

nysgjerrighet. Et beriket miljø/enriched enviorment vil si komplekse omgivelser som virker 

læringsfremmende og stimulerer sosialisering (Yorke et al, 2012). Dette blir i 

Bromfenbrenners bio-økologiske teori referert til som den proksimale prosess, det vil si 

hvordan den gjensidige påvirkningen mellom individ og miljø bidrar til individets stadige 

utvikling (Bromfenbrenner & Evans, 2000). En av de viktigste miljømessige faktorene i 

bidrag til barnets nevrologiske utvikling er interaksjonen til andre individer, da med særlig 

vekt på det tidlige samspillet, og tilknytningen til en eller flere omsorgspersoner (Yorke et al, 

2012). Kjennetegnet for barn med utviklingstraumer er at de ofte ikke har hatt tilgang på et 

slikt berikende miljø, eller det har oppstått traumefremkallende hendelser som gjør at de ikke 

lenger klarer å nyttiggjøre seg av miljøet i like stor grad. Mange mangler også sikker 

tilknytning til en primær omsorgsperson som følge av ustabile forhold i tidlig barndom. Dette 



 27 

kan igjen gjøre det vanskelig for barnet å stole på og knytte seg til sekundære 

tilknytningspersoner, som lærere eller barnehagepersonale, ettersom barnet har erfart at 

voksne ikke er til å stole på, eller at nære relasjoner fort blir brutt og dermed ikke lønner seg 

å investere i. Det er blitt forsket på hvordan et beriket miljø i kombinasjon med sosiale 

relasjoner potensielt kan virke utviklingsfremmende for traumeutsatte barn (Yorke et al, 

2012). Disse relasjonene behøver ikke være mellom mennesker for at det skal kunne ha en 

effekt, det kan like godt være mellom menneske og et dyr.   

I et eksperiment foretatt av Yorke et al ble det sett på hvor vidt et beriket miljø i kombinasjon 

av samvær med dyr kunne bidra til å redusere stress for barn utsatt for mishandling eller 

traume (Yorke, et al. 2012). Hypotesen de ønsket å få svar på var om både barnets og hestens 

cortisolnivå og hjertefrekvens ville stige eller synke i takt med hverandre i løpet av 

intervensjonen. De tok utgangspunkt i hvordan traumeutsettelse i tidlig barndom kan påvirke 

hjernens strukturer negativt som følge av et forhøyet cortisolnivå, og hvordan dette blant 

annet kan forårsake at barnet utvikler selvregulering- og tilknyttingsrelaterte vasker (Curtis & 

Cicchetti, 2003 ref. i Yorke et al. 2012). Et biprodukt dersom barnet utvikler 

tilknytningsforstyrrelser er at det kan få en sterk følelse av utrygghet ettersom det skal lite til 

før kroppens alarmsystem aktiveres over en lengere periode, og cortisolnivået ikke får 

mulighet til å trekke seg tilbake. Normalt sett vil cortisolnivået hos barn være høyest om 

morgenen for så å synke utover dagen (Gunnar et al. 2001), men for barn med 

utviklingstraumer vil cortisolnivået forholde seg konstant utover dagen, eller stige avhengig 

av hvilke stressfremkallende stimuli barnet utsettes for i løpet av dagen (Dozier, 2006). I 

følge Gabriels (2012) kan samvær og fysisk kontakt med dyr bidra til å redusere kroppens 

cortisolnivå, samtidig som det øker produksjonen av hormonet oksytocin. Oksytocin spiller 

blant annet en stor rolle i tilknytningsprosessen mellom omsorgsperson og barn, da hormonet 

gir en følelse av velvære og bidrar til å skape båndet mellom barn og omsorgsperson som er 

så karakteristisk for tilknytningen (Gabriels, 2012).   

I eksperimentet til Yorke et al ble fire barn mellom åtte og ti år plukket ut for å delta i studiet. 

Barna møtte kriteriene for post traumatisk stresslidelse ifølge the Child Post Traumatic Stress 

Disorder Symptom Scale, et selvrapporteringsskjema designet for å måle alvorlighetsgraden 

av PTSD for barn fra 8-18 år, av Foa, Johnson, Feeny & Treadwell, 2001. Terapihestene ble 

plukket ut av the Canadian Therapeutic Riding Association til å matche hvert enkelt barns 

personlighet (Yorke, et al, 2012). Studiet ble designet som et single subject studie, der hver 
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deltager fungerer som sin egen kontrollgruppe. Observasjonen foregikk over 12 dager der 

tegning og skriving så vel som riding og stell av hest var en del av programmet, dette for å gi 

barna tilgang på et berikende og læringsfremmende miljø samtidig som interaksjonen med 

hesten også var i fokus. Aktiviteter som skriving og tegning var i hovedfokus de første 

dagene, mens riding og stell gradvis ble trappet opp fra dag to, og gradvis trappet ned igjen 

fra dag åtte til ti. Dag fem, seks og syv var satt av til kun ridning og samvær med hest. Hver 

dag ble det samlet inn cortisolanalyser fra både barn og hest ved hjelp av en spyttprøve, i 

tillegg til at hjertefrekvens ble målt. I tillegg til observasjon ble hvert barn også filmet i fem 

minutter på starten og slutten av hver rideøkt. I etterkant av studiet ble det foretatt en 

metaanalyse for å sammenlikne resultatene med funn fra liknende studier, der målet var å 

identifisere hvilke effekter det ville vært mest hensiktsmessig å studere nærmere i et gruppe-

design (Yorke, et al, 2012).  

Resultatene av studiet viste at det ble funnet en mild til moderat symmetri i mengden 

stresshormoner mellom hvert barn-hest par, men at det trenger å forskes på en større gruppe 

før man kan si om dette funnet er signifikant. Det at det fantes en symmetri kan indikere at 

cortisolnivået hos rytteren kan ha en påvirkning på cortisolnivået i hesten, og omvendt. Det 

ble ikke funnet noen endring i cortisolnivået til barna i løpet av tiden eksperimentet utspant 

seg på, noe som også var forventet tatt studiens korte tidsrom i betraktning. Intervensjonen 

måtte med andre ord ha foregått over en lengere periode enn kun 12 dager for å kunne gi et 

tidligere svar på om et beriket miljø/enriched enviorment og samvær med hest vil ha en effekt 

på cortisolnivået til traumeutsatte barn. Hadde studiet pågått lenger ville det vært mulig å se 

om barnas cortisolnivå hadde steget eller sunket som følge av intervensjonen. Den endelige 

konklusjonen landet på at det trengs ytterligere forskning på dette feltet, ettersom resultatene 

fra en så liten studie heller ikke lar seg generalisere (Yorke, et al. 2012).   

I en annen studie, foretatt av Boshoff, Gorbler og Nienaber i 2015, var målet å evaluere 

effekten av et hesteassistert terapiprogram der hensikten med terapiprogrammet var å 

forbedre den psykologiske vellværen/psychological well-being hos gutter i 

ungdomshjem/youth care.  Studiet ble gjennomført på 39 gutter i alderen 14-18 år som alle 

var hentet fra institusjoner for ungdom med atferdsvansker. Guttene kom fra forskjellig 

kulturell bakgrunn (black, coloured og white), og et av målene var at intervensjonen skulle 

bidra til å lære guttene adaptive mestringsstrategier, slik som problem- og emosjonsfokuserte 

mestringsstrategier (Boshoff, Grobler og Nienaber, 2015).  
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Mestringsstrategier/coping defineres som individets respons på de pågående kognitive eller 

atferdsmessige kravene miljøet stiller til individet, der disse utfordrer eller overskrider 

individets egne ressurser (Lazarus, 1993, i Frydenberg, 2008). Hvilke mestringsstrategier 

individet velger å ta i bruk, og om disse er adaptive eller ikke, forandrer seg hele tiden 

ettersom både individ og miljø er i stadig endring. At mestringsstrategien er adaptiv vil si at 

den orienterer seg rundt å takle stress, og løse problemer. Dersom mestringsstrategien er 

såkalt dysfunksjonell vil det si at individet foretar lite produktive strategier i møte med et 

problem. Slike strategier kan være alt fra unngåelse, å orientere seg mot nederlag fremfor 

suksess, eller å bruke mye energi på å bekymre seg og klandre seg selv dersom noe går galt 

(Frydenberg, 2008). Med andre ord å ta i bruk strategier som ikke bidrar til å løse problemet, 

men heller øker stresset og bekymringen rundt det. Gode mestringsstrategier kan hjelpe 

ungdom med å tilpasse seg samfunnet, og bidra til målorientering og selvaktualisering 

(Frydenberg, 2008). Problemfokuserte mestringsstrategier fokuserer på å løse problemet eller 

å eliminere kilden som utløser stresset, mens emosjonsfokuserte mestringsstrategier fokuserer 

på å redusere stresset assosiert med stresspåkallende situasjoner med hjelp av for eksempel 

respirasjonsregulering og avslappingsteknikker. Begge disse strategiene går inn under 

adaptive mestringsstrategier, og var blant ferdighetene Boshoff et al håpet at ungdommene 

ville tilegne seg i løpet av studiet (Boshoff, Grobler og Nienaber, 2015). Ettersom 

hesteassisterte intervensjoner blant annet kan bidra til å gjøre klienten klar over hvordan egen 

opptreden ovenfor andre vil ha en effekt på hvordan andre, i dette tilfellet hesten, responderer, 

var studiets mål å se om intervensjonen ville skape endring på ungdommenes atferd og 

opptreden. Det å interagere med hesten kan også virke relasjonsstyrkende, og bidra til å 

styrke kommunikasjon og selvtillit som følge av at klienten må utvikle empati og tålmodighet 

i arbeide med hesten (Cumella og Simpson, 2007). Dette var også noe Boshoff et al var 

interessert i å undersøke med sitt studie. 

For å gjennomføre eksperimentet ble The Solomon Four-group design (Braver og Braver, 

1988) tatt i bruk. Det går ut på at testgruppen deles i fire, med to eksperimentgrupper, og to 

kontrollgrupper. I før og etterkant av intervensjonen ble eksperimentgruppe 1 og 

kontrollgruppe 1testet med The Coping Orientation to the Problems Experienced Scale av 

Carver, Scheier og Wientraub, 1989, og The Satisfaction with Life Scale av Diener, Emmons 

mfl. 1985, for å måle forskjellen i deltakernes mestringsstrategi/coping og subjektive 

velvære/Subjective well-being. De resterende gruppene ble kun testet i etterkant av 

intervensjonen. Etter pre-testen deltok begge eksperimentgruppene i et hesteassistert 
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intervensjonsprogram, mens de to kontrollgruppene deltok i normale terapeutiske aktiviteter 

ved skolene klientene gikk på (Boshoff, Grobler og Nienaber, 2015).   

Resultatene av studiet viste at det ikke ble funnet et signifikant samsvar mellom pre-testen og 

intervensjonen, men det ble derimot funnet at intervensjonen bidro til å styrke 

eksperimentgruppens tilfredshet med livet/life satisfaction på en signifikant måte. Det kunne 

dermed konkluderes med at intervensjonen hadde en positiv effekt på klientenes 

psykologiske velvære/psycological well-being. (Boshoff, Grobler og Nienaber, 2015). Når 

det kom til mestringsstrategier viste resultatene at den hesteassisterte intervensjonen bidro til 

å øke eksperimentgruppens aktive mestringsstrategier, da særlig den problemfokuserte 

mestringsstrategien, på en signifikant måte. I tillegg økte også evnen til planlegging og til å 

oppsøke sosial støtte hos eksperimentgruppen. Når det kom til dysfunksjonelle 

mestringsstrategier viste resultatene at verken hesteassisterte intervensjonen eller 

intervensjonen foretatt på kontrollgruppen hadde noen effekt for klientens rus og 

alkoholmisbruk (Boshoff, Gobler og Nienaber, 2015).  I denne studien ble det diskutert hvor 

vidt muligheten for at relasjonen ungdommene fikk til forskerne kunne ha bidratt til at 

ungdommene fikk et større ønske om å gjennomføre intervensjonen, og at det på så måte var 

relasjon mellom ungdom/forsker, og ikke ungdom/hest, som førte til de positive resultatene. 

Den indre validiteten i Boshoffs et al studie styrkes likevel av at de samme resultatene ikke 

forekom hos kontrollgruppen, samtidig som liknende studier har blitt utført internasjonalt, 

med tilsvarende resultater.  
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4 Hest i dyreassisterte intervensjoner 
 

Som det kommer frem fra spørreundersøkelsen foretatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

i 2016, er hund og hest blant de mest benyttede husdyrene i Norge innenfor dyreassistert 

terapi og Grønn omsorg/Inn på tunet. En av grunnene til at disse dyrene ofte benyttes er at de 

begge har lang fertselstid med å jobbe med og tett på mennesker, noe som har gjort dem 

lettere både og trene og samarbeide med enn andre husdyr som ku og gris for eksempel. 

Målrettet avl gjennom mange generasjoner kan forklare noe av hunder og hesters evne til å 

samarbeide med mennesker, der de dyrene som var lette å trene har blitt avlet videre på, mens 

de av striere gemytt har blitt utelatt. Dette skiller bruksdyr som hund og hest fra for eksempel 

produksjonsdyr, der kvaliteter som kjøtt og ull har blitt vektlagt fremfor gemytt og 

samarbeidsevne. Både hund og hest har sine særegne kvaliteter når det kommer til 

kommunikasjon og samarbeid med mennesker, men i denne oppgaven har jeg valgt å 

begrense meg til hesten. I dette kapittelet vil jeg ta for meg noen av hestens kvaliteter som 

gjør den godt egnet innenfor dyreassisterte intervensjoner. Jeg kommer til å ta kort for meg 

hvordan hesten kommuniserer med artsfrender, og med mennesker, for så å komme inn på 

hvordan dette kan brukes aktivt innenfor dyreassisterte intervensjoner med hest. Da med 

fokus på Hesterelatert psykoterapi.   

 

4.1 Hestens evne til å kommunisere med mennesker 

 

Det er ikke bevist at hesten innehar like stor kognitiv kapasitet som hunden, hjernen er til 

sammenlikning mye mindre tatt dyrets kroppsstørrelse i betraktning, men evnen til å 

kommunisere med mennesker er allikevel fult til stede (Edinger, 1948). Sammenlikner man 

hestens hjerne med menneskets ser man at hestens limbiske system er langt mer dominerende 

sammenliknet med hestens prefrontale korteks, i motsetning til menneskehjernen der 

prefrontal korteks og kognitive ferdigheter dominerer (Edinger, 1948). Hestens perseptuelle 

forståelse av verden, det vil si måten den oppfatter verden på, er svert ulikt fra mennesket. 

Dette kommer av at hesten er et byttedyr med flukt som øverste overlevelsesstrategi, mens 

mennesket er å regne som et rovdyr. De visuelle kjennetegnene på et byttedyr er at de har 
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øynene plassert på siden av hodet, noe som gir dem et synsfelt på nesten 360 grader, og en 

evne til å oppfatte små variasjoner i omgivelsene som kan være en indikator på fare (Wendt, 

2012). Øynenes plassering i skallen hos byttedyret gjør det umulig for dyret å fokusere på lik 

linje med et rovdyr, som har øynene plassert midt i skallen for lettere å kunne fokusere og 

velge ut et potensielt bytte. Øynenes plassering, og hjernens struktur og størrelse gjør at hest 

og menneske naturlig nok vil oppfatte verden svert ulikt, og man skulle tro dette var til hinder 

for videre kommunikasjon mellom de to artene. Selv om de biologiske forskjellene muligens 

kan by på utfordringer i kommunikasjonen, veier det faktum at både hest og menneske er 

sosiale vesener, med kommunikasjon og samhold i den sosiale gruppen som en av sine 

viktigste overlevelsesstrategier, opp for mye av dette. Menneskets domestisering av hesten, 

og det faktum at den har levd tett på mennesker siden om lag 3000 år f.Kr. har også hatt en 

innvirkning på hestens evne til å kommunisere med mennesker (Schubert et al, 2014).  

Hesten er også sensitiv ovenfor menneskelig oppmerksomhet, og i et studie foretatt av Smith 

et al i 2016 kom det frem at hesten også er i stand til å diskriminere mellom positive/glade og 

negative/sinte ansiktsuttrykk hos mennesker (Smith et al, 2016). En annen egenskap hesten 

har er at den er i stand til å spontant etterlikne/mimicry menneskets bevegelser og emosjoner 

(Lie, 2017; Kern-Godal et al, 2016,). Å spontant etterlikne/mimicry andres bevegelser vil si å 

spontant gjøre det andre gjør, mens å spontant etterlikne/mimicry andres emosjoner beskrives 

som å spontant kopiere den følelsesmessige tilstanden til en demonstrant, for deretter å vise 

sin egen affektive reaksjon på denne tilstanden (Stel & Vonk, 2010; Nakahasi & Ohtsuki, 

2015). Etterlikning/mimicry av andres atferd (mimicry of behavior) er svert vanlig innenfor 

kommunikasjon mennesker imellom, og det synes å være et forhold mellom ubevist mimicry 

og hvilke personer en knytter følelsesmessige bånd til (Lakin et al. 2003a; Lakin et al. 2003b; 

Rauchbauer et al. 2015). Lakin et al (2003b) hevder at ubevist etterlikning/mimicry har vært 

en viktig del av menneskets evolusjon i og med at det bidrar til å styrke relasjoner mellom 

mennesker, som igjen kan øke samholdet i den sosiale gruppen og på den måten sørge for en 

øket grad av overlevelse. Ettersom mennesket er et sosialt vesen og er avhengig av tilhørighet 

i den sosiale gruppen for å trives, vil all atferd som fremmer fred og harmoni innad i gruppen 

bli ansett som viktig (Lakin et al, 3003b). Hos mennesker er det gjerne vanligst å spontant 

etterlikne/mimicry blide eller triste ansiktsuttrykk (Lakin et al, 2003b). Når en gjenskaper 

ansiktsuttrykkene til følelser som glede, sinne, tristhet, avsky etc. vil en mest sannsynlig føle 

fragmenter av disse følelsene inni seg, det samme skjer også om en spontant 

etterlikner/mimicry de emosjonelle uttrykkene til andre (Hatfield et al, 1993). Dette bidrar 
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igjen til forståelse og sympati, og det er dermed større sannsynlighet for at de som spontant 

etterlikner/mimicry andre lettere blir inkludert i den sosiale gruppen (Lakin et al, 2003b). 

Grunnen til at en føler de affektive uttrykkene en prøver å etterlikne når en for eksempel 

setter opp sinte eller triste ansiktsuttrykk på seg selv, har med facial feedback-prosessen å 

gjøre. Denne går ut på at ulike muskelsammentrekninger i ansiktet har ulike følelser knyttet 

opp mot seg. Når en lager et ansiktsuttrykk, og hjernen registrerer at enkelte muskler i 

ansiktet trekker seg sammen på en bestemt måte, vil det bli sendt impulser fra hjernen om 

hvilke følelser som er knyttet opp mot det bestemte ansiktsuttrykket, og en vil dermed føle 

den bestemte følelsen inni seg (Stel & Vonk, 2010). Hos mennesker kan spontan 

etterlikning/mimicry av andres følelser ses allerede hos spedbarn. Når en baby gråter som 

følge smerte eller mangel på et grunnleggende behov som mat eller nærhet til sin 

omsorgsperson, vil andre babyer i umiddelbar nærhet også begynne å gråte til tross for at de 

selv ikke opplever smerte eller mangler (Hoffman, 1977). Dette er senere blitt forklart med at 

spedbarna sympatiserer med det spedbarnet som gråter, og dermed begynner å gråte selv. 

Sympati blir definert som en affektiv respons bestående av sorg eller bekymringsrelaterte 

følelser ovenfor et annet individ i nød (Eisenberg, 2000), og blir ofte nevnt i forbindelse med 

empati. Når et enkeltindivids følelsesmessige tilstand fremkaller en tilsvarende eller nært 

beslektet tilstand i en annen, kalles det for følelsesmessig smitte (emotional cognation) 

(Hatfield et al, 1993). Dette fenomenet oppstår ikke alene, men i kombinasjon med 

interaksjon ovenfor andre individer, og er en av hovedingrediensene i empati. Empati krever 

en økt orientering mot et annet individs følelsesmessige tilstand og de bakenforliggende 

forholdene til denne tilstanden, samt evnen til å skille mellom en selv og andre individer, med 

andre ord en forståelse for at det er den andre, og ikke en selv, som har denne følelsesmessige 

tilstanden (Eisenberg & Strayer, 1987). Hvor vidt spontan etterlikning/mimicry av andres 

følelser hos hest er forenelig med empati krever det foreløpig mer forskning på for å kunne 

fastslå, men nyere forskning har vist at de er i stand til å reagere med tilnærmet samme 

følelse som den rytteren eller mennesket som håndterer den måtte inneha. Dette skal jeg gå 

nærmere inn på i neste kapittel.   

Sett fra et evolusjonsmessig perspektiv vil det å spontant etterlikne/mimicry andres følelser 

og atferd ses på som en måte å tilegne seg informasjon fra miljøet. Om en fra gruppen for 

eksempel viser tegn på frykt, vil de andre i gruppen ha mulighet til å reagere på frykten, og 

dermed utløse en fryktreaksjon uten å selv ha vært vitne til den potensielle faren, noe som 

igjen vil føre til at hele gruppen kommer seg i sikkerhet (Nakahasi & Ohtsuki 2015).    
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Nyere forskning har, som nevnt, vist at hester også innehar denne evnen til å spontant 

etterlikne/mimicry bevegelser og følelser til menneskene som håndterer dem (Lie, 2017). En 

almen akseptert "viten" om dette har eksistert på folkemunne blant hestefolk i lang tid. 

Uttrykk som "hesten er ditt speil" og liknende er brukt både i litteraturen, og av flere 

anerkjente trenere innen hest (Kern-Godal et al, 2016, Letini & Knox 2009, Durham, 2014). 

Buck Brannaman, en anerkjent hestetrener fra USA portrettert i filmen "Buck" fra 2011, 

bruker blant annet dette utsagnet innledningsvis i dokumentarfilmen om seg selv:  

"The horse is a mirrior to your sole. Sometimes you might not like what you se. Sometimes 

you will" (Buck Brannaman, 2011).  

Historier om hester som har endret atferd og tilsynelatende personlighet i det en ny rytter 

setter seg på ryggen deres finnes det mange eksempler på. Selv har jeg erfart det flere ganger, 

blant annet ved et tilfelle der jeg påtok meg å ri hesten til en kollega. Etter en lengere tur 

langsmed en trafikkert vei der hesten hadde oppført seg eksemplarisk, kom vi hjem til en 

lettere sjokkert eier som kunne fortelle at hesten var redd for biler, noe jeg ikke var blitt 

informert om på forhånd. Spørsmålet i dette tilfellet kan selvfølgelig være hvem som egentlig 

var redd for biler i trafikken, hesten eller eieren? Det hører med til historien at den andre 

gangen jeg red hesten langsmed samme bilvei, var den både stresset og nervøs. Var altså 

hesten redd for biler likevel, eller var det det faktum at jeg nå var blitt klar over at hesten 

kunne reagere med frykt på møtende trafikk, og dermed min "katastrofetenkning" i forhold til 

dette som smittet over på hesten?   

 

4.2 Spontan etterlikning hos hest 

 

Det at en hest blir preget av den som håndterer den, er som nevnt ikke et ukjent fenomen 

blant de som holder på med hester. Nå skal en ikke ta alle almene påstander for gitt, men 

nyere forskning har vist seg at nettopp denne påstanden ser ut til å kunne stemme. Keeling et 

al foretok et eksperiment i 2009 der de ønsket å teste ut påstanden om at hesten lar seg 

påvirke av menneskelige emosjoner. Det ble benyttet i alt 27 hester som enten ble leid eller 

ridd fire ganger mellom to punkter. Før ekvipasjen gikk mellom punktene for fjerde gang, ble 

handleren/rytteren fortalt at en paraply kom til å åpne seg mens de gikk. Paraplyen ble ikke 
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åpnet verken for de som red eller leide, så alle fire rundene var klinisk lik for hesten. Det ble 

målt hjertefrekvens for både menneske og hest under alle fire rundene, og resultatet viste at 

hjertefrekvensen sank både for hest og menneske mellom første til tredje runde. På den fjerde 

runden viste resultatene at hjertefrekvensen økte med (P<0,06) for menneskene som leide 

hestene, og (P<0,05) for de som red. For hestene viste resultatene at hjertefrekvensen økte på 

runde nummer fire med (P<0,05) uavhengig om den ble ridd eller leid, og dette til tross for at 

runde nummer fire var klinisk lik som de tre foregående. Det eneste som skilte runde nummer 

fire fra de foregående rundene var handleren/rytterens forventning om at en stimuli hesten 

kunne komme til å reagere på med frykt (den plutselige åpningen av en paraply) ville 

inntreffe (Keeling & colleagues, 2009).   

En tilsvarende norsk studie er også blitt gjort på hypotesen om at hesten er i stand til å 

spontant etterlikne/mimicry både bevegelser og følelser hos mennesket som håndterer dem. 

Eksperimentet ble gjennomført av Lie (2016), og inneholdt 60 testhester av ulik rase og alder 

der 40 av dem dannet eksperimentgruppen, og den resterende part (20) dannet 

kontrollgruppen. Eksperimentgruppen gjennomførte så en "walktest" der hest og handler 

skulle gå ved siden av hverandre, hesten iført grime og et langt leietau, så den fritt kunne 

bevege hode og hals. Deretter skulle handleren bevege bena på forskjellige måter i alt fra 

lange skritt, korte skritt, høye skritt, lave skritt, krysse bena sidelengs vekk fra hesten og 

krysse bena sidelengs mot hesten. Her var målet å se om hesten ville kopiere handlerens 

forskjellige måter å gå på. Kontrollgruppen fikk her beskjed om å gå samme mønster, men 

uten å endre måten handler gikk på. Senere ble det foretatt en "hodetest" der handleren skulle 

stoppe å bøye hode og overkropp mot bakken, for så å se om hesten ville komme til å bøye 

hodet ned til bakken i takt med handler. Kontrollgruppen fikk her beskjed om å stoppe og stå 

stille, uten at handler bøyde hodet mot bakken. Den siste testen var en "objekttest" der hest 

og handler ble presentert for fire forskjellige objekter: en paraply, et saueskinn, en plastpose 

og en presenning. Handler fikk så i oppdrag å late som om han/hun var redd for to av 

objektene, og forholde seg rolig når de passerte de resterende objektene. For å mimere redsel 

fikk handleren beskjed om å late som objektet var en mus eller noe annet angstfremkallende, 

samtidig som han/hun gjorde seg selv anspent, og strammet grepet om leietauet, men uten å 

korte inn på selve tauet. Her var målet og se om hesten også ville reagere med frykt dersom 

handleren gjorde det, og om den ville forholde seg rolig til objektene dersom handleren var 

rolig. Kontrollgruppen passerte de samme objektene, men uten å få beskjed om å reagere på 

noen spesiell måte i det de passerte dem. Resultatene viste at det under walktesten var en 
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signifikant endring i bevegelsesmønsteret til hestene i eksperimentgruppen sammenliknet 

med kontrollgruppen. Av totalt 720 mulige skårer (40 hester x 18 skårer) viste 483 av disse 

en positiv korrelasjon. For kontrollgruppen var det kun 12 av 360 mulige skårer (20 hester x 

18 skårer) som korrelerte positivt. Hodetesten hadde også en signifikant korrelasjon mellom 

handlers bøying av overkropp mot bakken, og hestens senkning av hodet. For objekttesten 

viste resultatene at det var en signifikant forskjell i hestens fryktreaksjon mot objektene når 

handleren viste frykt, kontra når handleren forholdt seg rolig. Det ble tatt prøver av hvordan 

hest og handlers forhold til hverandre (relationship) ville påvirke testresultatene, og det ble 

konkludert at der hest og handler hadde et positivt forhold til hverandre med nærhet og 

oppmerksomhet rettet mot hverandre, var det større sannsynlighet for at hesten spontant ville 

etterlikne/mimicry bevegelser og emosjoner hos handleren kontra der hest og handler hadde 

et mer avstandsbetonet forhold eller så ut til å irritere hverandre. Det siste funnet spesielt, 

støtter hypotesen om at ser ut til å være en sammenheng mellom mennesker og dyrs spontane 

etterlikning/mimicry av atferd og hvem de liker, slik at det vil være en større sannsynlighet 

for et dyr eller et menneske å spontant etterlikne/mimicry en/et person/dyr de har et positivt, 

følelsesmessig bånd til (Lie, 2016).      

Disse egenskapene har blant annet gjort hesten godt egnet til en type dyreassistert terapi som 

går under navnet Hesterelatert psykoterapi. Psykoterapi med hest er en fellesnevner for ulike 

behandlingsprogram innen psykoterapeutiske behandlingsmetoder som involverer bruk av 

hest (Hest og Helse, 2018). De ulike behandlingsprogrammene har ulike navn ut i fra hvilken 

type fagperson som utfører behandlingen, hvilke problemer det er søkt behandling for, og 

hvilken behandlingstilnærming fagpersonen velger. I Hesterelatert psykoterapi legges det 

vekt på hestens relasjonsbyggende egenskap ovenfor brukeren. Det psykoterapeutiske 

arbeidet går dermed i hovedsak ut på å utforske denne relasjonen, og hjelpe brukeren til å bli 

klar over egne reaksjonsmønstre og følelser. Det blir ikke undervist i ridning eller 

hestekunnskap generelt utover helt grunnleggende teori om hesten, og målet med 

behandlingen er heller ikke å lage ryttere av brukerne den er ment for. Hesten fungerer 

snarere som en formidler av brukernes følelser og sinnstilstand (Thelle red. Klouman & 

Myrås, 2014).  
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4.3 Hestens språk 

 

50 millioner år med evolusjon har gjort hesten om til det dyret vi kjenner den igjen som i dag. 

Hesten er et utpreget flokkdyr, byttedyr og dermed et fluktdyr. Tilhørigheten i flokken har 

gjort den i stand til å overleve, og samtidig gjort den om til et sosialt vesen. I vill tilstand er 

hver enkelt hest totalt avhengig av flokken for å overleve, noe som krever en stor grad av 

kommunikasjon individene imellom for å unngå konflikter innad i gruppen, og opprettholde 

harmoni og balanse (Wendt, 2012). Hestens språk foregår i det stille med små, fine signaler 

kun registrerbart for det trente øyet, og det er kun når disse signalene ikke blir hørt at hesten 

blir nødt til å "snakke med større bokstaver". Det at den fra naturens side også er et byttedyr 

med flukt som øverste overlevelsesstrategi, har gjort det nødvendig å være tilstede i nuet. De 

hestene som overlevde var de som ikke stoppet opp for å se hva som skremte dem. Å bruke 

flukt som strategi krever sensitivitet og en evnen til å reagere direkte på omgivelsene. 

Samtidig er flukt en energikrevende prosess, som krever at dyret har evnen til å restituere seg 

kort tid etter en fluktreaksjon, noe som har gitt hesten evnen til å gå fra et høyt adrenalinnivå 

og ned til hvilepuls i løpet av relativ kort tid (Wendt, 2012). Det vil si så snart den potensielle 

faren anses som over. Hesten er ikke bare et fluktdyr, men også et flokkdyr der tilhørighet i 

den sosiale gruppen er ensbetydende med enkeltindividets overlevelse. I det fri er en ensom 

hest en død hest, og ønsket om tilhørlighet i den sosiale gruppen har gjort hesten til et sosialt 

vesen (Wendt, 2012). Til tross for at livet med mennesker har fritatt hesten for de fleste av 

dens naturlige fiender, har ikke menneskets innflytelse kunnet endre 50 millioner år med 

evolusjon. Hesten opererer dermed med de samme mekanismene som da den i sin tid var et 

lite steppedyr (Wendt, 2012). Mekanismene går i korte trekk ut på evnen til kommunikasjon 

for å skape harmoni i flokken, og evnen til å reagere direkte på miljøet, men samtidig falle til 

ro når miljøet ikke lenger anses som alarmerende eller farlig. De samme mekanismene brukes 

også i interaksjon med mennesker, og det er disse som er essensielle i en 

terapisammenheng.   

Ettersom evolusjonen har gitt hesten et iboende behov for å kommunisere og reagere med og 

på miljøet, vil den også gjøre dette i et møte med mennesker. Og ettersom den har evnen til å 

spontant etterlikne/mimicry menneskers følelser vil den, som medspiller i en intervensjon, 

kunne gi fagpersonalet verdifull informasjon om klientens sinnstilstand (Thelle red. Klouman 
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& Myrås, 2014). Hestens evne til spontan etterlikning/mimicry, og å kunne kommunisere 

med små signaler gjør den i stand til å merke tilstander som anspenthet, usikkerhet, sinne etc. 

til tross for at klienten gjør sitt beste i å skjule disse følelsene bak en tilsynelatende glad eller 

nøytral fasade (Thelle red., Klouman & Myrås, 2014). Samtidig vil dens evne til å reagere på 

omverden også gjøre den i stand til å merke dersom klienten for eksempel evner å slappe av i 

stedet for å spenne seg, eller viser større selvsikkerhet i stedet for usikkerhet. Om klienten 

viser slik endring vil hesten registrere, og reagere på dette direkte, noe som kan virke som en 

positiv forsterker ovenfor klienten og øke bevisstheten om at egen sinnstilstand vil påvirke 

hvordan hesten reagerer. På sikt vil dette også kunne øke bevisstheten om hvordan klientens 

egen sinnstilstand og atferd påvirker omverdenen. Samtidig vil informasjonen om hvordan 

hesten reagerer og forholder seg til klienten på kunne gi fagpersonen en indikator på når 

endringene i klienten fant sted, og dermed åpne opp til samtaler og videre utforskning rundt 

dette (Thelle red., Klouman & Myrås, 2014).   

 

4.4 Hesterelatert psykoterapi 

 

De vanligste brukergruppene som kan få tilbud om Hesterelatert psykoterapi er mennesker 

med traumerelaterte plager, rusproblematikk, selvreguleringsvansker og vansker med eget 

selvbilde, og plager relatert til angst, depresjon og personlighetsproblemer (Hest og helse, 

2018). Måten det jobbes på blir selvfølgelig tilpasset brukergruppen og individene i den, men 

noen fellesnevnere det er vanlig å jobbe med er sanselig tilstedeværelse og oppmerksomhet, 

på hverdagslig språk kjent som "mindfulness". Hestens væremåte innehar disse egenskapene 

naturlig, og ved å bevisstgjøre klienten på disse med å bruke hesten som et "speil" vil triaden 

hest, klient og fagperson sammen kunne jobbe mot en større bevissthet om egne sanser hos 

klienten (Thelle red., Klouman & Myrås, 2014).  

Det jobbes som regel også med kroppslig jording og balanse. Traume og angstrelaterte 

klienter så vel som klienter som strever med depresjon og selvoppfatning, har ofte utviklet 

forsvarsstrategier for å dempe skam og angst, der de fortrenger kroppslige følelser, og 

mentalt er frakoblet egen kropp. Interaksjonen med hesten vil kunne motivere denne gruppen 

til å komme i kontakt med egne følelser igjen ettersom hesten er i stand til å sanse klientens 
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indre følelse til tross for forsvarsmekanismene og fasaden klienten kan ha bygget opp (Thelle 

red., Klouman & Myrås, 2014) .   

Kontakt og nærhet er også noe det jobbes med. Her kan varmen og roen som en avslappet 

hest utstråler spille en rolle. Det å få lov til å ta på et dyr utløser samtidig endorfiner i hjernen 

som bidrar til å dempe stress. Ved noen klinikker praktiseres det også å la klienten ligge med 

magen mot ryggen til hesten, og på den måten kjenne på varmen og den rytmiske pusten fra 

dyret som igjen kan bidra til å modellere en viss måte å puste på, og motivere klienten til å 

puste mer med magen (Thelle red., Klouman & Myrås, 2014).   

Grensesetting og selvhevdelse er også noe hesten kan egne seg bra til å trene på, og ofte noe 

brukergruppene som får tilbud om Hesterelatert psykoterapi har bruk for å øve på. Hesten er 

et stort dyr, som hovedsakelig kommuniserer med kroppsspråk. En flokk med hester er satt 

sammen av forskjellige individer der noen vil være mer dominante enn andre. Denne måten å 

fungere sammen på blir ofte kalt for rangordning. Begrepet rangordning er omdiskutert, og 

nyere forskning har vist at den ikke virker som en type "hakkelov" der det mer dominante 

individet "hakker" på individet under seg i rang. Ordningen er snarere mer sammensatt enn 

man først trodde, og mer sirkulær enn den pyramideformete modellen med en leder på toppen 

etterfulgt av mindre dominante individer (Wendt, 2012). Rangordningens visjon er heller 

ikke for hvert individ å kjempe seg oppover på rangstigen, men heller å bidra med å skape ro 

og harmoni i flokken. Strukturen denne ordningen bidrar til går i korte trekk ut på at et 

dominant individ flytter på et mindre dominant individ, og det mindre dominante individet 

viker plass (Wendt, 2012). I interaksjon med mennesker vil hesten bruke de samme 

prinsippene og den vil, om menneskets selvtillit er lav, flytte på mennesket, eller nekte å la 

seg flyttes på av mennesket. Samtidig vil hestens evne til å reagere direkte på endringer i 

miljøet, også reagere direkte dersom mennesket gjør en endring på sin selvtillit, og aktivt 

markerer sitt personlige rom ovenfor hesten, eller aktivt går inn for å flytte på den (Thelle 

red., Klouman & Myrås, 2014). Denne måten å jobbe på kan igjen overføres til grensesetting 

ovenfor egen kropp og intimsone i møtet med andre mennesker, og hjelpe klienten til å si 

tidligere fra om hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt i forhold til egne grenser.   

Et siste emne det er vanlig at jobbes med innenfor Hesterelatert psykoterapi er 

følelsesbevissthet og det å gjenkjenne, tåle, og uttrykke egne følelser. Her kan hestens evne 

til kommunikasjon, spontan etterlikning/mimicry av følelser og dens evne til å reagere på 

omgivelsene komme til nytte, ettersom hesten hele tiden vil justere seg etter klientens 
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nåværende emosjoner. Det at hesten også er en taus "samtalepartner" kan gjøre det lettere for 

klienten å komme i kontakt med sine indre emosjoner enn gjennom vanlig samtaleterapi. For 

noen klienter kan det være vanskelig å sette ord på egne følelser, eller vite hvilke følelser det 

er snakk om. Hesten registrerer derimot disse uten at klienten trenger å sette ord på dem, og 

gjør det dermed mer tydelig for fagpersonen hvilke følelser det kan dreie seg om. Det at 

hesten reagerer på klientens emosjoner kan også bidra til å gjøre klienten mer oppmerksom 

på egne følelser. Ved å registrere egne følelser kan klienten få en økt bevissthet rundt dette 

som kan gjøre det lettere å vite når følelsene dukker opp, og også opphavet eller situasjonen 

forbundet med den bestemte følelsen (Thelle red., Klouman & Myrås, 2014). Samtidig virker 

ikke hesten dømmende, og den vil akseptere fortvilelse og gråt uten å stille spørsmåltegn til 

det. En myk mule å søke trøst hos kan for mange ha en terapeutisk effekt i seg selv (Thelle 

red., Klouman & Myrås, 2014).  

 

I en pasienthistorie fra en institusjon i Norge som tilbyr Hesterelatert psykoterapi for traume 

og angstrammede pasienter, beskrives opplevelsen av tilbudet på denne måten:   

"(…) én hest fungerte, og det var Blåfaks. Jeg likte ikke de andre hestene, bare han. 

Han luktet så godt og jeg nøt styrken jeg så i kroppen hans, øynene hans vil jeg aldri 

glemme, og jeg ante en følsomhet jeg opplevde nær og virkelig. I tillegg lurte han 

meg, fikk meg til å ønske å bli kjent med ham, men da måtte jeg gjøre som terapeuten 

sa: lære den samme varheten som han hadde. Da måtte jeg bruke kroppen min som 

det følsomme instrumentet den er, for å styre, lede og ha kontroll over et så stort dyr. 

Fikk jeg til det ville Blåfaks utføre mine mest forsiktige ordre med glede. (…) Det 

som fungerte best for meg, var å sitte på ryggen til hesten. Det var det jeg ville hver 

eneste gang, selv om jeg var skrekkslagen med tanken på å kjenne varmen fra ham i 

skrittet og i magen, på innsiden av lårene, og ikke minst merke bevegelsene i kroppen 

hans. Han viste meg hvor stengt kroppen min var, hvor vanskelig det var å slappe av 

og bare være til, men jeg prøvde og jeg prøvde, med alt jeg hadde av vilje og mot. (…) 

De timene vi ikke fikk nærkontakt med hestene ved å sitte på dem, ble jeg skuffet. 

Veldig skuffet, for det var varmen og nærheten til kroppen min som gjorde noe med 

meg og som jeg ante kunne hjelpe meg. Om ikke der og da, så på sikt. Salen likte jeg 

heller ikke, den tok fra meg muligheten for den intense nærheten og varmen jeg 

fremdeles husker og kan kjenne på. Jeg ville bevise for meg selv at jeg evnet å tåle 
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følelsene som dukket opp. Det vanskeligste av alt den gang, men en stor sannhet hjalp 

meg: det nytter ikke å snakke framtid eller fortid med en hest. (…)" (Thelle red., 

Klouman og Myrås, 2014).  

   

Hesterelatert psykoterapi er ikke noe som tilbys isolert, men virker heller som et supplement 

til annen behandling som for eksempel gruppeterapi eller samtaleterapi med en psykolog. 

Målet med intervensjonen er å skape en ikke-truende arena for pasientens helingsprosess 

(Thelle red., Klouman og Myrås, 2014). Pasienten lærer som nevnt ikke å ri under 

intervensjonen, men ridning og kontakt med hest kan bidra til å gi klienten dypere innsikt 

rundt egen kropp og sinn, for på den måten å kunne jobbe mot større kontroll i situasjoner 

som kan fortone seg uforutsigbare. En viss grad av trygghet og stabilitet er nødvendig for at 

læring og utvikling skal finne sted. For at ny læring skal integreres må den fysiologiske 

aktiveringen mellom det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet være innenfor 

individets toleransegrense, også kalt det optimale toleransevinduet (Siegel, 1999). For høy 

grad av aktivering av det sympatiske nervesystemet vil føre til overaktivering og gjøre 

individet på vakt for en potensiell fare i takt med at adrenalinnivået stiger. Hos en 

traumerammet pasient kan dette igjen føre til flashbacks, tvangsmessige tanker og 

panikkreaksjoner som flukt eller utageringsbehov. Med andre ord vil individet gå inn i en 

fight/flight-modus. Ved for høy aktivering av det parasympatiske nervesystemet vil individet 

oppleve en hypoaktivering eller underaktivering der et traumerammet individ kan oppleve 

følelsesmessig avflatethet, nummenhet, tanketom og en økt grad av tretthet. Det optimale 

toleransevinduet befinner seg et sted mellom disse ytterpolene, og dersom individet klarer å 

holde seg innenfor dette vinduet vil det fremdeles være i stand til å reflektere og regulere sine 

følelser (Siegel, 2012). Et av målene til Hesterelatert psykoterapi er å lage en arena for det 

optimale toleransevinduet for på den måten å forebygge at klienten går over i en fight/flight 

eller frys-modus (Thelle red., Klouman og Myrås, 2014). Erfaringene og opplevelsene med 

hestene kan igjen bidra til å gjøre samtaleterapien lettere, eller være barrierebrytende i den 

forstand at det kan bli lettere for klienten å komme inn på vanskelige temaer.    

Dette kapittelet har tatt kort for seg hestens språk og, flokkliv og kommunikasjon, og hvordan 

evolusjon og målrettet avl har ført til at hesten har utviklet de kommunikative egenskapene 

den har i dag. Nyere forskning på hest og menneske viser også at hesten ser ut til å spontant 

kunne etterlikne/mimicry både atferd og sinnstilstand hos mennesket som håndterer den, og 
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hvordan dette, samt hestens evne til å reagere direkte på miljøet, gjør den til en "taus 

veileder" innenfor dyreassisterte intervensjoner med hest som Hesterelatert psykoterapi. 

Ettersom hesten har et velutviklet kroppsspråk, er et sosialt vesen med ønske om 

kommunikasjon, og samtidig reagerer på miljøet og på den som håndterer den, vil en 

fagperson kunne lese klientens sinnstilstand gjennom hesten, og dermed kunne bruke 

informasjonen vedkommende får via hesten til å veilede klienten. Ettersom hesten er et 

fluktdyr vil den plukke opp de minste signaler på en potensiell fare, og dermed være i stand 

til å merke stressrelaterte symptomer hos mennesket, som anspenthet og kortpustethet selv 

hos klienter som gjør sitt beste for å skjule disse symptomene. Dette gjør hesten vel egnet 

som et ledd i behandling av klienter med traume og angstrelaterte problemer, samt 

selvregulering og selvoppfatningsvansker. I tillegg til at samvær med dyr kan virke 

angstdempende, kan hesten også virke som en modellærer med tanke på pusteteknikk. En 

rolig og avbalansert hest i beitemodus vil ha en rytmisk og avslappet pust, og ved å for 

eksempel ligge på ryggen av hesten, og kjenne varmen fra kroppen og det jevne åndedraget, 

vil klienten kunne få hjelp til å slappe av og komme i kontakt med egen pust.   
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5 Metode    

5.1 Valg av metode 

 

Da jeg skulle velge ut hvilken metode det var mest relevant å anvende i forhold til oppgaven, 

besluttet jeg etter kort tid å benytte meg av kvalitativ metode, da i form av et kvalitativt 

semistrukturert intervju. Grunnen til dette var at jeg ønsket å gjøre et dypdykk i dyreassisterte 

intervensjoner med hest som fagfelt, og jeg følte dermed at en kvantitativ spørreundersøkelse 

ville bli for overfladisk. Grunnet oppgavens korte tidsrom hadde jeg heller verken tid eller 

mulighet til å foreta et eksperimentet, da dette ville krevd resurser jeg ikke hadde for hånden. 

Valget falt dermed på kvalitativt intervju som metode. Problemstillingen jeg ønsket å finne 

svar på var: 

"Kan dyreassisterte intervensjoner med hest ha en indirekte effekt på barn med 

utviklingstraumers evne til å ta til seg læring?"   

Samtidig ønsket jeg også å finne svar på hvordan de forskjellige formene for dyreassisterte 

intervensjoner med hest fungerte. Jeg var nysgjerrig på hvilken rolle hesten spilte i forhold til 

disse intervensjonene, og om det var hesten eller andre faktorer som var hovedansvarlig for 

resultatene. Dersom jeg skulle ha fått svar på disse spørsmålene ved å foreta et eget 

eksperiment, måtte dette ha pågått over et lengre tidsrom for at effekten skulle vært målbar. 

Det ville også ha krevd et representativt utvalg deltagere som stilte opp til de diagnostiske 

kriteriene jeg ønsket å undersøke (barn med utviklingstraumer). Jeg ønsket blant annet å 

undersøke hvilken effekt dyreassisterte intervensjoner med hest har i forhold til emosjonelle 

vansker som angst og traumerelatert problematikk, selvregulering- og selvoppfatningsvansker. 

Ettersom disse gruppene ikke er av de største ville det blitt vanskelig å samle inn nok 

informanter til å fylle både en eksperimentgruppe og en kontrollgruppe, og sjansene for å få 

utvalget stort nok til at resultatene skulle kunne generaliseres utover disse gruppene ville vært 

liten. Denne gruppen er også sårbar, noe som tilsier at et slikt eksperiment ville krevd 

resurser ut over hva jeg som enkeltperson hadde hatt kapasitet til. Jeg undersøkte 

mulighetene for å hospitere på liknende eksperimenter, men kunne ikke finne noen pågående 

prosjekter under det gitte tidsrom.   
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Jeg vurderte også muligheten for å foreta en større kvantitativ undersøkelse der jeg kunne 

sende ut et spørreskjema til ulike bedrifter som tilbyr dyreassisterte intervensjoner med hest, 

eller såkalte Inn på tunet-gårder, men slo det fra meg da ettersom det jeg ønsket å undersøke 

temaet på nærmere hold. Det finnes heller ingen standardisert modell for hvordan 

dyreassisterte intervensjoner med hest skal utføres. Så selv om det med en større 

spørreundersøkelse og mange nok informanter ville gitt noen likheter og/eller ulikheter det 

kunne vært mulig å trekke noen generelle slutninger ut i fra, vurderte jeg det dit hen at det 

ville blitt vanskelig å få svar på de spørsmålene jeg ønsket å utforske. Kvantitativ metode var 

dermed ikke måten jeg ønsket å jobbe på.  

Med dette som grunnlag valgte jeg dermed å jobbe kvalitativt. Førsteutkastet mitt gikk ut på å 

undersøke den subjektive opplevelsen av dyreassisterte intervensjoner med hest, og om 

intervensjonen kunne ha påvirkning på informantens læreforutsetninger i forhold til 

toleransevindumodellen og stressreduksjon. Grunnen til at jeg ønsket å fokusere på den 

subjektive opplevelsen av slike intervensjoner var at jeg fant svært lite forskning som tok for 

seg vinklingen av emnet fra et brukerperspektiv. Jeg laget en intervjuguide, og fikk denne 

godkjent, men det viste seg at det ble vanskelig å få tak i informanter. Jeg endte derfor opp 

med å gå for plan B, som var å intervjue bedrifter som tilbyr dyreassisterte intervensjoner 

med hest. Jeg laget dermed nye spørsmål som fokuserte på hvordan bedriften jobbet med og 

anvendte hesten i intervensjonene, og bedriftens egen opplevelse av 

intervensjonen/oppleggets virkning i forhold til klientene.  

Når det kom til å velge ut bedrifter var jeg mest interessert i steder som tilbød hesterelaterte 

psykoterapi, ettersom denne intervensjonen konsentrerer seg om den brukergruppen jeg 

ønsket å undersøke. Det er også enklere å knytte denne formen for dyreassistert intervensjon 

opp mot det pedagogiske, ettersom det fokuseres på å øke klientens toleransevindu, og å 

gjenerobre kontrollen over egen regulering, noe som er viktig i forhold til læring og mestring. 

De fleste bedriftene jeg fant til å begynne med tilbød ridefysioterapi, noe jeg ikke var like 

interessert i i forhold til oppgavens vinkling. Det kan virke som om ridefysioterapi er mer 

utstrakt enn hesterelatert psykoterapi som intervensjon, noe som kan skyldes denne formen 

for behandling sin lange ferdselstid her til lands. Jeg utelukket allikevel ikke å velge en 

bedrift som tilbød redefysioterapi i tilfelle det ble vanskelig å få tak i nok informanter. I 

tillegg til bedrifter som tilbød hesterelatert psykoterapi var jeg også åpen for Inn på tunet 

gårder som tilbød sosial og spesialpedagogiske tjenester i form av en alternativ skolehverdag 
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eller etter skoletid-aktiviteter for barn og ungdom med lære og/eller reguleringsvansker, da 

jeg anså dette som lettere å relatere til vinklingen av oppgaven.  

Kvalitativ forskningsmetode kan defineres som en holistisk, empirisk fremgangsmetode 

ettersom den strever etter å rette oppmerksomheten mot gjensidige sammenhenger mellom 

fenomen og kontekst, samtidig som case-studien ofte baserer seg på observasjoner og andre 

empiriske fremgangsmetoder (Stake, 1995). Kvalitativ forskning skiller seg fra kvantitativ 

forskning med at utvalget er mindre, og generaliseringsmulighetene små eller ikke 

eksisterende, ettersom det ikke lar seg forsvare å trekke generelle slutninger fra et utvalg på 

for eksempel to til tre personer. Det er imidlertid mulig å foreta en generalisering mellom 

case-studier seg imellom. En enslig case utgjør ikke et sterkt nok grunnlag til å foreta en 

generalisering, men flere ulike case-studier foretatt av ulike forskere og i lys av ulike teorier 

kan gi et grunnlag for å trekke generelle slutninger dersom de forskjellige studiene ser ut til å 

utgi samme resultat. Det er denne triangulerende faktoren, der ulike tolkninger og metoder 

foretatt på ulike studier allikevel bringer frem sammenhenger og likheter, som er med på å 

styrke den ytre validiteten til case-studiet (Stake, 1995). Indre validitet kjennetegnes ved at 

man legger forholdene til rette slik at man er sikker på at man måler det som faktisk er 

tiltenkt å måle (Bryman, 2016). Slike forhold kan være valg av teori å se studiet i lys av, at 

intervjuet er designet slik at informanten svarer på det en har tenkt til å måle, og ikke noe 

annet, og at en er kritisk og observant på egen tolkning slik at en ikke feiltolker og legger en 

annen mening i det som egentlig skjer. Sistnevnte er særlig viktig under observasjoner 

(Bryman, 2016). Den ytre validiteten styrkes dersom studiet lar seg generalisere. Dette sikres 

ved at utvalget er stort nok, og representativt. Representativt blir det gjennom at utvalget er 

randomisert, det vil si at informantene er tilfeldig utvalgt. Ved et tilfeldig utvalg er det like 

stor sjanse for at ulike kjønn, alderstrinn og personer med ulik sosialøkonomisk bakgrunn blir 

trukket ut, noe som gjør resultatene mer generaliserbare. Sistnevnte er sjeldent tilfellet ved 

kvalitative studier, men balansert triangulering kan allikevel bidra til å sikre den ytre 

validiteten på studiet (Bryman, 2016).  

Med kvantitative forskningsmetoder kan en nå ut til flere informanter, noe som er med på å 

gjøre forskningen mer overførbar til generelle konklusjoner. All data man samler inn vil 

kunne gi et gjennomsnittlig bilde på hva som kan regnes som normalt, og jo større utvalget er, 

jo større vil overførbarhetsgraden være. Man danner seg imidlertid kun et generelt bilde, og 

får aldri utforsket utvalget i dybden ettersom resursene sjeldent strekker til når man har å 
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gjøre med såpass store normgrupper. Med et kvalitativt studie har man imidlertid mulighet til 

å gjøre nettopp dette. Målet med kvalitativ forskning er heller ikke at studiets resultater skal 

kunne generaliseres, men heller å kunne danne seg et nyansert og så helhetlig bilde som 

mulig om selve casen (Stake, 1995). Kvalitative studier egner seg derfor godt som 

tilleggsinformasjon til kvantitative studier, for på den måten å kunne kaste lys over saken fra 

flere hold. Det å belyse en situasjon, et behandlingsopplegg eller en person fra ulike hold er 

en av den kvalitative forskningsmetodens hovedoppgaver, og ettersom slike studier alltid vil 

tolkes forskjellig ut i fra hver forsker eller lesers subjektive innfallsvinkler, er det viktig at 

den kvalitative forskningen får frem mangesidigheten ved fenomenet som ønskes å 

undersøkes, slik at resultatene ikke feiltolkes. En av fallgruvene med kvalitativ forskning er 

at tolkningen av data ofte kan bli for subjektive, og dermed føre til misforståelser og 

feilkilder. Subjektiv tolkning er i utgangspunktet kun et uttrykk for forståelse, men 

misforståelser oppstår fort dersom forskeren ikke tar hensyn til sine egne teoretiske brister, 

eller om metoden som benyttes har mangler som kan lede til feiltolkning (Stake, 1995).  

Ettersom utvalget mitt er såpass lite har jeg valgt å støtte meg til relatert forskning i 

diskusjonsdelen av oppgaven for på den måten å hindre risikoen for feiltolkning og/eller 

feilkilder. Når jeg støtter med på liknende studier får jeg også mulighet til å gi et mer 

nyansert bilde enn det de innsamlede dataene til sammen klarer å gi. Med denne formen for 

triangulering har jeg mulighet til å se på problemstillingen fra flere vinkler ettersom jeg kan 

trekke frem relatert forskning på området foretatt på forskjellig tidsrom, samt belyse saken 

gjennom ulike teorier og teoretikere/forskeres egne subjektive synspunkter, og på så måte 

bidra til å styrke studiets ytre validitet.   

 

5.2 Rekrutering av informanter 

 

For å få en oversikt over hvor mulige informanter kunne rekrutteres fra gikk jeg inn på 

hjemmesiden til Hest og helse (www.hestoghelse.no). Denne fungerer som en database og 

oppslagsverk, med oversikt over hvilke fysisk og psykisk helsefremmende tiltak, der 

anvendelsen av hest står sentralt, som finnes i Norge. I tillegg til å kort beskrive disse 

tiltakene eller intervensjonene, er det også oversikt over hvor en kan finne relevant forskning 
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på området, informasjon om mulige kurs som fronter hesteassisterte intervensjoner, og en 

liste over ulike bedrifter som tilbyr ulike tjenester innenfor feltet. Denne listen er ikke 

fullkommen ettersom det finnes mange bedrifter og Inn på tunet gårder som ikke er registrert 

der, men det var et fint sted å starte. Noen av bedriftene fant jeg også gjennom 

Facebooksiden "Inn på tunet", som også fungerer som en oversikt over hvilke gårder som 

tilbyr denne typen praksis.  

Til slutt hadde jeg plukket ut fire gårder der to tilbød ulike former for hesterelatert 

psykoterapi, og to tilbød sosial og spesialpedagogiske hesteassisterte aktiviteter. 

Hovedkommunikasjonen med gårdene/bedriftene var gjennom mail og telefon, men også litt 

via Messenger. Jeg undersøkte også muligheten for å komme å observere hos noen av 

bedriftene, men dette lot seg for øyeblikket ikke gjøre med hensyn til klientene/brukerne av 

intervensjonen/tilbudet. Jeg tok først kontakt via mail ved å sende ut et informasjonsskriv 

som i grove trekk tok for seg formålet med oppgaven, samtidig som det ble opplyst om 

anonymitet og frivillig samtykke. Eier av bedriften og bedriften selv var i utgangspunktet 

anonym med mindre eier ønsket noe annet.  

 

5.3 Intervjuguide  

 

Valget av fremgangsmetode falt på intervju. Grunnen til dette var at jeg på denne måten 

kunne komme nærmere inn på informanten, og danne meg et bilde av informantens 

opplevelse av dyreassisterte intervensjoner med hest. Selv om jeg tilnærmet meg informanten 

som en bedrift, er det ikke til å komme utenom at informanten vil svare på spørsmålene ut i 

fra sin subjektive vurdering, som igjen blir farget av måten jeg velger å tolke svarene på. 

Disse aspektene ved intervju som forskningsmetode er med på å gjøre metoden krevende 

ettersom forskeren hele tiden må være bevist på sin holdning i forhold til informanten, og på 

sine bakgrunnskunnskaper i forhold til tolkning (Drageset & Ellingsen, 2016). Valg av type 

intervju falt på et teoriladet semistrukturert intervju. At intervjuguiden er teoriladet vil si at 

forskeren legger til grunn gode teoretiske bakgrunnskunnskaper om temaet, uten at disse er 

knyttet opp mot en teori. Denne formen for intervju skiller seg fra en teoristyrt intervjuguide, 

der spørsmålene er knyttet opp mot en eller flere valgte teorier (Drageset & Ellingsen, 
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2016). Jeg hadde derfor på forhånd satt meg inn i teorifeltet knyttet til dyreassisterte 

intervensjoner med hest, for å lettere kunne møte informantens svar, og åpne opp for utforske 

forskjellige sider ved feltet dersom disse forholdene lå til rette for dette. At intervjuet var 

semistrukturert vil si at jeg hadde valgt spørsmål som belyser de temaene jeg ønsket å ta opp, 

samtidig som det ga meg mulighet til å stille oppfølgings-, avklarings- og/eller 

konkretiseringsspørsmål dersom et tema trenge å belyses mer inngående.   

Selve utarbeidelsen av intervjuguiden var krevende, ettersom det var viktig å stille rett type 

spørsmål for på best mulig måte å få de svarene jeg ønsket i forhold til oppgavens 

problemstilling. Det mest krevende var å formulere spørsmål som sørget for å styrke den 

inder validiteten av oppgaven, det vil si spørsmål som ledet informanten til å svare på det jeg 

ønsket å få svar på. Spørsmålene besto for det meste av hva- og hvordan-spørsmål, for å åpne 

opp for en mer deskriptiv besvarelse fra informanten. Spørsmålene var delt inn i fire 

hovedkategorier der formålet var å hente informasjon om bedrift, opplegg, hesten og 

brukeren. Hensikten bak spørsmålene om bedrift og opplegg var å hente inn nok 

bakgrunnsinformasjon om stedet til å kunne danne et bilde av måten det ble drevet på, hvor 

lenge hver intervensjon pågikk, hvor lenge bedriften hadde bedrevet denne virksomheten etc. 

Spørsmålene om hesten gikk ut på å finne ut hvilken rolle hesten hadde i intervensjonen, 

fordeler og bakdeler med å bruke hest til slike intervensjoner, og hvorfor valget falt på hest, 

og ikke et annet dyr. Angående spørsmål om brukeren var formålet å danne seg et bilde av 

hvem denne brukergruppen besto av. Her var jeg særlig interessert i å finne ut om brukeren 

hadde erfaring med hest fra før, og om dette kunne utspille seg som en fordel eller bakdel for 

intervensjonens utvikling. Jeg var også interessert i å finne ut hvilke utfordringer en kunne 

støte på der hesten viste seg å være til hunder for intervensjonen. Det ble laget flere versjoner 

av intervjuguiden før jeg var fornøyd med spørsmålene.   

 

5.4 Gjennomføring av intervju  

 

Intervjuene ble gjennomført med hjelp av datastøtte, det vil si med hjelp av teknologiske 

hjelpemidler som over telefon eller via internett der forsker og informant er fysisk adskilt 

(Drageset & Ellingsen, 2016). Dette kom av at informantene for det meste befant seg med 
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flere timers margin fra der jeg selv oppholdt meg, noe som gjorde et fysisk møte vanskeligere 

å få til i praksis. Jeg henvendte meg i hovedsak til bedriftene på mail og telefon, og det var 

også via disse mediene at intervjuene ble gjennomført.      

Da jeg kontaktet bedriftene virket samtlige av dem svært positive til prosjektet, og villige til å 

bistå i forskningsarbeidet. To av informantene/bedriftene ble for øvrig tvunget til å trekke seg 

grunnet tidsbrist. Jeg valgte derfor å erstatte en av dem med en bedrift jeg hadde vært i 

kontakt med tidlig i planleggingsfasen av prosjektet. Denne bedriften drev med 

ridefysioterapi, men jeg valgte å inkludere den i oppgaven allikevel ettersom intervjuguiden 

min var rettet inn mot hvilken effekt bedriften fikk inntrykk av at intervensjonen hadde i 

forhold til brukerens stressreaksjoner og læringsutbytte. Jeg vurderte det også dit hen at 

denne bedriften kunne gi meg informasjon om hestens psykiske effekt ovenfor brukeren, selv 

om bedriften i hovedsak fokuserte på de fysisk helsebringende aspektene ved sin 

intervensjon. Ettersom intervjuguiden min ikke la fokuset på de fysiske aspektene, håpet jeg 

bedriften ville gi meg svar på noen av faktorene jeg etterspurte.  

Det å finne en tid å ringe på var ikke heller like lett. Jeg endte derfor opp med å ta intervjuet 

på telefon med de bedriftene der dette var mulig, og for de resterende valgte jeg å sende ut 

intervjuguiden på mail, og heller supplere med oppfølgingsspørsmål dersom noe var uklart. 

Fordelen med å gjøre det på denne måten, var at informanten kunne svare på spørsmålene når 

det passet for dem. En annen fordel var at informanten kunne svare på spørsmålene med egne 

ord. Ettersom jeg hadde valgt å ikke benytte meg av båndopptaker under telefonintervjuene, 

med det hensyn å bevare informantenes anonymitet, ble jeg nødt til å ta løpende notater 

underveis i intervjuet. En av bakdelene ved dette er at faren for at det informanten sier ikke 

blir gjengitt korrekt er større. Jeg var derfor nøye med å ta pauser i telefonintervjuene slik at 

jeg fikk gjengitt det informanten sa mest mulig ordrett, og spurte heller underveis for å være 

sikker på at jeg hadde oppfattet svaret riktig. Bakdelen ved intervjuene foretatt over mail var 

at de ikke ble like dynamiske, og selv med oppfølgingsspørsmål på mail ble det til tider 

vanskelig å få like mye ut av disse intervjuene som ved telefonintervjuene.  

I tillegg til intervju, utvekslet bedriftene/informantene informasjon om steder der jeg kunne 

fordype meg i deres opplegg og fremgangsmetoder. Disse besto av bøker, hjemmesider eller 

filmer som enten var produsert av bedriften selv, eller i samarbeid med dem. Ettersom jeg 

hadde liten mulighet til å observere driften av bedriften selv grunnet lang reisevei, eller med 

hensyn til klientenes/brukernes sårbarhet, ble supplerende kilder om bedriften den nærmeste 
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muligheten til å få dypere innsikt i bedriftens formål og praksis i tillegg til intervjuene og 

samtalene jeg hadde med dem.  

 

5.5 Fremgangsmetode 

 

Når det kom til selve intervjuet var det noe vanskelig å få bedriftene til å svare på 

spørsmålene. Det ble dermed varierende data det gikk av å få ut av svarene. Dette skyltes 

muligens at jeg hadde satt det valgfritt å svare på alle spørsmålene for de bedriftene som 

svarte per mail. Dette var en beslutning jeg tok da jeg valgte å inkludere bedriften som tilbød 

ridefysioterapi i prosjektet mitt. Tanken var at enkelte av spørsmålene i intervjugueiden 

muligens ikke passet helt med denne bedriften, og for å unngå misforståelser valgte jeg derfor 

å sette det som valgfritt å svare på alle spørsmålene, slik at hver bedrift kunne svare på de 

som var relevant for egen praksis. Her tar jeg også kritikk for at noen av spørsmålene kan ha 

vært mangelfullt utformet, og dermed ikke vært like relevant for bedriftene å svare på.  

Ganske sent i datainnsamlingen valgte en av de andre informantene også å trekke seg. Dette 

skyltes for liten tid til å få gjennomført intervjuene. Studiet endte derfor opp med kun tre 

informanter, der den innsamlede dataen varierte. Her tar jeg kritikk for at studiet kunne vært 

bedre planlagt fra starten av, slik at det hadde blitt bedre tid til selve datainnsamlingen. En av 

grunnene til at tiden ble knapp var som nevnt at jeg ble tvunget til å bytte vinkling på 

oppgaven fra et brukerperspektiv til et bedriftsperspektiv, der jeg fokuserte på driften og 

bedriftsleders inntrykk av egen intervensjon/opplegg i stedet for brukerens opplevelse av 

intervensjonens virkning. På intervjuet med den ene informanten var det vanskelig å få mye 

data ut av intervjuene, ettersom flesteparten av spørsmålene ikke ble besvart, men de to 

resterende fikk jeg hentet en god del informasjon ut i fra i form av intervjuer og eksterne 

kilder som bøker og videoer produsert i samarbeid med bedriftene selv. Jeg har dermed valgt 

å legge hovedfokuset på de to bedriftene med flest innsamlede data, og heller trekke inn den 

siste informanten der det er mulig.  
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5.6 Analyseprosessen 

 

I analysen av det empiriske datamaterialet har jeg valgt å se dette ut i fra et 

selvforståelsesnivå der informantens subjektive meninger og min tolkning av disse blir 

vektlagt. Jeg skrev ned all dataen jeg hadde samlet inn, og så etter likheter i de forskjellige 

intervjuene som kunne bidra til å danne en felles forståelse om temaet jeg hadde valgt å 

belyse. Samtidig så jeg også etter ulikheter som kunne bidra til å sette spørsmålstegn til 

dyreassisterte intervensjoner med hest som en anvendt metode. Prosessen krevde en 

dekontekstualisering av datamaterialet, der jeg tok deler av materialet ut av kontekst for å 

granske dette ytterligere. Jeg har også foretatt en del rekontekstualisering, der jeg har satt 

deler av datamaterialet opp mot allerede eksisterende teori for å skape en ny og/eller mer 

helhetlig sammenheng (Drageset & Ellingsen, 2016). I min analyse har jeg valgt å se på 

informantene som en helhet, og dermed flette intervjuene inn i hverandre under 

presentasjonen av dem, i stede ikke ta for meg intervjuene hver for seg. Grunnen til dette er at 

intervjuene fortoner seg såpass forskjellige i forhold til innhold og lengde, ettersom det ble 

brukt forskjellige fremgangsmetoder i intervjuprosessen. En annen grunn til dette er at 

bedriftene jeg intervjuet fortoner seg relativt like til tross for at de tar for seg forskjellige 

domener ved dyreassisterte intervensjoner med hest. Ettersom alle informantene er bedrifter 

vil de belyse problemstillingen fra tilnærmet samme ståsted. Hadde jeg endt opp med å 

intervjue forskjellige grupper innenfor dyreassisterte intervensjoner med hest for å belyse 

forskjellige perspektiver, som for eksempel brukerperspektivet og foreldreperspektivetk, så 

hadde det vært mer hensiktsmessig å sette intervjuene opp mot hverandre. Ettersom jeg har 

valgt å intervjue forskjellige informanter innenfor samme gruppe, ser jeg det som naturlig la 

disse dataene sammenfalle.   
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5.7 Validitet og forståelsen for mulige feilkilder  

 

Fra et generelt ståsted er validitet et uttrykk for gyldighet, og omfatter flere sider ved en 

forskningsprosess. Ved kvantitative studier er det som nevnt den indre validiteten som veier 

tyngst ettersom målet ved disse studiene sjeldent er at resultatene skal kunne generaliseres. 

Hvordan studiet er operasjonalisert, om det måler det man har tenkt at skal måles og liknende 

faktorer som vil være med på å styrke den indre validiteten er dermed mer vesentlig for 

kvalitative studier. Allikevel kan det være vanskelig å svare på om studiet faktisk måler hva 

forskeren har tenkt i et kvalitativt studie. Dette kommer av at det i disse studiene ofte ikke er 

snakk om synlige målbare størrelser ettersom utvalget ofte kan begrense seg til bare et fåtall 

individer. Kvalitative studier sikter seg heller inn på å fremheve meninger og opplevelser 

som det sjeldent lar seg gjøre eller vil være hensiktsmessig å liste opp i tabeller eller statistikk. 

Det validiteten derimot kan si noe om i kvalitative studier er om studiet reflekterer over 

variablene og fenomenene det fanger opp på en troverdig måte, og om funnene stemmer over 

ens med virkeligheten. For å sikre god validitet i oppgaven har jeg hele tiden forsøkt å være 

oppmerksom på egen subjektiv forståelse, for å unngå å tolke det informantene sa på gal måte, 

eller å legge en annen mening i det de formidlet. Man kommer ikke bort fra at fortolkning må 

til i et kvalitativt arbeid, derfor har jeg vært nøye med at mine fortolkninger av datamateriale 

settes opp mot allerede eksisterende teori, samtidig som jeg også har forsøkt å forholde meg 

kritisk til den teorien som finnes fra før. I diskusjonsdelen av oppgaven har jeg derfor satt 

funnene jeg fant opp mot tidligere teori, og drøftet dette i lys av min problemstilling for å 

finne likheter og motsetninger. Som hjelp til å forholde meg kritisk har jeg brukt 

falsifiseringsprinsippet, der jeg har lett etter motsetninger og ulikheter både i eget og andres 

arbeid, for på den måten å bli mer sikker på at de likhetene som faktisk finnes også stemmer. 

Jeg har også i analysen av dataene jeg samlet inn vært nøye med å la dataene snakke for seg, 

og forsøkt å unngå å legge egne verdier og holdninger inn i svarene jeg fikk.  

Det er også viktig å ta stilling til hvor vidt studiet kan regnes som pålitelig. For at studiets 

pålitelighet eller relabilitet skal være gjeldende er det viktig at resultatene samsvarer med 

annen forskning, eller at man ved å reprodusere studiet på nytt under like omstendigheter vil 

kunne ende opp med samme resultat som forrige gang. Om dette er tilfellet, vil resultatene i 
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studiet være signifikante. For å sikre god relabilitet i oppgaven min, viser jeg til annen 

relevant forskning på samme område (Stake, 1995)   

I all forskning er det også viktig å ta stilling til mulige målefeil som kan ha oppstått underveis. 

Dersom man reproduserer studien uten å få de samme målefeilene, vil feilene være å regne 

som tilfeldige. Men dersom de samme feilene oppstår hver gang blir de å regne som 

systematiske feil. Ved kvalitativ forskning er det mange faktorer som kan oppstå underveis, 

og som kan gi utslag som målefeil. Disse er det viktig å være klar over slik at de blir 

oppdaget. Feilene kan ligge både hos forskeren selv, der forskeren er for trangsynt i forhold 

til andre utfall og teorier enn den som på forhånd er predikert, men de kan også ligge i selve 

designet av studiet. Jeg har forsøkt å unngå målefeil med å legge opp en god design, og 

veldefinerte spørsmål, selv om jeg i ettertid ser at dette kunne vært gjort enda bedre, da med 

tanke på oppfølgingsspørsmål i intervjuene for å få mer utdypende svar ut fra informanten. 

Samtidig merket jeg fordelen ved at jeg hadde satt meg godt inn i teorien på feltet på forhånd 

da jeg gjennomførte intervjuene. På den måten hadde jeg større mulighet til å stille mer 

relevante oppfølgingsspørsmål. En felle det derimot er lett å gå i ved å sette seg inn i 

teorifeltet på forhånd er at man danner seg forutinntatte meninger om hvilke resultater studien 

vil få. Dersom en ikke er oppmerksom på dette kan det føre til at vesentlige aspekter ved 

studien ikke blir oppdaget. Nå kan det godt hende at man allikevel ender opp med de 

resultatene man predikerte, men man skal alltid være åpen for det motsatte, og heller lete etter 

dette. I en forskningsprosess er det også viktig at forskeren ser på hele studien ut i fra et 

metakognisk ståsted, der vedkommende hele tiden overvåker, og forholder seg kritisk til egen 

fortolkning og fremgangsprosess, så vell som ekstern teori (Dalen, 2004).     
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6 Presentasjon av analysen 

 

Jeg endte opp med tre informanter som kunne svare mer utfoldende på spørsmålene mine. Av 

disse var det særlig en av informantene som ga meg en god mengde mer data sammenliknet 

med de to øvrige. Det vil derfor variere litt hvor mye data som her presenteres fra de 

forskjellige informantene, noe som skyldes at jeg har fått inn varierende mengder data fra 

hver enkelt. For å bevare informantenes anonymitet, men samtidig skille på hvor de 

forskjellige sitatene er hentet fra har jeg valgt å kalle dem informant 1, 2 og 3 (I-1, I-2, I-

3). Problemstillingen min var som nevnt å se på hvordan dyreassisterte intervensjoner med 

hest kan ha en indirekte påvirkning på hvordan barn med utviklingstraumer tar til seg læring. 

Jeg ønsket å bruke informantenes data, og allerede eksisterende forskning til å drøfte om 

dyreassisterte intervensjoner med hest kan påvirke brukerens stressreaksjoner og 

toleransevindu, og om dette kan ha en effekt på vedkommende kognitive og psykososiale 

læring.  

Det første jeg spurte etter var bakgrunnsinformasjon om selve bedriften, og opplegget de 

tilbød. Dette varierte ganske mye mellom de tre bedriftene, da den ene (I-1) var et tilbud med 

tilrettelagt skolehverdag for barn og unge, den andre (I-2) forvaltet et tilbud til 

traumepassienter ved en psykiatrisk institusjon, og den tredje (I-3) tilbød ridefysioterapi for 

brukere med funksjonshemming.  

Den første bedriften drev i tillegg til rideskole, ridefyseoterapi og flere 

arbeidstilretteleggingstilbud i forbindelse med NAV, også et prosjekt de kalte 

"Skoleprosjektet". Dette var et tilbud om gjennomføring av spesialundervisning for 

skoleelever i området, i samarbeid med kulturseksjonen og utdanningssektoren. Det må 

foreligge et vedtak om at eleven skal få tildelt spesialundervisning og individuell 

opplæringsplan for at skolen skal kunne søke eleven inn på prosjektet. I den forbindelse er 

kulturseksjonen forpliktet til å stille med en fast medarbeider til disposisjon for eleven. 

Denne stillingen forvaltes i dag av én person som har ansvar for eleven de timene i uken 

eleven har krav på spesialundervisning. Det er i skrivende stund fem jenter og ni gutter som 

har fått dette tilbudet.  
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Undervisningen disse elevene får baserer seg på hver enkeltelevs IOP og knytter dette opp 

mot dyrehold, og de øvrige praktiske oppgavene på gården. Læren om de forskjellige 

husdyrene, og kontakten med disse står sentralt i dette prosjektet.  

"Dette med tanke både på mestringsopplevelser og god selvfølelse som kan springe ut 

av den gode kontakten med dyr som trenger deg." (I1)  

I tillegg til dyrene ble også miljøet og naturen rundt gården flittig brukt i undervisningen. 

Dette kunne bestå av å lære om fiske- og fuglelivet i forbindelse med elven som lå like ved 

gården. Temaene fra miljøet rundt gården ble satt inn i ulike periodeplaner der hver plan 

varte i fire uker. Målet med dette var at eleven fikk mulighet til å fordype seg i hver periodes 

tema eller fag. Et av hovedmålene for "skoleprosjektet" var at:  

"Den enkelte elev opplever gode dager preget av mestring/ det ”å få til” i god 

samhandling med medelever, voksne og dyrene." (I-1)  

Informant nummer 2 (I-2) var en privat bedrift med tilholdssted på en institusjon for 

behandling av mennesker med psykiske lidelser, der hestesentrert psykoterapi (HSP) var en 

del av behandlingsopplegget. institusjonen betjener behandling for pasienter med angst, 

traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer, og kunne tilby plass til 

100 pasienter av gangen. Selve institusjonen har vært i virke siden 1957, men tilbudet om 

hesterelatert psykoterapi ble ikke opprettet før i 2004. Fritidsgården tilbyr denne 

behandlingen i samarbeid med institusjonen, men har i tillegg også en rekke andre tilbud for 

barn og voksne med psykiske eller fysiske lidelser. Jeg har her valgt å fokusere på arbeidet de 

gjør i samarbeid med den psykiatriske institusjonen. Gården har 14 hester i tillegg til andre 

mindre husdyr som pasientene kan omgås med, der hestene er de som brukes aktivt innenfor 

behandlingen av pasientene.  

"Traumeavdelingen har 4 grupper av 8 personer inne. Oppholdene er noe 

varierende.  3 av traumegruppene har HSP.  Noen av gruppene har ett 

sammenhengende opphold mens noen har ett todelt opphold med en hjemmeperiode i 

midten, men til sammen er de her i ca. 12 uker.  

Pasientene har HSP 1 gang i uka som en del av behandlingstilbudet vi tilbyr på 

traumeavdelingen. En HSP økt er på 1,5-2 timer. Starter med værmelding fra 

pasientene, så får de oppgaven som tar opp temaet de har for uka. Uken starter med 



 56 

undervisning og temaet fra undervisningen følges opp i de forskjellige gruppene 

resten av uka." (I-2)  

HSP er med andre ord en del av et sammensatt opplegg for pasientene ved traumeavdelingen. 

Hver uke har et eget tema som pasientene jobber med hele uken, og som også er hovedtema i 

de timene der pasientene ikke har HSP. En uke kan de for eksempel jobbe med "grenser", der 

målet er at pasienten skal kunne kjenne på og komme i kontakt med egne grenser. Hver HSP-

time starter med en "værmelding" der hver pasient forteller hvor vedkommende er mentalt og 

følelsesmessig denne dagen, også jobber de ut i fra dette med ukens tema som hovedfokus. 

Terapien og arbeidet med og rundt hesten foregår fra bakken, og det er ikke et mål å 

undervise i rideferdigheter. Målet er hva som skjer mellom hest og pasient i møte med 

hverandre.  

Den tredje informanten (I-3) var tilknyttet en rideskole, der det i tillegg til ordinær 

rideundervisning også ble tilbudt ridefysioterapi for barn og voksne med ulik fysisk og/eller 

psykisk utviklingsheming. Hver gruppe besto av inntil åtte elever i forskjellige aldere, og 

med forskjellige fysiske og/eller psykiske funksjonshemminger. Grad og type 

funksjonshemming kan variere, men noen av de som går igjen er cerebral parese, Downs 

syndrom og angelman syndrom, og for de eldre elevene kan det også forekomme tilfeller av 

Parkinson disease. I-3 hadde selv iverksatt tilbudet om ridefysioterapi allerede i 1964, og var 

fremdeles hovedansvarlig for opplegget. I tillegg til flere rideutdanninger hadde I-3 også 

utdannelse fra Mensendieck fysioterapaut. Hver time varte i 45 minutter en gang i uken, og 

utgjør 30 timer i løpet av et år. Hovedfokuset her er at elevene skal sitte på hestene for å få 

stimulert muskler og skjelett via hestens bevegelse, som elevene sjeldent har mulighet til å ta 

i bruk ellers. Dette er med på å stimulere den enkelte elevs nervesystem. Elevene sitter 

barbakk, det vil si uten sal, på hesteryggen, og er ledsaget av en leier som har ansvar for 

hesten. Dersom det trengs er det også med en hjelper til som kan støtte opp eleven og hjelpe 

vedkommende med å finne balansen på hesteryggen.  

"Det er hesten som er fysioterapeuten. Med sine tredimensjonale bevegelser gir den 

stimuli til elevens nervesystem. Hestens varme og bevegelser stimulerer 

nervesystemet slik at muskler med nedsatt funksjon igjen kan aktiviseres. Men ridning 

gir også elevene glede over å mestre noe nytt og spennende. Først og fremst forbedres 

balansen og kroppens styrke." (I-3)   
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De tre informantene har noe forskjellig innfallsvinkler på dyreassisterte intervensjoner med 

hest ettersom de tilbyr forskjellige tjenester. Brukergruppene de henvender seg til er også 

forskjellige. I neste kapittel kommer jeg til å bruke de tre informantenes innfallsvinkel 

sammen med allerede eksisterende teori som er tatt opp i teorikapittelet, til å argumentere for 

hvor vidt dyreassisterte intervensjoner med hest i større eller mindre grad kan ha en effekt på 

brukerens toleransevindu og stressresponser. Jeg kommer til å begrense meg til om disse 

intervensjonsformene vil ha en effekt for barn og unge med utviklingstraumer, og drøfte om 

det kan ha en sekundæreffekt på brukerens læringshorisont. Selv om jeg begrenser meg til å 

drøfte effekten for barn med utviklingstraumer, stiller jeg meg allikevel åpen for at slike 

intervensjoner eventuelt også kan ha en effekt for funksjonsfriske barn og unge, men jeg 

kommer ikke til å gå vider inn på det tema utover det jeg nå har sagt.    
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7 Diskusjon 

 

   

I korte trekk er utviklingen av utviklingstraumer avhengig av to faktorer, kronisk, traumatisk 

stress og sviktende reguleringsstøtte fra barnets omsorgspersoner. Dersom disse to faktorene 

inntreffer samtidig, og opprettholder over tid, har barnet større risiko for å utvikle 

utviklingstraumer. Det som kjennetegner barn med utviklingstraumer er at nervesystemet er 

stilt inn på overlevelse fremfor læring, og de vil dermed befinne seg på de dypere 

somatosensoriske nivåene i hjernen fremfor på de øvre, kognitive nivåene ettersom kroppen 

er i konstant alarmberedskap. Det å oppholde seg i denne tilstanden over et lengere tidsrom 

uten å ha utviklet de nødvendige verktøyene som skal til for å regulere seg ned til 

toleransevinduet igjen, vil gjøre nervesystemet oversensitivt på den minste stimulus som kan 

være tegn på fare. Det betyr at læringshorisonten til barn med utviklingstraumer er kraftig 

redusert ettersom det skal så lite til før barnet går inn i en hyper- eller hypoaktiverende 

tilstand, og de har vanskelig for å regulere seg tilbake til toleransevinduet når de først er 

innenfor denne tilstanden. Utviklingstraumer kan komme til uttrykk på mange forskjellige 

måter. Noen barn kan bli stille, og tilbaketrekkende, andre blir voldsomme og utagerende, og 

noen viser atferd som kombinerer både hypo- og hyperaktivering avhengig av situasjon. Et 

forhøyet nivå av cortisol over tid kan føre til skade på flere områder i hjernen, da særlig de 

omerådene som har med regulering, språk, prosessering og konsentrasjon (Sigel, 2012). 

Ettersom utviklingstraumer vil utarte seg forskjellig avhengig av barnet selv, miljøet og 

systemet rundt barnet, er det vanskelig å sette noen felles diagnosekrav for denne 

utviklingsforstyrrelsen, men flere av symptomene for utviklingstraumer kan sammenfalle 

eller bidra til andre diagnoser (Nordanger & Braarud, 2017). Det at utviklingstraumer 

kommer så forskjellig til uttrykk, og kan ha symptomer som minner om andre diagnoser kan 

gjøre utviklingstraumer vanskeligere å oppdage. Noe som igjen kan føre til at andre 

diagnoser blir satt når det egentlig er en utviklingstraume som ligger til grunn for barnets 

atferd og lærevansker. Faren for at det blir igangsatt tiltak som barnet ikke vil svare like godt 

på er dermed større (Nordanger & Braarud, 2017).  
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Jeg ønsket å finne ut om dyreassisterte intervensjoner med hest kunne være et alternativ for 

denne gruppen, og tok dermed kontakt med informant 2 (I-2) ettersom de driver et tilbud 

rettet inn mot traumepasienter. Bedriften får inn mange forskjellige typer pasienter med ulike 

typer traumer hvert år, alt fra posttraumatisk stress lidelse (PTSD) til ulike former for angst. 

I-2 kunne ikke svare på om de også fikk inn pasienter med utviklingstraumer, ettersom 

tilbudet gjelder for voksne. Når pasienten har rukket å bli voksen vil det eventuelle 

utviklingstraumet ha utviklet seg over så lang tid at den kan ha gått over til eller komme til 

uttrykk i andre diagnoser, men mange av disse pasientene kommer fra en bakgrunn som er 

typisk for utvikling av utviklingstraumer. Slike bakgrunner kan være rus, overgrep eller 

omsorgssvikt innenfor den nærmeste familie.   

"Det som kjennetegner våre pasienter er at de er relasjonelt skadet. Derfor har de 

veldig godt utbytte av HSP." (I-2)  

Jeg lurer på hva det er som gjør at hesteassistert psykoterapi (HSP) virker inn på disse 

menneskene.  

"HSP tilhører den nonverbale gruppen, og man er dermed ikke avhengig av å benytte 

seg av ord. Pasientene som kommer til oss har ofte vanskelig med å sette ord på og 

kjenne igjen følelsene sine, ettersom de har undertrykket dem så lenge." (I-2)  

Informant 3 (I-3) bekrefter også at hesten er en uunnværlig samarbeidspartner også når det 

kommer til ridefysioterapi. På terapiridningstimene kan også språk være en utfordring 

ettersom elevene kan ha forskjellige diagnoser eller ervervede skader som gjør språk og 

kommunikasjon vanskelig.  

"Vi som er fysioterapeuter på bakken behøver ikke si noe som helst, egentlig. Det er 

hesten som er fysioterapeuten. Vi sier "den firbente fysioterapeut" fordi det er hestens 

bevegelser som er selve behandlingen." (I-3)  
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7.1 Hvilken rolle spiller hesten? 

 

Jeg er nysgjerrig på hesten, og hva som gjør den så viktig innenfor disse intervensjonene. 

Hvorfor kunne man ikke ha brukt et annet dyr til denne behandlingen? Hva er det som gjør 

hesten spesiell?  

Informant 2 (I-2) refererer som svar på dette til historien, og forteller at det er en grunn til at 

alle viktige personer opp gjennom historien har latt seg avbilde til hest. Det å sitte på, og ha 

kontroll over et så stort dyr gjør noe med deg rent psykologisk.  

"Du finner hester over alt i både historie, religion, mytologi og eventyr. Over alt er 

den et symbol på noe stort, enten det er rikdom, fruktbarhet, styrke eller hurtighet. Jeg 

velger å stoppe opp med frihet. Friheten er kanskje noe av det viktigste vi møter i 

møte med hesten. Nemlig friheten til å være oss selv. Vi blir møtt og respektert for de 

vi er uten fordømmelse, formeninger." (I-2)  

Informant 3 (I-3) beskriver noe av den samme formeningen om frihet i møte mellom elev og 

hest. Når en rullestolbruker plutselig sitter til hest, og kan ta seg frem i terrenget som en 

hvilken som helst annen rytter, synes gleden over dette både i ansikt og i kroppsspråk.  

Det er forsket på hvordan relasjonell stimuli kan gi viktige somatosensoriske stimuleringer 

der integrering av kropp, muskulatur og sansning sammen bidrar til å utvikle barnets 

reguleringssystem (Perry, 2009). Perry argumenterer for at dette kan oppnås gjennom 

aktiviteter som virker stimulerende på de somatosensoriske nervebanene. Ettersom hjernen er 

bruksavhengig vil ulik stimulering føre til at hjernen utvikler seg, og at nye nervebaner 

dannes og erstatter ødelagte. Perry (2009) mener blant annet at somatosensoriske aktiviteter 

som rytmiske og repeterende leker, slik som for eksempel klappeleker, svømming, huske, 

hoppe eller å bli massert på så måte kan bidra til å forebygge, men også motvirke 

utviklingstraumer hos barn og unge.   

Informant 3 (I-3) beskriver hvordan aktiviteter på hesteryggen bidrar til å hjelpe eleven som 

mottar ridefysioterapi:  
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"En hest i bevegelse, i da skritt, trav og galopp, vil jo da gi forskjellig stimuli. Det er 

trening uten ord. Det er å kjenne og føle på hva som skjer, og det vil jo et 

funksjonshemmet menneske gjøre til de grader, like mye som et funksjonsfriskt 

menneske." (I-3)  

Videre forklarer informant 3 (I-3) hvordan terapiridning er med på å stimulere sanseinntrykk 

fra elevens egen kropp (somatosensorisk stimulering), gjennom hestens tredimensjonale 

bevegelsesmønster. Når hesten beveger seg vil dette gi en rytmisk bevegelse som forplanter 

seg gjennom hele rytterens kropp. Dette bidrar å stimulere bevegelser og muskulatur som hos 

den funksjonshemmete vanligvis ligger brakk. Varmen fra hesten vil også være med på å 

myke opp i muskelspenninger og ledd. Muskulaturen vil dermed slappe av, og på den måten 

bidra til å løse opp i eventuelle spasmer. En hest i skritt vil selv på en lam person gi signaler 

til kroppen som likner dem når kroppen går. I trav og galopp, som er hurtigere gangarter, vil 

aktiviteten i rytterens muskulatur og bevegelsesapparat stimuleres ytterligere.  

Rytmisk og repeterende bevegelser bidrar ikke bare til å stimulere muskulatur og skjelett, 

men har også en effekt på selve hjernen. Slik rytmisk og repetitiv atferd kan man kjenne igjen 

hos barn med for eksempel autismespekter forstyrrelse (ASF) der atferd som vugging og 

liknende ofte tas i bruk av barnet for å roe ned seg selv (ICD-10, 1994). All somatosensorisk 

stimulering hjelper barnet å balansere informasjon fra de ulike sansene. Denne erfaringen er 

et viktig ledd i barnets evne til å skille på når et sanseinntrykk er akseptabelt og innenfor 

toleransevinduet, og når et sanseinntrykk overskrider dette (Kaiser, Gillette & Spinazzola, 

2010). På så måte bidrar somatosensorisk stimulering til å gjøre barnet oppmerksomme på 

egne sanseinntrykk, og hvor grensene ligger i forhold til disse. På den måten kan barnet 

merke når egen grense holder på å bli overgått, og dermed få mulighet til å regulere seg selv 

ned til toleransevinduet igjen.   

Informant 3 (I-3) har latt meg låne en dokumentarfilm vedkommende har fått lage om sin 

bedrift og årlange erfaring med terapiridning som fagfelt. I denne filmen beskriver en mor 

hvordan ridefysioterapi har bidratt til å hjelpe hennes barn til en bedre fungering i 

hverdagen:  

"Det terapiridning har gjort for (mitt barn) fra tidligere, det er at det har hjulpet i 

ADL-funksjoner. Det vil si dagligdagse gjøremål som å kle på seg selv, toalett, pusse 

tenner, det å mestre hverdagen med å smøre brødskiver selv, ja, dagligdagse gjøremål 



 62 

som vanlige barn mestrer, som (mitt barn) har fått store muligheter til å bli bedre på, 

på grunn av terapiridningen" ("mor" ved I-3)  

Informant 2 (I-2) beskriver hvordan de i sitt arbeid utnytter hestens sensitivitet til å hjelpe 

pasienten med å øve på å regulere de somatiske delene av hjernen. Jeg lurer på hvordan 

hesten kan bidra til å hjelpe traumepasienter, og I-2 forklarer at svaret på dette ligger dypt 

inne i pattedyrhjernen, i det limbiske system og det autonome nervesystem.  

"Vi deler jo denne hjernedelen med pattedyrene. Hesten har en utrolig intens 

sensitivitet for aktivitet i det limbiske systemet og det autonome nervesystemet.   

Hesten leser det limbiske med flere vinkler og større vyer enn oss mennesker. 

Menneskets evne til logisk tenkning demper oss i å lese det limbiske på samme måte 

som hesten. Se bare forskjellen mellom ett barn og voksn." (I-2)  

Jeg ber informant 2 (I-2) om å forklare litt nærmere hvordan en traumepasient opplever 

verden:  

"Mennesker som er utsatt for traumer er ikke i kontakt med sine egne følelser. De har 

enten undertrykket dem så lenge eller aldri lært å legge merke til dem. Når du eller jeg 

blir redde vil vi trekke oss tilbake, men en traumepasient vil bare kjøre enda mer på. 

Da blir den kroppslige smerten mer forsterket." (I-2)  

I-2 forklarer at HSP bare er en del av terapiopplegget til traumepasientene ved klinikken. I 

den andre undervisningen lærer pasientene blant annet om hvordan den tredelte hjernen og 

det limbiske systemet fungerer, og pasientene blir oppmuntret til å øve på å regulere den 

sensitive delen av hjernen.   

"Det er her store deler av hesteterapien foregår. I den språkløse kommunikasjonen 

som foregår mellom pasienten og hesten. Hesten virker som et speilbilde på oss selv. 

Den reflekterer oss selv tilbake til oss selv, og på denne måten kan vi oppdage ting i 

oss selv. Og i det terapeutiske rommet som blir mellom hest og pasient kan pasienten 

oppleve det trygt nok til å kjenne på det som skjer og jobbe med det. Hesten er 

kongruent i seg selv. Den vil derfor i møte med menneske ignorere det ytre og 

respondere på vårt indre liv." (I-2)  
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Informant 2 (I-2) forklarer at hesten fungerer som en tolk for terapeuten, og hjelper på den 

måten terapeuten å "lese" hvor pasienten befinner seg i forhold til egne følelser.  

"Hvis du ønsker kontakt, men er redd for å bli avvist, vil hesten merke dette og avvise 

deg." (I-2)  

Jeg lurer på hva som får intervensjoner som HSP til å virke. Hva er det hesten vekker i 

pasienten som bidrar til bedring? I-2 forklarer at mye av svaret på dette kan forklares med 

tilknyttningsteorien. Pasientene som kommer til dem har ofte ikke fått etablert en trygg 

tilknytning i barndommen. I HSP vil hesten virke som den trygge basen.  

"Hesten leser kroppsspråket, ansiktsuttrykk, øyne. Akkurat slik de lille barnet leser sin 

mor. Barnet smiler når vi smiler blir trist når vi er triste redd når vi er morske osv. 

Hesten virker som den trygge basen i tryghetssirkelen. Den ser oss, møter oss på 

følelsene våre, gir oss rom til å kunne utforske dette i forhold til hesten. Her får vi en 

arena som voksen til å øve på noe vi skulle ha lært som barn. En viktig del av livet 

som av en eller annen grunn har vært fraværende. I basen er det trygt nok til å kunne 

være nysgjerrig på oss selv, til å kjenne på sterke følelser. Vi får friheten til å kunne 

eksistere i vår kropp og følelser." (I-2)  

I filmen jeg har fått låne av informant 3 er det blant annet et intervju med Dr. Aasmund 

Ørbeck-Nilssen. Han har henvist flere pasienter til dyreassisterte intervensjoner med hest, og 

forklarer at han har opplevd store både fysiske og psykiske endringer hos disse pasientene.  

"Det å sitte på et dyr, en hest, få den kontakten, bruke muskelgrupper som både buk 

og ryggmuskelatur, stabelisatormuskelatur, gir veldig gode resultater rent muskel-

skjelettmessig, men ikke minst også psykisk. Det å være i så nærkontakt med et dyr 

for kanskje folk som egentlig hater å være i nærkontakt med andre, det gir veldig 

gode, beroligende signaler, og det kan føre til ganske stor grad av 

funksjonsforbedring." (Ørbeck-Nilssen ved I-3)  

Ørbeck-Nilssen refererer nok her til utskillelsen av det stressdempende hormonet oksitosyn 

som er bevist at skilles ut ved nærkontakt med et dyr. Utskillelsen av dette hormonet bidrar til 

at mengden kortisol synker, og kroppen slapper av. Det å klappe eller ha nærkontakt med et 

dyr kan på den måten bidra til å føre individet tilbake til toleransevinduet, og dermed gjøre 

vedkommende mer mottakelig for læring.  
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7.2 Utfordringer man kan støte på 

 

Jeg er nysgjerrig på hvilke utfordringer man kan støte på med å bruke hest i dyreassisterte 

intervensjoner. Informant 3 (I-3) nevnte at allergi kunne være et problem, men at de som 

oftest klarte å komme rundt dette med hjelp av riktig medisinering. I-2 fortalte at allergi 

sjeldent var et problem for dem ettersom de oppholdt seg ute i frisk luft under HSP-timene, 

og pasienten ikke trengte å være i fysisk nærkontakt med hesten til en vær tid ettersom 

timene foregår fra bakken og ikke oppsittet til hest. Et spørsmål jeg var interessert i å få svar 

på var hva de gjorde dersom pasienten var redd for hester. Ville dette være til hinder for 

intervensjonen? Tvert imot forklarte I-2 at de overaskende nok opplevde redsel for hest som 

en stor fordel, og at de ofte så raskere bedring hos disse pasientene.   

"Ettersom disse menneskene har gått med følelsene avskrudd såpass lenge, kan det å 

føle på frykt være en fordel fordi pasienten plutselig får noe å forholde seg til. 

Pasienten blir mer obs på hvordan frykt kjennes på kroppen, og da får vi noe vi kan 

jobbe ut i fra. Dette gir også kroppen erfaring på at det går an å bli regulert, og 

pasienten kan styre dette selv med å regulere hvor stor avstand han/hun kan ha til 

hesten, for eksempel, og det fremdeles kjennes greit." (I-2)  

Informant 2 (I-2) forklarer at det forbausende nok er lettere for de pasientene som aldri har 

vært i kontakt med hest før, eller er redd hest å få raskt utbytte av HSP kontra de som har 

erfaring med hest fra før. De som ikke er hestevante er ofte mer åpen for endring ettersom de 

ikke har en ide om hva de går til. Om de i tillegg kan kjenne på frykt, kan dette gi dem et 

"forsprang" i treningen av seg selv, ettersom de får mulighet til å regulere frykten i forhold til 

avstand eller hvor mye de vil interagere med hesten, og på den måten få opplevelsen av 

kontroll. Det gir dem også en mulighet til å kjenne på hva frykt er, slik at det kan bli lettere å 

kjenne igjen, og sette ord på følelsen i andre situasjoner.  

Informant 2 (I-2) forteller at den største utfordringen de møter ofte ligger hos dem som er 

hestevante fra før.   

"De som er hestevante bruker ofte litt lenger tid før de får utbytte fordi de er mer 

opptatt av å utføre oppgaven riktig enn å kjenne på egne følelser. Det er hva som skjer 

i deg som skal være i fokus, og ikke det å trene hest. Det blir ofte til at de heller står å 
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børster hesten, eller prøver å trene den enn at de har fokus på seg selv og egen kropp." 

(I-2)  

Likevel forteller I-2 at også disse pasientene får utbytte av intervensjonen selv om det kan ta 

litt lenger tid. Motstand i pasienten kan også være en utfordring i starten. Dette kan både 

skylles at pasienten er skeptisk til HSP-intervensjonen i seg selv, men også motstand mot å la 

det skje en endring i kroppen. Det å la følelsene slippe til, og føle på og lytte til kroppen kan 

være skremmende for mange når man har distansert seg fra egen kropp og følelser over så 

lang tid. Her forklarer I-2 at hesten er en enestående ambassadør til å få motstanden i 

pasienten til å forsvinne.   

"Når man er der med hesten, er det trygt. Den dømmer deg ikke. Motstanden blir da 

ofte borte, og dette gir mange aha-opplevelser" (I-2)  

 

7.3 Utviklingstraumer og læring 

  

Otto et al (2013) har blant annet undersøkt hvordan den fysiologiske prosessen forårsaket av 

stressende hendelser som akutt stress påvirker menneskers evne til å foreta kognitive 

beslutninger. Den pågående stressituasjonen får individet til å falle tilbake fra mer kognitive 

og kritisk resonerende valgmuligheter, og heller foreta mer primitive og automatiske valg 

ettersom stress påvirker menneskers evne til å bearbeide informasjon. Stress har dermed en 

direkte innvirkning på individets arbeidsminne selv hos mennesker med gjennomsnittlig god 

arbeidsminnekapasitet. Hos mennesker med mindre arbeidsminnekapasitet ble virkningen av 

stress forverret (Otto et al, 2013). Barn med utviklingstraumer vil ha en underutviklet 

prefrontal korteks, og ofte vansker med konsentrasjon og arbeidsminne og eksekutive 

funksjoner. Eksekutivfunksjoner vil si prosesser i hjernen som har ansvar for blant annet 

planlegging, fleksibilitet og abstrakt tenkning (Brown, 2017). I en skolesituasjon forekommer 

det meste av undervisningen abstrakt i den forstand at elevene ofte må forestille seg eller lese 

seg frem til mye av det de lærer om i stede for å erfare det selv. For elever med sviktende 

eksekutivfungering kan måten skolen formidler sin læring på fortone seg vanskelig, og bidra 

til unødvendig stress ettersom eleven kan ha vanskelig for å få med seg hva som skjer. 

Sviktende eksekutivfunksjoner kan også gjøre igangsetting av ny atferd og hemming av 
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upassende atferd vanskelig (Brown, 2017), noe som også er lite gunstig i en skolesituasjon 

der tiden ofte er knapp i forhold til oppgavene som skal gjøres. Dette kan føre til at barn med 

utviklingstraumer ikke kommer i gang med oppgavene som skal gjøres, og dermed ikke får 

mulighet til å vise hva de er gode for. Problemer med arbeidsminnet vil også bidra til at disse 

barna kan ha vansker med å kunne velge mellom relevant informasjon ettersom det dermed 

blir vanskeligere å holde en oppgave i hodet av gangen. Dette kan igjen føre til at relevant 

informasjon aldri blir lagret som kunnskap i langtidsminnet (Brown, 2017). Alle disse 

faktorene er latente stressorer som kan skape stressreaksjoner hos eleven, og ettersom 

primærvansken til disse barna er en oversensitiv alarmberedskap og underutviklet evne til 

regulering, vil skolehverdagen kunne by på mange situasjoner som kan føre eleven ut av eget 

toleransevindu.  

Affi et al (2010) beskriver i sitt review av tvillingstudier hvordan et beriket miljø/enriched 

environment kan virke som en beskyttelsesfaktor for traumeeksponerte barn. Et beriket 

miljø/enriched environment vil si komplekse omgivelser som støtter opp om læring og bidrar 

til sosial stimulering. Det at læringen skal foregå i et beriket miljø er noe informant 1 (I-1) 

legger vekt på i sitt tilbud, "Skoleprosjektet", som er et samarbeidsprosjekt mellom 

fritidsgården, kommunen og skolene i området. I "Skoleprosjektet" brukes dyrene på gården 

og miljøet rundt aktivt i undervisningen av elevene.   

"Vi utnytter temaplassene på og rundt gården for læring med utgangspunkt i 

læreplanen og elevens evner og forutsetninger, og kompetansemål i læreplanen. 

Fokusmål for dette semesteret har blant annet vært "hesten i verden i dag", og hvordan 

hesten brukes i ulike deler av verden." (I-1)  

I denne undervisningen har de blant annet sett på hvordan hesten har bidratt opp gjennom 

historien både innen jordbruket, i industrien, men også i krigføring. Det at elevene kan lære 

om hesten i hestens eget miljø er med på å gjøre undervisningen relevant for elevene, 

ettersom de aktivt kan ta del det selv.  

Informant 1 (I-1) har gitt meg et eksempel på hvordan de ulike fagene på skolen integreres 

inn i hvordan skoledagen på gården er lagt opp for eleven. I sentrum for skoledagen står gode 

dager på tur, bevegelse, samarbeid og læring. I naturfag kan de for eksempel ta utgangspunkt 

i plante- og dyrelivet i området, og lære om fisken i elven, fuglene i området og liknende. I 

matematikk kan de for eksempel måle lengden på turen de har gått med å ta utgangspunkt i 
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antall skritt som er produsert i løpet av turen, eller med bruk av målehjul. Et annet eksempel 

(I-1) nevner er at elevene også kan få i oppgave å regne ut hvor mange mygg en flaggermus 

spiser i løpet av en dag, og hvor mye dette blir i løpet av en uke. I samfunnsfag kan de 

oppsøke forskjellige lokalhistoriske landemerker området har å by på, og sette disse inn i en 

større sammenheng samfunnsmessig sett. Norskfaget kan integreres ved at elevene skriver 

loggbok om turen de har vært på, eller gjennom å lage rollespill og eventyr underveis på 

turen. Gym-faget blir tilfredsstilt ved at elevene får vært ute hele dagen de dagene de har 

undervisning på gården. 

  

7.4 Stress i skolehverdagen 

  

 Grunnet den underutviklete prefrontale korteksen vil barn med utviklingstraumer være mer 

utsatt i en stressituasjon ettersom toleransevinduet er smalt, og muligheten til å regulere seg 

ned til toleransevinduet igjen er mangelfull. I en klasseromssituasjon som i utgangspunktet 

krever mye av barn i forhold til oppmerksomhet og selvregulering, vil barn med 

utviklingstraumer kunne komme til kort ettersom de ikke har de kognitive og 

somatosensoriske verktøyene som skal til for å regulere seg selv dersom det oppstår en for 

dem stressende situasjon. Om de blir stresset vil de heller ikke ha mulighet til å ta i bruk 

arbeidsminnet optimalt, og muligheten for å ta til seg læring svekkes. I læringssituasjonen og 

i klasserommet er det dessuten mange faktorer som kan bidra til stress. Det kan være alt fra 

følelsen av å måtte prestere, opplevelsen av å ikke mestre eller forstå oppgavene en står 

ovenfor, redsel for å ikke bli akseptert i den sosiale gruppen og liknende (Frydenberg, 2008). 

Ettersom barn med utviklingstraumer ofte har oppmerksomhetsvansker vil dette også være en 

faktor som kan skape stress og frustrasjon, ettersom det kan føre til at barnet ikke får med seg 

viktige beskjeder som blir sagt. Dette kan igjen føre til misforståelser ettersom barnet ikke 

har fått med seg hva det skal gjøre, og dermed ikke forstår hva som ble feil. Alle disse 

faktorene vil ikke påvirke barn uten utviklingstraumer i særlig stor grad, ettersom de vil ha de 

nødvendige kognitive og somatosensoriske verktøyene som skal til for å takle hverdagens 

små stressorer. Barn med utviklingstraumer har ikke disse verktøyene, og sjansen for at 

barnet reagerer med hyper- eller hypoaktiverende atferd er dermed større. Ettersom barnets 
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nervesystem er stilt inn på overlevelse kan dette medføre hyper- eller hyposensitivitet for 

sensorisk stimulering. Noe som kan resultere i at barnet ikke liker berøring eller reagerer 

negativt på høye lyder og sterke lukter, eller ulike tekstiler og klesplagg og liknende tegn på 

hypersensitivitet (Brown, 2017). At barnet er hyposensitivt tilsier at det kan være hardhendt i 

lek, ikke kjenner kulde/varme, mangler finmotorikk som medfører i at det lett mister 

gjenstander eller opptrer klumsete. Ettersom barnet er i konstant alarmberedskap kan dette 

føre til at det vil oppfatte vennligsinnete handlinger fra andre som fiendtlige. Et varsomt 

klapp på skulderen kan oppfattes som et plutselig angrep bakfra, og resultere i negativ affekt 

hos barnet (Brown, 2017).   

Når barnet viser hyperaktiverende atferd i form av hysteriske og/eller utagerende anfall, eller 

hypoaktiverende atferd i form av overdreven tilbaketrukkenhet og passivitet er ikke dette 

strategier barnet bevist velger å ta i bruk, men snarere barnets nervesystems respons på et 

overvendende stimuli. Noe som betyr at barnets prefrontale korteks og kognitive prosesser i 

situasjoner som oppleves overveldende blir undertrykt. Å ta for seg dette dilemmaet fra et 

kognitivt ståsted der en forventer at barnet skal lære av sine konsekvenser vil bli å 

overvurdere barnets prefrontale korteks kognitive kapasitet (Nordanger & Braarud, 2017). 

Om en misforståelse i klasserommet for eksempel har ført til at barnet blir utagerende, vil det 

ikke hjelpe dersom læreren sender eleven på gangen i den tro at barnet skal roe seg ned på 

egenhånd. Dette kommer av at kroppens alarmsystem i situasjoner der barnet føler seg 

overveldet, vil kutte forbindelsen til den prefrontale korteks, og gjøre barnet ute av stand til å 

foreta noen form for kognitive prosesser (Otto et al, 2013). Barnet vil dermed ikke være i 

stand til å ta til seg læring så lenge kroppen er i alarmmodus, langt mindre være i stand til å 

roe ned seg selv. Noen form for læringstilegnelse vil ikke være mulig før barnet har regulert 

seg tilbake til toleransevinduet, men ettersom disse barnas toleransevindu er såpass smalt 

grunnet at kroppen stadig er i alarmmodus, vil læringshorisonten være like smal. Disse barna 

trenger med andre ord hjelp til å utvide sitt toleransevindu slik at terskelen for å tilegne seg 

læring også blir bredere. På samme måte trenger de også hjelp til å effektivt kunne regulere 

seg tilbake til toleransevinduet i situasjoner som kjennes overveldende.   

Kognitive læringsstrategier vil i denne sammenhengen ha liten effekt for disse barna ettersom 

hjernen ikke er stilt inn på dette nivået, så hvilke læringsmetoder vil i denne sammenheng 

være mest hensiktsmessig å benytte for denne gruppen? Ettersom nervesystemet agerer ut i 

fra de dypere lagene i barnets hjerne (det limbiske system), vil det å igangsette tiltak som tar 
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utgangspunkt i barnets kognisjon og logikkhjerne være å nærme seg dilemmaet fra et top-

down perspektiv. Om det er tilfellet vil det si at man angriper dilemmaet fra feil ende. Barn 

med utviklingstraumer vil ha større sannsynlighet for å svare på tiltak dersom man ser 

dilemmaet fra et botom-up perspektiv (Nordanger & Braarud, 2017). Det mer 

hensiktsmessige vil i dette tilfellet være å dykke ned til barnets nivå, og mobilisere tiltak som 

virker inn på barnets limbiske system fremfor barnets kognitive systemer. En av det limbiske 

systems oppgaver er å styre hvilke affektive responser individet vil reagere på ulike stimulus 

med. Tiltak som tar utgangspunkt i klassisk betinging vil med andre ord være å foretrekke 

fremfor tiltak basert på kognitiv læringsteori. Klassisk betinging henvender seg til det 

limbiske system i den forstand at man betinger eller motbetinger innlærte responser på ulik 

stimuli (Pavlov, 1941). Dersom barnet reagerer med negativ affekt på ulike triggere som 

lyder, store forsamlinger og liknende, kan man heller fokusere på å skape positive 

assosiasjoner knyttet til disse stimulusene. Ved å ta utgangspunkt i barnets føser fremfor 

atferd, kan assosiasjonslæring brukes til å omskolere det limbiske system slik at barnet blir 

mindre reaktivt på miljøets stimulering. Ettersom hjernen har en stor grad av nevroplastisitet, 

og da særlig i det limbiske system, betyr det at man har mulighet til å desensivisere 

amygdalas alarmberedskap dersom barnet kontinuerlig og over tid erfarer at de ulike 

triggerne ikke fører til den forutinntatte faren. Man kan på den måten bidra til å motvirke den 

stadige alarmberedskapen i kroppen til barn med utviklingstraumer slik at de får mulighet til 

å utvide toleransevinduet, og på den måten få mulighet til å ta i bruk hjernens kognitive 

funksjoner i større grad. Man må med andre ord henvende seg til barnets subjektive følelser, 

og barnets opplevelse av å mestre eller ikke mestre en situasjon. Jo oftere barnet opplever å 

miste kontrollen slik at kroppens alarmsystem utløses, jo mer sensitivt vil alarmsystemet 

opptre ettersom det vil assosiere stadig nye stimuli med potensiell fare. For å snu denne 

prosessen trenger barnet hjelp til å mestre situasjonen slik at de kan oppleve at de gjenerobrer 

kontrollen over egen kropp. Når barnet erfarer at det har mulighet til å regulere seg tilbake til 

toleransevinduet vil denne informasjonen bli lagret, og barnet vil assosiere situasjonen med 

mestring neste gang det støter på en tilsvarende situasjon. På den måten vil barnets 

toleransevindu gradvis utvide seg, og gjøre barnet mer mottakelig for kognitiv stimulering.  

Barn med utviklingstraumer kan trenge hjelp til å strukturere hverdagen ettersom de ofte vil 

ha problemer med eksekutive funksjoner. De kan også trenge hjelp i skolehverdagen til å 

fjerne ulike triggere som kan bidra til stress slik at de får mulighet til å konsentrere seg mer 

om oppgavene som skal gjøres. Men først og fremst trenger de, i likhet med et spedbarn, å ha 
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en følelse av trygghet. Måten hjernen er strukturert på endrer seg ikke selv om individet blir 

eldre. Selv om en voksen person for det meste opererer på et kognitivt nivå, er det fortsatt de 

samme mekanismene som slår inn dersom personen blir redd, lei seg eller frustrert. 

Forskjellen er at man som voksen ofte har et utvidet toleransevindu og kan ta i bruk flere 

verktøy for å regulere seg ned igjen som følge av erfaringer man har ervervet opp gjennom 

livet. Men dersom situasjonen er overveldende nok vil selv en voksen reagere på samme måte 

som et spedbarn, og svare positivt på de samme ytre reguleringsstimulusene i forhold til 

nærhet og trøst. Når en skal håndtere barn med utviklingstraumer og deres hyper- og/eller 

hypoaktiverende atferd, kan det derfor lønne seg å tenke at dette skal håndteres på samme 

måte som man ville omfavne et spedbarn i en overveldende situasjon (Nordanger & Braarud, 

2017). Barn med utviklingstraumer trenger hjelp til selvregulering i overveldende situasjoner, 

og da kan nærhet til andre, og det å bli roet ned gjennom trøst og forståelse være en effektiv 

strategi ettersom man på den måten påtar seg ansvaret med å fungere som barnets prefrontale 

korteks og reguleringssystem. En av de viktigste bidragene til barnets nevrologiske utvikling 

er den tilknytning og den nærhet det har til andre individer (Perry, 2002). Man skal allikevel 

ta i betraktning at barn med utviklingstraumer kan ha traumatiske erfaringer knyttet til 

kontakt med mennesker i nære relasjoner som kan ha gjort dem hypersensitive for 

vennligsinnete handlager fra andre. Dersom barnet for eksempel har opplevd overgrep kan en 

vennlig berøring fra en voksen for å uttrykke sympati oppfattes som en direkte trussel. Det er 

i slike tilfeller at tiltak som dyreassistert terapi kan være til hjelp, ettersom barnet ofte ikke 

har noen negativ assosiasjon knyttet til samvær og interaksjon med dyr. Dyret kan i denne 

sammenheng bli en arena der barnet har mulighet til å føle seg trygt.   

 For barn med utviklingstraumer er det viktig at de stressfremkallende triggerne i hverdagen 

blir redusert så godt det lar seg gjøre (Nordanger & Braarud, 2017). I denne prosessen kan 

dyreassisterte intervensjoner med hest være et godt verktøy ettersom barnet kan få 

muligheten til å kjenne på egne følelser, og med hjelp av hestens evne til å speile menneskers 

indere affekt og tilstand kan barnet få en tilbakemelding på eget reaksjonsmønster. 

Dyreassisterte intervensjoner med hest kan også hjelpe barnet med å regulere seg tilbake til 

toleransevinduet ettersom barnet kan regulere avstand og graden av interaksjon med hesten, 

og på den måten få mulighet til å selv trekke seg tilbake dersom situasjonen nærmer seg for 

overveldende i forhold til barnets toleransevindu. Dersom intervensjonen også involverer 

ridning kan varmen og de rytmiske bevegelsene ridningen gir bidra til å stimulere de 

somatosensoriske sensorene i barnets nervesystem, og på den måten lettere bringe barnet 
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tilbake til toleransevinduet. Interaksjonen mellom dyr og menneske vil også virke 

stressreduserende i seg selv ettersom nivået av kortisol vil trekke seg tilbake og 

oksytosinnivået stige. Dette vil på sikt kunne føre til at stressnivået synker, og at muligheten 

til å ta til seg ny kunnskap øker. I tillegg har man den psykologiske effekten som 

mestringsfølelsen av å kunne kontrollere et så stort dyr gir, noe som kan gi positive 

ringvirkninger på flere arenaer som økt selvbilde, mestringstro og liknende.  

 

7.5 Dyreassisterte intervensjoner og utviklingstraumer  

 

Dyreassisterte intervensjoner med hest er ikke en fullverdig behandlingsform alene. Hos alle 

tre informantene jeg har snakket med, er dette et tilbud som gis i kombinasjon med annen 

behandling. Man må dermed ikke tro at det å igangsette et tiltak i dyreassistert intervensjon 

med hest vil løse barnets utfordringer alene, men for barn med utviklingstraumer kan det 

være en uunnværlig hjelp til å komme i kontakt med egne følelser, gjenvinne kontrollen og 

evnen til å kunne regulere seg selv, og ikke minst gi mulighet til å interagere fysisk med et 

annet individ innenfor rammer som føles trygge. Informant 2 (I-2) forteller at HSP skårer 

høyt i forhold til den andre behandlingen pasientene mottar ved traumeavdelingen.   

"Alle som mottar HSP hos oss har veldig godt utbytte av det. Jeg har selv aldri vært 

med på at det ikke skjer noe med pasientene som mottar denne behandlingen. Alle 

opplever de små eller store endringer og aha-opplevelser i løpet av behandlingen. 

Dette er noe de selv også gir uttrykk for." (I-2).  

For at et barn med utviklingstraumer skal kunne få hjelp til å takle sine utfordringer i 

hverdagen er det viktig at dette angripes fra et systemperspektiv. Det vil ikke være nok kun å 

sette inn enkelttiltak. Hele infrastrukturen rundt barnet må involveres både i forhold til 

familieforhold, skole og øvrig støtteapparat. Tidlig intervensjon vil være viktig for å få 

stoppet videre negativ skjevutvikling. Dersom familieforholdene ikke er optimale må dette 

tas tak i, og tiltak iverksettes for å hjelpe og veilede foreldrene til å fungere som den trygge 

basen og sensitive omsorgspersonene de bør være for sitt barn. Dersom ikke dette er mulig, 

og foreldrene for eksempel ikke er i stand til å ta vare på seg selv, bør det vurderes om barnet 

skal tas ut av hjemmet. I barnehage og skole er det viktig med et tverrfaglig arbeid, og å øke 
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kompetansen rundt håndteringen av barn med utviklingstraumer. Ved utviklingstraumer er 

det snakk om en skjevutvikling av barnets alarm og reguleringssystem som har pågått over 

tid. Det vil si at det også vil ta lang tid å rette opp i, og for noen vil det muligens aldri bli helt 

optimalt avhengig av hvor lenge traumene har pågått, og hvor omfattende de har vært. Slikt 

systemrettet arbeid kontra enkelttiltak kan sammenliknes med å lære seg et nytt språk. En 

språktime med tysk i uken vil mest sannsynlig aldri føre til at vedkommende lærer seg tysk 

ordentlig, men dersom en flytter til Tyskland og på den måten blir tvunget til å ta i bruk 

språket, samt sette seg inn i kulturen, vil språket læres desto fortere (Nordanger & Braarud, 

2017). Dyreassisterte intervensjoner med hest vil dermed ikke utgjøre underverker for barn 

med utviklingstraumer alene, men satt inn i en plan og et målrettet systemperspektiv rundt 

barnet, kan tiltaket utgjøre en arena der barnet får mulighet til å trene på relasjonelle 

ferdigheter i et miljø som motvirker stress. Dersom systemperspektivet samarbeider om den 

samme håndteringen av barnet, og sørger for undervisningen har de samme temaene på de 

forskjellige arenaene kan dette bidra til å gjøre undervisningen både mer relevant og 

overførbar. Om det barnet lærer i den dyreassisterte intervensjonen med hest også kan 

kombineres i undervisningen på skolen både i forhold til fag, slik I-1 fremstiller sitt opplegg, 

men også i forhold til temaer knyttet til egne følelser og reguleringsevne som tas opp i 

intervensjonstimene, kan dette hjelpe eleven å se relevansen i undervisningen både på skolen 

og i intervensjonstimene. En av grunnene til at I-2 opplever at tilbudet de utøver i denne 

bedriften fungerer så godt kan være at de har mulighet til å gjennomføre intervensjonen på 

flere arenaer samtidig. I-2 beskriver hvordan alle behandlingsformene pasienten mottar står i 

sammenheng med hverandre, og temaene de jobber med hver uke er de samme både i HSP-

undervisningen og de andre behandlingsformene pasienten mottar i løpet av uken. Dette kan 

hjelpe pasienten til å se relevansen i undervisningen ettersom vært tema blir gjennomgått fra 

flere forskjellige innfallsvinkler. Samtidig utgjør det også en kontinuitet ettersom pasienten 

erfarer at de samme temaene opptrer i flere forskjellige settinger. Dette kan over tid gjøre det 

lettere å omprogrammere nervesystemet til å ta inn over seg en annen virkelighet. En 

virkelighet der kroppen ikke lenger trenger å være i konstant alarmberedskap, og de kognitive 

og somatosensoriske verktøyene til å takle overveldende situasjoner blir flere. Dette er 

naturligvis lettere å gjennomføre på en institusjon der alle instansene samarbeider med 

hverandre, og det er lettere å ha kontroll over hva som foregår på hvilke områder. Samtidig 

vil det at en slik systemtenkning fungerer ved en institusjon også vitne om at det kan fungere 

også utenfor institusjonen dersom systemene evner å samarbeide.   
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7.6 Oppsummering av diskusjonen  

 

 I dette kapittelet har jeg gjennom mine informanter tatt for meg tre ulike innfallsvinkler 

innenfor dyreassisterte intervensjoner med hest, og drøftet disse opp mot min problemstilling. 

Jeg har med hjelp av innsyn i informantenes praksis, og allerede eksisterende teori drøftet om 

dyreassisterte intervensjoner med hest kunne vært et alternativ for barn med 

utviklingstraumer. Ettersom kronisk stress har mange negative ringvirkninger som vil gjøre 

det vanskeligere for barnet å tilegne seg læring, vil det være sannsynlig å anta at tiltak som 

bidrar til å dempe stress også vil være gunstig i forhold til kognisjon og læring. Det er blitt 

forsket på hvordan somatosensorisk stimulering kan bidra til å styrke hjernens 

reguleringssystem, samtidig som det også kommer frem at barn med utviklingstraumer har 

behov for trygghet og nærhet. Dyreassisterte intervensjoner med hest virker inn på alle disse 

områdene, ettersom samvær med dyr kan virke stressreduserende. Riding kan gjennom 

bevegelse og stimulering av muskler virke somatosensorisk stimulerende, og nærheten og 

varmen fra det store dyret kan bidra til å skape trygghet. Samtidig vil fokus på interaksjon og 

kommunikasjon med hesten bidra til å gjøre barnet oppmerksom på prosesser i sitt eget 

limbiske system, noe som kan gi barnet muligheten til å bli oppmerksom, og trene på egne 

følelser og reaksjonsmønstre, som igjen kan styrke barnets evne til å regulere seg selv. Det 

kan på så måte virke som at dyreassisterte intervensjoner med hest kunne være verdt å prøve 

ut som tiltak for barn med utviklingstraumer, for å dempe stress og øke muligheten for 

læring. Allikevel blir dette bare antagelser, og et sikkert svar kan ikke gis før dette er klinisk 

prøvd ut. En slik intervensjon burde også settes inn i en helhetlig og systemtenkende plan 

dersom det skulle gitt en optimal effekt, ettersom struktur og kontinuitet er viktig for barn 

med utviklingstraumer.  

Når det kommer til eget forskningsarbeid så belyser det temaet kun fra en side. For å gi et 

mer helhetlig bilde på om dyreassisterte intervensjoner med hest kunne fungert for barn med 

utviklingstraumer, så burde synspunktene fra både foreldregruppen og brukergruppen vært 

trukket frem. På den måten ville det vært lettere å se om den informasjonen jeg har hentet 

frem stemmer, ettersom jeg kunne satt de tre gruppenes subjektive opplevelse av 

intervensjonen opp mot hverandre, og sett etter likheter og motsetninger. Kanskje dette ville 

gitt et helt annet bilde på dyreassisterte intervensjoner enn den jeg her har klart å hente frem.  
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8 Veien videre         
  

Jeg har i denne oppgaven gitt et lite innsyn i hvordan fagpersoner innenfor dyreassisterte 

intervensjoner med hest opplever at disse intervensjonene virker. For fremtidig forskning 

kunne det vært interessant og sett dette ut i fra et flerperspektiv. Da kunne man tatt for seg 

den samme problemstillingen, men gjennomførte intervjuer med flere informanter fra flere 

ulike ståsted for å gi et mer helhetlig bilde på hvordan dette kan fungere som intervensjon i 

forhold til utviklingstraumer og læring. Det hadde vært interessant å se om brukergruppen 

deler de samme oppfatningene om disse intervensjonene som den faggruppen gjør. På så 

måte kunne det også vært interessant å se hvilke formeninger foreldregruppen har i forhold til 

dyreassisterte intervensjoner med hest. For å sette det hele inn i et systemperspektiv kunne 

man også intervjuet skole og/eller barnehagene brukergruppen er tilknyttet. På den måten 

hadde det gått an å danne seg et mer konkret bilde av hvilken effekt et slikt tiltak ville hatt på 

barnets evne til å ta til seg læring.  

Ettersom flere studier som er gjort i forhold til dyrs fysiske og psykiske effekt på mennesker 

ofte er eksperimentelle studier som foregår over en relativ kort periode, hadde det vært 

interessant og sett på langtidseffekten av dyreassisterte intervensjoner med hest. 

Utviklingstraumer har blitt til ved at barnet er eksponert for stress og traumer over en lengere 

periode der dette har ført til en skjevutvikling av hjernen og nervesystemet. En slik 

skjevutvikling vil ta lang tid å rette opp i. det hadde vært interessant og fulgt noen barn med 

utviklingstraumer som mottar dyreassisterte intervensjoner med hest over en periode på 

kanskje fem eller ti år, for å si noe om hvilken langtidseffekt dette eventuelt kan ha. Ved et 

slikt tilfelle hadde det vært gunstig å også ha en kontrollgruppe der barna ikke mottar denne 

intervensjonen. På så måte kunne man sammenliknet de to gruppene for å se om det finnes en 

signifikant forskjell, og på den måten kunne sagt noe om hvor vidt dyreassisterte 

intervensjoner har en effekt i forhold til barn med utviklingstraumers læringsevner på lang 

sikt. 
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Vedlegg / Appendiks 

 

Til driftere av dyreassisterte intervensjoner med hest  

Bakgrunn og formål:  

Jeg ønsker å vite litt om drift, organisering og erfaring med de forskjellige tilbudene innenfor 

dyreassisterte intervensjoner med hest i ulike deler av landet, da jeg håper å kunne danne et 

bilde på hvordan dette organiseres, hvem og hvor mange som får dette tilbudet, og hvor lett 

det er å få tilgang til et slikt tilbud. Videre håper jeg også å få frem erfaringer på hvem dette 

tilbudet har en effekt for, og eventuelt hvorfor det ikke har en effekt for andre.  

Anonymitet og frivillighet   

Det er frivillig å delta på undersøkelsen, og deltager står også fritt til å velge hvilke spørsmål 

han/hun ønsker å svare på. Den som svarer på undersøkelsen vil fremstå som anonym i den 

ferdige oppgaven. Oppgaven skal leveres i juni 2018, og alt av data som samles inn vil bli 

slettet etter dette. Dersom det er noen spørsmål kan man henvende seg på mail til Ingrid 

Stang xxxxxxxx eller på telefon xxxxxxxx   

Bakgrunn om bedrift  

Hva bedriften heter  

Når bedriften startet opp  

Metodikk/rammeverk som bedriften jobber etter  

Hvilken brukergruppe bedriften er innrettet mot (ungdom, voksne, eldre, fysiske eller 

psykiske vansker etc.)  

Opplegg  

Hvor lenge varer intervensjonen? (er den intens over en kort periode på for eksempel 4-6 

uker, eller foregår den over et lengre tidsrom som for eksempel flere år?)  
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Hva er målet for intervensjonen?  

Hvordan tilpasses målet til hver bruker?  

Hesten   

På hvilken måte er hesten involvert i intervensjonen/opplegget?   

Spiller hesten en sentral rolle der bruker og hest er direkte involvert med hverandre, eller er 

hestens rolle mer indirekte?  

Hva er hovedoppgaven til hesten?  

Hvorfor falt valget på akkurat hest til dette formålet, og ikke et annet dyr?  

Hva er fordelen med å bruke hest til denne type intervensjon/opplegg?  

Hva er bakdelene/utfordringene med å bruke hest til denne type intervensjon/opplegg?  

Brukeren   

Hvordan får brukeren tilgang på denne type intervensjon? (må de søke seg frem til det selv, 

eller blir de henvist fra for eksempel skole, NAV, lege, psykolog etc?)  

Har brukerne erfaring med hest fra før?  

Er brukerne ofte anspente når de omgås hesten, og hvordan påvirker dette hesten?  

Er brukerne mer anspent før intervensjonen, og mindre anspent etterpå, eller er de like 

anspent/avslappet under hele intervensjonen?  

Hvilke utfordringer kan en støte på der hesten har vist seg å være et viktig verktøy til videre 

fremgang?  

Hvilke utfordringer kan en støte på der hesten har vært til hinder for videre fremgang, og 

hvordan løses dette?  

Hvilke brukere er det som har best utbytte av denne intervensjonen?  

Hvilke brukere er det denne intervensjonen har lavest effekt på?  
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Hva kunne vært gjort annerledes for at denne intervensjonen kan ha effekt for flere brukere?  

Opplegget  

Benyttes det noen andre metoder/hjelpemidler i tillegg til hest som samtaleterapi, 

teambuilding etc?  

Hvordan ser en vanlig dag med denne intervensjonen/dette opplegget ut?  

  

Takk for hjelpen!   
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

DYREASSISTERT TERAPI   
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsprosjekt for å se på deltagernes 
egne opplevelser/erfaringer med dyreassistert terapi som behandlingsform. Du blir 
forespurt om å delta på denne studien ettersom du eller ditt barn mottar/har mottatt 
dyreassistert terapi som behandlingsform. Denne studien er en driftes av en 
masterstudent ved Instituttet for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.  
 

Hva innebærer PROSJEKTET? 
Prosjektet ønsker å belyse dyreassistert terapi fra et brukerperspektiv, og vil vektlegge 
brukerens egen opplevelse og erfaring med denne type behandlingsform enten direkte 
eller indirekte dersom det er foreldre som svarer på undersøkelsen. Prosjektet øsker 
spesielt å se nærmere på om dyreassistert terapi som behandlingsform kan ha en effekt  
i forhold til deltagernes læring. Informasjonen vil bli hentet inn i form av et intervju som 
vil ta mellom 20-35 minutter avhengig av hvor mye deltageren har å si. Det vil bli tatt 
lydopptak under intervjuet som vil bli slettet når studiet avsluttes. 
 
I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg eller ditt barn. 
Opplysningene som vil bli benyttet er kun de som kommer frem fra intervjuet. Disse 
opplysningene vil være avidentifiserte, slik at deltageres identitet og personlige 
opplysninger ikke vil kunne spores. Deltageres navn vil bli erstattet med et nummer 
eller fiktivt nav for å ivareta individets anonymitet.  
 

Mulige fordeler og ulemper 
Deltagerens egne opplevelser/erfaringer med dyreassistert terapi som 
behandlingsform vil bli bearbeidet og publisert i studentens masteroppgave. Deltageren 
har dermed en mulighet til å kaste et lys over denne behandlingsmetoden.  
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Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 
samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn 
trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din eller ditt barns videre 
behandling. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede 
prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller 
brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har 
spørsmål til prosjektet, kan du kontakte: 
 Ingrid Marie Stang 
 Tlf.; xxxxxxxx 
 e-post; xxxxxxxxxxx 
 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten 
med studien. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og 
rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. 
Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en 
navneliste.  
 
Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at 
opplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte.  Informasjon om deg vil bli 
anonymisert eller slettet senest fem år etter prosjektslutt.  

 
 
 

Godkjenning 
Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning, hos NSD (2018). 
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