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Sammanfattning    
Abstract 
Syftet med undersökningen är att beskriva och försöka skapa bättre förståelse för av vad hästen betyder för 
elever på Naturbruksgymnasiets hästinriktning i relation till deras skolframgång, motivation och emotionella 
utveckling. Där min intention även har varit att undersöka om det finns något samspel mellan hästen och 
elevers utveckling till ansvarstagande människor och om det finns något i samvaron med hästarna och i 
stallmiljön som bidrar till att ungdomar utvecklar en förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 
ställningstaganden. Uppsatsen knyter an till tidigare forskning och teori, både pedagogisk forskning och 
forskning kring interaktion häst- människa. 
 
Hästen kan vara ett fantastiskt stöd för eleverna i deras emotionella utveckling och genom relationen kan 
många olika behov, värden, motiv och attityder existera och få utlopp. Informanterna anser dock inte att de 
har den relation till skolhästen som krävs för att kunna utveckla ett fungerande samspel, eftersom de 
upplever att det i skolans undervisning saknas grundläggande kunskaper om hästens perception och 
kognitiva egenskaper samt ett holistiskt synsätt på lärande. Även brister i kommunikationen lärare emellan 
och mellan elever och lärare gör att eleverna tappar motivationen. Det är den egna hästen de lär sig av och 
utvecklas tillsammans med. Trots det kan hästen vara en motivationshöjande faktor i skolans undervisning 
eftersom eleverna gärna vill lära sig så mycket som möjligt som de kan ha nytta av för att sköta sin egen häst 
bättre. 
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Till eftertanke 
 
 
 

”Det är tidig kväll, och jag låter tankarna löpa som de vill. Är det inte så här i världen, att 
genuin upplevelse, sådant som man verkligen har levt sig in i - det som ibland till och med 
kallas för lycka, är det något alldeles särskilt med, och därför kan man inte avfärda den som 
vilken likgiltig erfarenhet som helst? Det verkar som om många människor varken hör eller 
ser på sin väg genom livet. Det som verkligen kan beröra, det äkta, genuina upplevelsen, den 
smyger sig på, anonymt och diskret, utan att annonsera sin ankomst. Det märks inte bland all 
ytlighet, som bara ser till sig själv och sitt. Den kommer så tyst som hästens andetag under 

mig, och precis så ren och ofta inte mer varaktig än ett andetag. Vit är min häst, och svart är 
hans man, och jag ser åren framför mig, åren som skall bleka hans man vit. Jag räds inte tiden, 
världen, livet eller döden längre. Vad kan hindra mig att hysa den här känslan? Nej, jag rider 

inte min häst jag upplever världen tillsammans med honom. 
 

Inte världen som jag vill se den. 
Inte världen som jag förväntas se den. 
Utan världen sådan den verkligen är” 

 
 

   (Citat: Klaus Ferdinand Hempfling (1995). 
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1. Inledning 
 
1.1. Förförståelse 
 
Mina vackraste barndomsminnen har jag från tiden då jag var mellan 11 och 16 år och vi 
galopperade våra ponnyer genom bokskogarna i Skåne. Solen strilade igenom bladverket och 
ögonen tårades av farten. Många år senare flyttade jag från Stockholm ner till Småländska 
landsbygden. Jag köpte en häst och började bruka naturen på gammaldags vis. Vi hässjade en 
del av höskörden i s k ”krakor”. Betesputs och parasitbekämpning hjälpte korna mig med och 
det som inte föll heller korna i smaken fick jag slå med lie. Jag kunde gå i dagar med min lie 
och svettas och slå. Jag slog bort allt som inte hästar eller kor ville äta. Bönderna häpnade vid 
min vilda framfart. Och jag blev känd i byn för att vara en hejare på lie och vann på så vis 
även böndernas respekt. Hästarna följde mig nyfiket vart jag gick med min lie. Och de 
uppskattade mitt arbete.  Där jag slått, ja, det heter så på småländska, hittade hästarna spätt 
gräs som de inte upptäckt tidigare. Något som de tyckte var kalas var nässlor när de legat och 
torkat till sig. Det var en fröjd och lycka att gå omkring på arrendena och beskåda vilket 
vackert landskap man kunde åstadkomma med några hästar, några kor och en lie. Vi hamlade 
även en del träd vilket ytterligare bidrog till att fullborda konstverket. Mitt liv bland hästarna 
hade fått ett värde som jag saknat tidigare och jag kände att jag ville utbilda mig inom 
området och sökte till Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. Där gick jag en tvåårig hippologisk 
utbildning som heter ” Företagande med häst”, och fick kunskaper om hästen som biologisk 
varelse.  Jag är mycket nöjd med utbildningen och fick där även insikter om de naturresurser 
som utgör betingelserna för livet på jorden, att naturbruket är globalt och rör allt levande på 
jorden, eftersom människans sätt att bruka naturen påverkar ekosystemen och präglar miljön. 
Jag har även fördjupat mig i studier i hipplogi (läran om hästen) vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet och Svenska Hästakademien. När jag därefter skulle vidareutbilda mig 
blev det en naturlig följd att jag ville förmedla dessa kunskaper till andra. Eftersom 
Naturbruksutbildningen ger insikt om att jordens resurser är ändliga, förståelse av behovet av 
kretsloppstänkande och energihushållning samt vikten av att bevara den biologiska 
mångfalden, så blev det ett kall att bli Naturbrukslärare. Utbildningen har en tradition och 
kultur som bygger på yrkesskicklighet och lärande genom erfarenhet (Naturbruksprogrammet 
2000:13, s. 8). Idén till denna uppsats har vuxit fram successivt under hela min studietid på 
lärarutbildningen i Linköping.  
 
Det har funnits hästar i Sverige i över 10 000 år och redan omkring 2000 före Kristus hölls 
hästar som husdjur i Europa. Världens första bok i ridlära, skrevs 401 f. Kr av atenaren och 
kavalleristen Xenofon, tillika vän med Sokrates och Platon (Runnquist, 1955, s. 38). Men vad 
betyder hästen för den moderna människan och i synnerhet för tonårsflickor? Hur ser elever 
på Naturbruksgymnasium på sitt förhållande till hästen? På vilket sätt skiljer sig dessa 
individers emotionella förhållande till hästen och deras motivation till att umgås med hästar?  
Det skrivs mycket om ridsport och när jag söker på Svenska Ridsportförbundets hemsida på 
interaktion mellan häst och människa får jag endast fram ett resultat där man på Sveriges 
Lantbruksuniversitet undersöker interaktion mellan häst och människa genom att använda 
objektiva biomekaniska mätmetoder som syftar till att ge ökad förståelse för hur ryttaren och 
utrustningen påverkar hästen rent fysiskt (Horse Connexion, 060305). Då jag med interaktion 
mellan häst och människa syftar till emotionella, existentiella och psykologiska aspekter kan 
jag inte finna att det gjorts särskilt mycket forskning på området.  Hästen, har fått en ökad 
betydelse ur ett samhällssocialt perspektiv och enligt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 
behövs det för utvecklingen av dessa verksamheter tvärvetenskapligt forskningsarbete med 
olika vetenskapliga ämnesområden exempelvis pedagogiska och psykologiska institutioner, 
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tillsammans med olika institutioner vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, 060305). 
 
Tidigare forskningsstudier som dock har gjorts på interaktion häst - människa, har påvisat att 
djurägare är mera aktiva och mår bättre både fysiskt och psykiskt, jämfört med de som inte 
äger några djur. Dels för att man får en kontinuerlig kontakt med levande varelser, dels för att 
man samtidigt får ett socialt umgänge med liknande intressen (Animals, health and quality of 
life, 1995, i Nationellt utvecklingsprogram för svensk hästnäring, 2000).  
 
Man har bl a kunnat påvisa att barn som har kontakt med bl a hästar, mognar fortare än andra 
barn. De har också lättare att anpassa sig socialt och lättare att uttrycka sig och knyta 
kontakter. Ungdomar som har mycket kontakter med djur har bättre självförtroende, och att 
de som växer upp med djur också tar ett större socialt ansvar och har en större förmåga att 
känna empati (Manimalisrapporten - Sällskapsdjur, 1995), i Nationellt utvecklingsprogram 
för svensk hästnäring, 2000).  
 
Umgänget med hästar tränar förmågan att avläsa kroppsspråk, reaktioner och icke - verbal 
kommunikation, vilket även har betydelse för samspel och relationer mellan människor. 
Interaktionen med hästar har också visat sig ha medicinska effekter. Studier har visat att 
djurägare har lägre kolesterolhalt och blodtryck, oberoende av rökning, alkohol och andra 
riskfaktorer t e x hjärt- och kärlsjukdomar. Djurägare har dessutom lättare att hantera stress 
(Manimalisrapporten - Sällskapsdjur, 1995), i Nationellt utvecklingsprogram för svensk 
hästnäring, 2000).  
 
LRF i Halland har gjort en undersökning om vad hästen betyder för människan. Falkhaven 
har skrivit en väldigt trevlig och läsvärd rapport och har i sin undersökning bl a kommit fram 
till att den djupt existentiella upplevelsen som vi får i umgänget med djur är viktig för 
människan. Just det att känna sig ”ett med hästen, ett med något större utanför sina egna 
gränser”, skapar en känsla av att vara en del i ett större sammanhang. Denna erfarenhet har av 
andra forskare beskrivits ha en nästan sakramentalisk betydelse för människan (Falkhaven, 
2005, s. 50). 
 
Eftersom skolan har en skyldighet att bedriva en pedagogik som tar sikte på att stimulera, 
utveckla och höja elevernas moraliska eller etiska färdigheter, att förmedla, belysa, gestalta, 
diskutera och problematisera värden och normer (Lpf 94), tycker jag att det är intressant att se 
om det finns några kopplingar mellan hästen och elevers utveckling till ansvarstagande 
människor och om det finns något i elevernas samvaro med hästarna och i stallmiljön, som 
bidrar till att ungdomar utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 
ställningstaganden.  
 
 
1.2. Syfte och problemformulering 
 
Studien tar sin utgångspunkt i hur gymnasielever på Naturbruksgymnasiet ser på sitt 
förhållande till hästen. Syftet med denna undersökning är att beskriva och försöka skapa 
bättre förståelse av vad hästen kan betyda för elever på Naturbruksgymnasiets hästinriktning i 
relation till deras skolframgång, motivation och emotionella utveckling. Min intention har 
även varit att undersöka om det finns några kopplingar mellan hästen och elevers utveckling 
till ansvarstagande människor, eller något i elevernas samvaro med hästarna och i stallmiljön 
som förefaller bidra till att ungdomar utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna 
etiska ställningstaganden.  
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Uppsatsen har följande disposition: inledningsvis ges en bakgrund till hästens beteende och 
människans förutsättningar till interaktion och kommunikation med hästen. Efter detta ges en 
definition av olika aspekter som påverkar människans emotionella utveckling och lärande. 
Därefter kommer några motivationsteorier som är av betydelse för människans 
självförverkligande. Avslutningsvis behandlas några kunskapsteorier som ger självinsikt och 
som leder till personlig utveckling. Utgångspunkten i arbetet ligger i en beskrivning av olika 
teoretiska perspektiv som leder till personlig mognad och utveckling. 
 
 
Utifrån syftet har följande frågeställningar preciserats: 
 

∗ Hur beskriver elever på naturbruksgymnasiets hästinriktning sitt förhållande till hästar 
och sitt arbete med hästar i stallet? 

 
∗ Hur upplever några elever sin samvaro med hästar i relation till skolframgång och 

skolvistelse? 
 

∗ På vilket sätt upplever några elever att samvaron med hästar påverkar motivationen 
även för skolarbetet i sin helhet? 

 
∗ På vilket sätt beskriver några elever hästars betydelse för deras utveckling och 

lärande? 
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt ges en bakgrund till hästens beteende och människans förutsättningar till 
interaktion och kommunikation med hästen. Avslutningsvis ges en kort beskrivning av 
Naturbruksprogrammets hästinriktning. 
 
 
2.1. Hästar har starka familjeband och sträng hierarkisk rangordning 
 
Hästar är flockdjur som lever i haremsflockar. De har en tydlig hierarkisk dominansstruktur 
inom flocken, både i vilda och tama flockar. Rangordningen bestämmer bl a i vilken ordning 
hästar får tillgång till något som kan vara begränsat exempelvis mat eller vatten 
(Rundgren,1994, s. 42f). När en häst träffar en annan häst avgör de direkt vem som är högst i 
rangordningen och detta gäller även när en häst träffar en människa. När vi umgås med hästar, 
rider, fodrar, leder eller ryktar dem är det viktigt att människan visar sin dominansstatus som 
den ranghögre. Enligt Westlund (2002) är det viktigt för att hästen överhuvudtaget skall 
kunna lita på en människa. Ledarskapet finns alltid i relationen till hästen vare sig man bryr 
sig om det eller inte, eftersom det är en naturlig del i hästens värld. Antingen ser man till att 
bli dess ledare annars tar hästen på sig rollen att bli din ledare, konstaterar Westlund . 
Eftersom hästen är ett stort djur med utpräglad flyktinstinkt kan den bli farlig om den inte 
betraktar oss som den ranghögre. Ökade kunskaper om hästens kognitiva egenskaper innebär 
inte bara en naturligare miljö för hästen utan främjar också människans säkerhet.  Människor 
har också en slags rangordning och dominansstatus vilken vi förmedlar varandra bl a genom 
vårt kroppsspråk. Det är vår attityd som ligger till grund för ledarskapet och det är inget som 
man kan kräva eller tvinga sig till. För att få bli hästens ledare måste man först ha förtjänat 
hans respekt och för att få respekt måste man själv ge det (Westlund, 2002, s. 23f). När man 
inte vet hur man skall förklara för hästen så att den förstår är det lätt att vi tar till tvång och 
våld. Men då kommer hästen aldrig att acceptera oss som sin ledare. Hästen har då inte något 
förtroende för oss eftersom den är rädd för oss. Och där det finns rädsla finns det ingen 
kommunikation. Vi kan heller inte lita på en sådan häst och olycksrisken blir då också väldigt 
mycket högre.  
 
  
2.1.1. Häst - människa - relation 
 
Både hästar och människor är sociala varelser där känslan av samhörighet är mycket viktig. 
Samhörigheten mellan häst och människa är nödvändig om interaktionen skall fungera på ett 
tillfredställande sätt. Man måste lära sig förstå hästen för att kunna utveckla ett samspel. När 
man skall lära sig att kommunicera med hästen är det viktigt att man ser allt utifrån hästens 
synvinkel och denna kommunikation är uppbyggd på kärlek, förståelse, tillit och ömsesidig 
respekt (Westlund, 2002, s. 8). Då kommer man också att växa som människa. För att vi skall 
kunna förmedla det vi vill till hästen och få den att förstå vad vi menar, måste vi utgå ifrån 
hästens förutsättningar när det gäller perception och kommunikation med andra hästar 
(Johansson, 2004, s. 1ff).  
 
Samtliga hästens sinnen är av betydelse för dess kommunikation med andra hästar och 
människor. Hästen ser kontraster mycket bra men har inte lika lätt att se detaljer. Hästens 
förmåga att uppfatta konturer och kontraster kan ibland skapa problem för oss människor om 
vi är oförsiktiga. En person som hästen känner väl och är van vid kan ses som helt främmande 
om konturerna plötsligt förändras exempelvis genom att personen plötsligt bär en hatt, 
paraply, ryggsäck, eller en bal hö (Rees, 1984), i (Johansson, 1999, s. 10). Eller om 
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omgivningen plötsligt har förändrats, exempelvis om åkern vi red förbi för en stund sedan har 
blivit plöjd på hemvägen från ridturen.  
 
Hästen har ett väldigt brett synfält. Med lyft huvud kan en häst se nästan runt hela horisonten, 
d v s 360 grader. Alldeles framför nosen och bakom kroppen finns blinda fält där den inte ser 
något alls. Hästen visar sinnesstämningar och ger signaler till andra hästar med 
öronrörelserna, i kombination med läpparnas, munnens och näsborrarnas rörelser och hela 
kroppens hållningsmönster. Då förändras hästens kontur och detta uppmärksammas på så vis 
lätt av andra hästar (Björnhag, 2000, s. 118ff). 
 
Johansson (2004) beskriver hur hästar kan känna igen varandra på rösten då de gnäggar. De 
har särskilda ljud för att hälsa, varna för fara, signalera att man är sexuellt redo, för att skrika 
ut rädsla eller ilska och för att visa att de är nöjda. Hästen har ett mera utvecklat luktsinne än 
vad vi människor har och de känner även igen människor på lukten. Känseln är mycket viktig 
för hästar och de kan använda sin väldigt känsliga överläpp till att identifiera saker med. 
Känseln är också viktig för hästarna när det gäller att skapa känslomässiga band mellan 
individer, konstaterar Johansson (Johansson, 2004, s.12ff). Även människan har 
känslouttryckande funktioner och de räknas som det primära i icke verbala kommunikation. 
Dessa uttryck kan inte ersättas av verbalt språk. Det är i uttryck av känslor och attityder som 
man har funnit stora likheter i människors och djurs signaler (Håkansson, 1995, s. 40). Hästen 
har även en förmåga att uppfatta omedvetna signaler från oss människor. Stela rörelser och 
spända muskler uppfattas av hästen som en varningssignal. Om en person som skall sköta 
eller rida hästen är rädd och spänd tolkar hästen det som någon fara i närheten. Om den 
personen dessutom har accepterats av hästen som sin ledare så förvärras situationen, eftersom 
hästen är van att följa sin ledares signaler, påpekar Rees (Rees, 1984), i (Johansson, 2004, s. 
19).  
 
 
2.2 Naturbruksprogrammets hästinriktning 
 
Ett av Naturbruksprogrammens verksamhetsområden är hästhållning. När det gäller 
hästrelaterade ämnen är säkerheten vid all hantering av hästar och vistelse i ett stall 
föreskrivet med reglementariska säkerhetsföreskrifter. I alla hästrelaterade kursplaner går just 
säkerheten och etologin som en röd tråd genom hela verksamheten (Naturbruksprogrammet 
2000, s. 57ff). Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, är en samarbetsorganisation inom 
hästsektorn vars uppgift bl a består av kvalitetsutveckling inom gymnasial och annan 
utbildning med hästinriktning.  Organisationen är uppbyggd av företrädare för 
arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer (HYN, 060130). 
Deras uppgift är också att verka som en resurs i naturbruksgymnasiernas kursplaneutveckling 
och vid förändring av utbildningsutbud. (Nationellt utvecklingsprogram för svensk 
hästnäring, 2002, s. 8). Ovanstående organisationer efterstävar en nära relation och samverkan 
med bl a naturbruksgymnasierna med beaktande av att de tillför näringen betydande resurser 
som medverkar till att vidareutveckla hästnäringen. På så vis ges näringen möjlighet att aktivt 
delta i utformningen av utbildningar, vilket säkerställer att utbildningarna blir anpassade till 
näringens behov. Enligt HYN utgör hästarna en ”morot” för många ungdomar att skaffa 
gymnasiekompetens (Nationellt utvecklingsprogram för svensk hästnäring, 2002, s. 73). Varje 
vår får eleverna i åk 3 möjlighet att avlägga en hästskötarexamen som arrangeras i samarbete 
mellan Svenska Ridsportförbundet och Hästhållningens Yrkesnämnd. 
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3. Litteraturgenomgång 
 
I följande kapitel kommer jag att redovisa olika teorier som ligger till grund för uppsatsens 
empiri. Då jag är mycket intresserad av ämnet har en del av litteraturen gått att finna i mina 
egna bokhyllor. Jag har även sökt i litteraturförteckningar, telefonkontakter, internet, 
uppslagsverk, databaserna LIBRIS och EPSILON, Skolverkets databaser samt i facklitteratur. 
I kommande kapitel definieras olika aspekter som påverkar människans emotionella 
utveckling och lärande. Inledningsvis ges en definition av olika aspekter som påverkar 
människans identitetsutveckling. Efter det kommer några motivationsteorier som är av 
betydelse för människans självförverkligande. Avslutningsvis behandlas några 
kunskapsteorier som ger självinsikt och som leder till personlig utveckling. 
 
 
3.1. Kroppen och själen är ett sammanhållet system 
 
Utvecklingspsykologins uppgift är att beskriva människans psykiska utveckling, d v s den 
dynamiska, kognitiva och emotionella process genom vilken individen skapar mening ur sina 
erfarenheter (Havensköld & Risholm Mothander, 2002, s. 17). 
 
Den senaste mest betydelsefulla förändringen inom psykoanalytisk forskning, menar 
Havensköld & Risholm Mothander (2002), är den växande förståelsen för att intrapsykiska 
fenomen måste ses i ett större sammanhang, och i de system av samspelsprocesser inom vilka 
de äger rum. Man beskriver numera allt oftare människans psykiska värld i begrepp som 
intersubjektiv, relationell, eller interpersonell. En annan utgångspunkt i de nya 
utvecklingspsykologiska perspektiven är antagandena om kroppens och psykets enhet. En 
sådan helhetssyn har sedan länge rönt motstånd genom olika former av försök till en 
uppdelning mellan kropp och själ (dualism). Havensköld & Risholm Mothander (2002) 
beskriver dualismen som en bristfällig teori som överlevt i brist på godtagbara alternativ och 
framhåller fortsättningsvis att det idag dock råder en samstämmighet bland ledande forskare 
inom olika discipliner att en helhetssyn (monism) är på frammarsch. En av de grundläggande 
tankarna i denna metapsykologi innebär att man ser känslorna som en motiverande kraft som 
är oupplösligt förenade med varandra. Och att det finns ett flertal olika inbördes samverkande 
motivationssystem eller utvecklingskrafter (Havensköld & Risholm Mothander, 2002, s. 
91ff).  
 
Havensköld & Risholm Mothander (2002) går vidare till att beskriva teorin om organismens 
multibla kodningssystem, en modell som beskriver gränslandet mellan psykoanalys och 
kognitiv vetenskap. Vilket innebär att det finns två åtskilda, övergripande system för 
informationsbearbetning, ett verbalt och ett icke verbalt (procedurellt). Det verbala 
kodsystemet är relativt enhetligt men det icke - verbala kodsystemet består av flera komplexa 
emotionellt länkade system, som perception, motorik, hormonsystemet, autonoma 
nervsystemet m m. De verbala och icke - verbala kodsystemen samordnas och påverkar 
varandra ömsesidigt genom ett samordnande referenssystem (Referential Activity) 
(Havensköld & Risholm Mothander, 2002, s. 96). 
 
 
3.1.1. Oxytocin ett ”lugn och ro” - hormon 
 
Även Uvnäs - Moberg (2000) beskriver hur kropp och själ är nära sammanflätade med 
varandra och poängterar att det är viktigt för människan att uppnå en balans mellan 
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ansträngning och stress (kamp och flykt - systemet) och vila och återhämtning (lugn och ro - 
systemet). Oxytocin är ett ”lugn och ro hormon” som cirkulerar runt i blodbanan, men det 
förekommer också i hjärnan som en signalsubstans i ett stort nätverk av nerver och medverkar 
vid styrningen av en mängd livsviktiga funktioner (Uvnäs - Moberg (2000, s. 21f).  
 
Studier gjorda av professor Uvnäs-Moberg, visar att ”lugn och ro” - hormonet oxytocin 
frisätts bl a vid beröring mellan individer, både djur och människor och är gynnsamt för barns 
tillväxt och hälsa. Även lukt-, smak-, hörsel-, och synintryck påverkar våra fysiologiska 
reaktioner mer än vad vi tror. Alla våra sinnen är involverade när vi tolkar vår omgivning 
(Uvnäs-Moberg 2002, s. 130ff). Oxytocinfrisättningen är mycket lätt att påverka, exempelvis 
genom beröring, tankar, associationer, och därmed också genom våra minnen” (Uvnäs - 
Moberg, 2000, s. 26f). Genom att lugn infinner sig, tack vare den information som vi får 
genom våra sinnen, skulle på så vis även relationer till platser, där vi känner oss som hemma 
kunna utlösa oxytocin, genom att vi blir påminda om någon positiv upplevelse av lugn och 
trygghet. Detta kallas förmågan att utlösa oxytocinfrisättning vid betingat stimuli. Uvnäs-
Moberg menar även att barns samvaro med djur, till exempel hästar kan ha en positiv effekt 
på hälsan och den sociala förmågan, även om detta ännu inte är vetenskapligt undersökt 
(Uvnäs - Moberg, 2000, s. 143f). Goleman (1995) påpekar att även det centrala nervsystemet 
och immunsystemet kommunicerar på många olika sätt, vilket gör det möjligt för känslorna 
att påverka immunförsvaret. Immunsystemet liksom hjärnan har en förmåga att lära. Man 
skulle på så vis kunna lära kroppen att vara frisk genom att må bra (Goleman, s. 122f). 
 
Uvnäs-Moberg konstaterar också att när man är lugn får man tillgång till sina inre resurser 
och sin kreativitet (Uvnäs-Moberg 2002, s. 16). Hon framhåller vidare att beröring underlättar 
inlärning och man då får lättare att lösa problem (Uvnäs-Moberg 2002, s. 92). Enligt Goleman 
(1995) underlättar det parasympatiska reaktionsmönstret, ”lugn och ro - systemet”, även 
samarbete människor emellan. Han beskriver även kärleken som varma känslor vilka är 
förenade med dessa reaktionsmönster (Goleman, 1995, s. 23). 
  
 
3.1.2. Den emotionella intelligensen - känslans intelligens 
 
Goleman (1995) framhåller inledningsvis att intellektet inte kan verka särskilt bra utan 
emotionell intelligens. Normalt kompletterar det limbiska systemet och neocortex, amygdala 
och prefrontalloberna, vandra och det innebär att båda är jämbördiga parter i det mentala livet. 
När dessa parter samarbetar väl höjs den emotionella intelligensen - liksom den intellektuella 
förmågan (Goleman, s. 49). 
 
Goleman (1998) konstaterar också att rytmen och takten i vår moderna tid inte ger oss mycket 
tid att ta till oss saker, fundera och reagera. Han hävdar också att våra kroppar är inställda på 
en långsammare rytm. Den tid som vi behöver till reflexion och själviakttagelse får vi aldrig. 
Känslorna har enligt Goleman sin egen agenda och tidtabell, men våra jäktade liv ger dem 
inget utrymme, ingen sändningstid - så de går under jorden. Vilket medför att människor som 
inte kan förstå sina känslor hamnar i ett svårt underläge. De blir emotionellt illitterata (i 
avsaknad av förståelse för kultur), omedvetna om en hel värld av verklighet som är avgörande för 
framgången i livet i stort (Goleman, 1998, s. 67f). 
 
Sokrates uppmaning ”känn dig själv” handlar om den emotionella intelligensen, d v s att vara 
medveten om sina känslor. Man skiljer inom psykologin på metakognition, vilket betecknar 
medvetenheten för våra tankeprocesser och metaemotion vilket betecknar medvetenhen om 
våra känslor. Goleman föredrar termen själviakttagelse som en gemensam beteckning för en 
fortlöpande uppmärksamhet på ens inre sinnestillstånd. I detta självspeglande tillstånd 
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observerar och granskar psyket själva upplevelsen, inklusive känslorna (Goleman, 1995. s, 
69).  
 
Goleman går vidare i sitt resonemang med att våra känslor är viktiga eftersom de talar om för 
oss hur och vad vi skall fokusera på och när vi skall vara beredda på att handla. Känslorna 
drar till sig uppmärksamhet och fungerar som varningar, inbjudningar, larm et cetera. De är 
kraftfulla budskap som sänder viktig information, även utan att de behöver vara formulerade i 
ord. På så vis är känslorna en hypereffektiv kommunikationsmetod. Vårt ”känsloradar” 
anpassar sig till vår omgivning och hjälper oss att samverka smidigare och effektivare 
(Goleman, 1998, s. 180). 
 
 
3.2. Ungdomars identitetsutveckling 
 
Människan är präglad av sin miljö, av sin tid och av sina tillkomstomständigheter. Människan 
kreerar och gestaltar sin värld och gör nya och egna tillämpningar av givna möjligheter. Den 
europeiska människan ifrågasätter ständigt sina mål och sina vägar och omprövar sig själv 
genom att ompröva sina gränser och tabun. Enligt Piltz är denna frihet en del av hennes 
mänskliga värdighet och den har både en kreativ och en destruktiv sida (Piltz, 1992, s. 450ff). 
För dagens människor kan valfriheten många gånger vara en ofrihet som väcker tvivel, 
vankelmod, dysterhet och ångest (Ziehe 1984, s. 156). Enligt Ziehe (1994, s. 37), i (Stier, 
2003. s, 38) har prestationskrav, sprungna ur ideal och fantasier blivit lika förtryckande som 
våra gamla traditioner (Stier, 2003, s. 38). Wrangsjö (1995) framhåller vidare att tonåringar 
står inför en krävande uppgift att i sin kultur, i sin tid och i sina specifika familje-, skol- och 
kamratsammanhang forma sin identitet och här har ungdomarna inget val. Om inte identiteten 
formas, kommer deras livstid med alla dess möjligheter att ”rinna ifrån dem under stor inre 
vånda eller i värsta fall en bedövande tomhet” (Wrangsjö 1995, s. 45). 
 
Den utvecklingsperiod som handlar om tonåren kallas adolescensen och kommer från latinets 
adolesco, vilket betyder att växa upp, ”vuxenblivande”. Perioden utmärker sig inte bara av att 
adolescenten har ett intensivt känsloliv utan det sker även dramatiska kognitiva förändringar, 
vilket inbegriper att tonåringar kan tänka i teorier, ideal och metaforer. De kan också på ett 
nytt sätt engagera sig i existentiella frågor som politik och religion. De befinner sig i ett 
område för utveckling som inrymmer en ”högre” nivå av medvetenhet bortom det personliga 
självet. En aspekt som enligt Havensköld & Risholm Mothander (2002) mera hör hemma i 
österländsk religion och filosofi än i västerländsk psykologi och psykoanalys. Typiskt för 
tonåringar är att de behöver nya förebilder som t e x andra vuxna, ridlärare och andra idoler 
(Havensköld & Risholm Mothander, 2002, s. 403f) 
 
Den tilltagande sekulariseringen till trots är religionen fortfarande ett betydelsefullt 
identifikationsobjekt för människor. Då religionen bland annat handlar om ”rätt och fel”, ”gott 
och ont” samt ”liv och död”, omfattar den religiösa identiteten våra högst personliga 
existentiella utmaningar och livsfrågor. Religionen möjliggör en identitet och hjälper oss att 
förstå meningen med livet. Den producerar en känsla av kontinuitet, sammanhang och mening 
(Stier, 2003, s. 70ff). Identiteter kan enligt Stier även kopplas till platser eller områden - 
territorier, där vi känner oss hemma (Stier, 2003, s. 76).  
 
En människas självbild är kognitiv (tankemässig) till sin karaktär emedan självkänslan är 
emotiv (känslomässig). Självkänslan bestäms av det bemötande vi får från signifikanta andra, 
exempelvis av föräldrar, kamrater och lärare. Den underhålls under hela livet genom ständiga 
självvärderingar och självbedömningar. Och det är utifrån det bemötande och den respons vi 
får av andra som vi skapar en bild av oss själva, ett ”spegeljag”. Då vi känner oss omtyckta 
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och uppskattade får självkänslan näring, enligt Stier (2003). Han konstaterar också att 
självuppfattningen inrymmer erfarenheter och upplevelser av den egna kompetensen och 
utgör basen för det vi kallar självförtroende (Stier, 2003, s. 51ff). I förhållande till det som 
Stier (2003) kallar gruppidentiteter kan personens identitet bli sekundär. I vissa fall kan 
personens självuppfattning mer eller mindre bli ett närmast identiskt avtryck av gruppens 
identitet och personen kan då behöva hjälp med att hitta tillbaka till sig själv.  
 
Emde (1992, 1998) i Hautaniemi (2004) beskriver hur växande och utveckling sker genom ett 
samspel mellan kognitionen och affekterna. Enligt Emde (1992) måste vi beakta affekterna i 
tre kontexter; den biologiska, som består av de emotionella mönster som deltar i 
evolutionsprocessen. Den sociala kontexten, vilken innefattar både intrapsykiska och 
interpersonella processer. Till de intrapsykiska räknas utvecklingen av siganleffekter, 
försvarsorganisation och mer målorienterade emotionella system. Till de interpersonella hör 
utvecklingen av ett emotionellt kommunikationssystem, empati och mer komplexa tillstånd 
som skam och socialt ansvar (Emde, 1992, 1998) i (Hautaniemi, 2004, s. 35ff). Genom att 
kommunicera sina känslostämningar kommunicerar barn och ungdomar med omvärlden. Den 
ömsesidiga känslomässiga kommunikationen skapar en förmåga att förstå andras känslor och 
att utveckla empati. Känslouttryck både påverkar och återspeglar kvaliteten i barns och 
ungdomarnas samspel med den sociala och icke-sociala omgivningen (Emde & Sameroff, 
1998) i (Hautaniemi, 2004, s. 35f).  
 
 
3.2.1. Minnet som skapande identitet 
 
Enligt Havensköld & Risholm Mothander (2002) är även minnet är kopplat till vår identitet. 
Forskning inom neurovetenskap och kognitiv psykologi ser numera minnet som ett dynamiskt 
system bestående av ett flertal processer och system i samverkan med varandra. Minnen är 
fantasifulla och subjektiva rekonstruktioner av händelser i det förflutna. Vad och hur vi minns 
påverkar vårt handlande. Minnet är en aktivt skapande process som pågår i nuet, där gamla 
erfarenheter omorganiseras och struktureras om i ljuset av det som händer i nuet. Att minnas 
är således ingen passiv ”registrerande” process. Utan något aktivt, skapande och högst 
levande som aktiverar en potentiell förmåga att generalisera eller omdefiniera. Minnet 
transformerar snarare än kopierar. På så vis skulle en människas perceptioner vara 
konstruktioner där människans minnen är en del av en pågående föreställningsprocess 
(Havensköld & Risholm Mothander, 2002, s. 114ff). 
 
 
3.2.2. Behovet av att bli sedd 
 
Det som gör människan så unik är att hon är den enda självmedvetna varelsen på jorden. 
Andersson (1992) menar att själva ordet självmedvetenhet inte skall ses som en intra - psykisk 
process, utan hävdar att människans jag och identitet måste ”mänskliggöras” av andra 
(Andersson, 1992, s. 129). Dahlin hävdar att se sina barn eller elever kan bestå i en så enkel 
och konkret handling som att titta på dem och inte förbi dem. Genom att se våra elever visar 
vi dem att vi respekterar dem. Ordet respekt kommer från latinets spectare och betyder att 
åter se, d v s att titta igen och inte bara glida förbi med blicken. Kärleksfulla ögon förmedlar 
enligt Dahlin, känslan av att vara accepterad och älskad. Att känna sig sedd av sin lärare 
betyder väldigt mycket för eleverna. Dahlin framhåller vidare att det är utifrån det bemötande 
och den respons vi får av andra som vi skapar en bild av oss själva, ett ”spegeljag”. På så vis 
blir läraren den spegelbild i vilken eleverna kan se sig själva. Att bli sedd innebär också att bli 
bekräftad och uppmuntrad, vilket ger självförtroende och skänker livsmod. Hon konstaterar 
också att den lärare som ser på sina elever med en tilltro till, att var och en av dem har sin 
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särskilda begåvning och uppgift i livet, får en djupare relation till sina elever. Eleverna känner 
detta eftersom de får en uppmärksamhet och ett värde utöver det vanliga. En sådan 
människosyn förstärker elevernas egna inneboende krafter och på så sätt även deras 
självförtroende (Dahlin, C. 2002, s. 75f). 
 

”En kunnig och själfull pedagog är bärare av levande kunskap, och hon eller han kan ge 
tecken om att sådana levande kunskapsvärldar finns att kliva in i och därmed fungera som 
en ledsagare mot nya horisonter” (Dahlin, C. 2002, s. 78). ”En besjälad undervisning ökar 
möjligheterna för våra elever att bli sig själva, att bli själfulla och få känna sig begåvade. 
Det räcker långt. I de äkta känslorna av skönhet, glädje, och liv kan den besjälade 
undervisningen växa fram. I en god verksamhet får barn och ungdomar möjlighet att 
utvecklas till hela människor. Barnen får ”själv - förtroende” (Dahlin, C. 2002, s. 133). 

 
SO-lärarna Ola Westlin, Anton Abrahamsson och Kate Andersson (2005) ser det som ett 
problem att man i skolan idag talar mycket om att eleverna skall bli goda demokrater, men 
sedan bryr man sig ändå inte om vad eleverna säger. Lärare och skolledning skall ha en 
samtalston så att eleverna känner att deras åsikter räknas. Att man faktiskt lyssnar på eleverna 
och att de blir sedda. Då skapar man en ett annat intresse och en motivation till att lära, menar 
Westlin (Westlin, Abrahamsson och Andersson, 2005). 
 
Även Kimber (2004) menar att all undervisning i skolan bör präglas av det sociala och 
emotionella lärandet. Det skulle skapa en trygg social och emotionell skolmiljö, där ansvar, 
tillit och vilja att lära sig blomstrar (Kimber, 2004, s. 35). Ziehe (1986) i Sanderoth (2002) 
beskriver ett dilemma som kan uppstå i dagens skola, då lärarna förlorat mycket av sin 
auktoritet och i vissa fall kan behöva elevernas bekräftelse på att de lyckats. Exempelvis i 
syfte att behålla känslan av egenvärde. Även Braw (1992) uppmärksammar själva 
lärargärningens syfte. Och menar att om vårt mål som lärare enbart är att tjäna pengar för att 
försörja den egna familjen, då är det vi själv och inte våra elever som står i centrum. Eleverna 
är då för oss inte längre människor utan medel för vår försörjning. Vi exploaterar dem (Braw, 
1992, s. 18). 
 
 
3.2.3. Att möta ungdomar med ödmjukhet, respekt och mognad 
 
Alla människor påverkas positivt av att bemötas med respekt. Det gäller respekt för den egna 
integriteten, respekt för kunskaper, erfarenhet, begåvning och ställning. Den som bemöts med 
respekt får i allmänhet självrespekt, d v s respekt för sin uppgift och tilltro till sina kunskaper. 
En sådan människa blir trygg och när man blir trygg blir man enligt Braw oftast vidsynt, 
generös, uthållig och självuppoffrande. Man blir även villig att ta emot kritik eftersom man då 
vet att kritiken kommer ur en grundläggande respekt (Braw, 1992, s. 65). Ordet respekt 
härstammar enligt Nationalencyklopedin av ordet vördnad (respektfull) (NE. 051212). Ordet 
kommer från isländskans ”värdi” och är besläktat med ordet ”vörda”. Värden betecknar något 
som är eftersträvansvärt (gott). Värden formas av olika värderingar, d v s prioriteringar om 
det önskvärda. Ofta görs en distinktion mellan egenvärden (terminala värden) och 
instrumentella värden (nyttovärden). Där egenvärden utgör grundläggande värden som är 
värdefulla i sig, medan nyttovärden snarare är ett medel för att uppnå vissa mål (Orlenius, 
2001, s.15f).  
 
Respekten för människovärdet är det första som utmärker ledarskapets och lärares etik. 
Wrangsjö påpekar hur viktigt det är att vi respekterar tonåringarna som självständiga personer 
(Wrangsjö 1995, s. 97). Eleverna är inte bara elever, de är människor, och skall visas respekt 
som sådana, med aktning för deras människovärde. Ödmjukhet är en bra utgångspunkt för 
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förändring till det bättre, d v s mognad. Och mognad innebär växande, och växandet i sin tur 
är tecken på liv medan livet i sin tur alltid innebär hopp: jag kan alltid bli en bättre människa, 
en bättre lärare än jag är (Braw, 1992, s. 14ff). Eller för att tala Csikeszentmihalyi ”Man kan 
inte leva ett liv som verkligen är utsökt utan att få en känsla av att man är en del i någonting 
som är större, högre och mer bestående än en själv”. Csikeszentmihalyi, 1999, s. 171). Enligt 
Dysthe (1999) är undervisningen i första hand en relationell aktivitet, där mening skapas i ett 
möte mellan eleven och läraren, ”likt en gnista vilken uppstår när två terminaler kopplas 
samman”. Hon anser att dialogen är viktig och den bygger på ömsesidig respekt och tilltro. 
Elever upplever det relationella förhållandet som viktigt genom att säga om lärare att, ”de 
brydde sig om mig som människa” (Dyste, 1999) i (Sanderoth, 2002, s. 111). 
 
 
3.2.4. Etiken är ett reaktionsmönster som leder till personlig mognad 
 
Enligt Aristoteles är etiken ett reaktionsmönster, som visar sig i plötsligt påkomna lägen, där 
det inte finns tid till eftertanke. Genom att ställas inför ett antal konfliktsituationer och där 
finna rätta lösningar ackumuleras dessa till tidigare erfarenheter och leder till personlig 
mognad och utveckling i etikens ideal- och normbildning. Enligt Piltz (1992), skall och kan 
skolan tradera etikens innehåll och orientera om etikens möjliga drivkraft men varje människa 
måste själv i en levande gemenskap, på olika nivåer, växa in i ett etiskt reaktionsmönster. Det 
räcker alltså inte att ha ”huvudet fullt” av moraliska principer utan de måste ha erfarits genom 
förankring i en levande gemenskap. Piltz (1992) poängterar att det är föräldrarnas uppgift som 
är viktigast, men de skall känna att de får stöd från en skola som inte känner sig 
värderingsmässigt neutral. Colneruds (2002) forskning visar dessvärre att lärare är lika 
förvirrade som övriga i samhället över vad som är rätt och fel. Enligt Colnerud (2002) anser 
en del lärare att det är direkt fel att påverka eleverna i etiska frågor emedan andra inte vågar 
engagera sig i elevernas moraliska liv (Colnerud, G. 2002, s. 135). Piltz (1992) framhåller 
vidare att det är bara individen själv som på eget personligt ansvar och med hjälp av sina 
personliga relationer, på olika nivåer i vilka hon lever, kan diktera villkoren för sitt 
handlingsliv. Etikens krav gäller alla människor och är åtkomlig för det mänskliga förnuftet. 
Att gå emot sin etiska intuition straffar sig självt i det långa loppet eftersom den 
överensstämmer med verklighetens beskaffenhet (Piltz, A. 1992, s. 440). 
 
 
3.3. Motivationen utgör livskraften bakom vårt handlande 
 
Enligt Ahl (2004) är det aldrig en entydig verklighet som påverkar ett beteende utan 
uppfattningar om verkligheten. Vad en människa upplevde och tänkte igår och i förrgår och 
vad hon tänker om framtiden påverkar våra kognitiva kartor och därmed motivationen. 
Behoven styr handling eftersom motivet för lärande kommer inifrån från ett inre behov att 
utvecklas som människa (Ahl, H. 2004, s. 33ff). Enligt Ahl måste en människa känna att hon 
helt och hållet själv väljer det hon gör och att hon har kontroll över det. I begreppet self-
efficacy (besläktat med självförtroende) är både kognition och omgivning inblandade 
eftersom begreppet hänför sig till ens tro på att man kan klara en viss uppgift bra i en viss 
situation (Ahl, 2004, s. 51ff).  
 
Bakom en människas beteende ligger flera motiv som samverkar. De är inte beroende av 
belöningar utan själva aktiviteten upplevs som positiv (Sanderoth , 2002, s.105ff). För Bruner 
är det den inre motivationen som utgör livskraften bakom vårt handlande. Motivationen bör 
enligt Bruner komma inifrån eleven själv, ty där finns viljan att lära. För honom var det inte 
så mycket kunskapen som kognitiv struktur som var det väsentligaste, utan syftar mer till en 
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färdighet, en beredskap i att hantera sig själv och sin miljö. Inlärning och kunskap är i första 
hand en process och inte en produkt. Bruners fyra inre motiv består av; nyfikenhetsmotivet 
som väcker frågor och intresse. Kompetensmotivet som driver en att göra färdigt och att 
lyckas. Identifikationsmotivet som söker modeller för handlingar och värderingar, samt 
ömsesidighetsmotivet som strävar mot en social gemenskap, där man är villig att lyssna och 
diskutera (Maltén, A, 1995, s. 172).  
 
Goleman (1995) påpekar att positiv motivation som känslor av entusiasm, iver och självtillit 
är viktiga för att vi skall uppnå våra mål (Goleman, 1995, s. 109). Även (Gordon och Rogers) 
i Maltén (1995), ser självförverkligandemotiv som människans främsta drivkraft och refererar 
till Maslows behovstrappa, medan andra (Glasser) talar om fem grundläggande, men inte 
hierarkiskt ordnade behov som bestämmer människans beteende: överlevnad, kärlek, 
tillhörighet, makt och nöje. Emedan Dreikurs och Kounin menar att motivation är något 
interaktivt och uppstår i samspel mellan människans behov och omgivningens bemötande 
(Stensmo, 2000, s. 228ff).  
 
Lens och Rand (2000) i Sanderoth (2002) är skeptiska till en uppdelning mellan inre och yttre 
motivation och påpekar att det finns en interaktion mellan inre och yttre motivation. De vill 
visa att elevers intresse och motivation kan kopplas till en variation av inspirationskällor och 
att situationen bör tolkas i hela sin komplexitet (Sanderoth , 2002, s. 106f). Även Giota (2001) 
menar att motivationen är ett alltför komplext fenomen för att splittras upp i motsatspar som 
inre och yttre motivation. Hon menar att om man skall kunna ge det multidimensionella 
begreppet, elevers motivation, en rättvis bild, bör olika perspektiv och forskningstraditioner 
kombineras (Sanderoth , 2002, s. 106f). Hon får medhåll av Sautter (1997) som anser att 
motivationsforskningen är alltför starkt fokuserad på individuella och inre processer. Han vill 
uppmärksamma det relationella förhållandet mellan individen och det föremål, den person 
eller händelse som en handling är riktad mot. Sautter (1997) hävdar också att motivationen är 
en integrerad och naturlig del av de band som vi upprättar till andra människor, föremål eller 
händelser (Sanderoth, 2002, s. 109). 
 
 
3.3.1. ”Flow” Den optimala upplevelsen 
 
Att leva innebär att uppleva - genom att handla, känna och tänka. Och livskvaliteten kommer 
att avgöras av innehållet av upplevelserna. Psykologen Mihaly Csikeszentmihalyi beskriver 
ett tillstånd av optimal upplevelse för ”flow”. Flow är en underbar upplevelse och det som 
utmärker detta tillstånd är en känsla av spontan glädje, till och med hänryckning. Flow är ett 
tillstånd i vilket man blir helt absorberad av det man håller på med och ens medvetande 
smälter samman med aktiviteten. I flow är känslorna inte bara under kontroll och riktade utan 
de är också positiva, starka och i linje med det man håller på med. Man glömmer sig själva 
och är så uppslukad av det man håller på med att man förlorar all uppfattning om tid och rum. 
I flow förlorar man även medvetandet om det egna jaget och släpper tankarna på vardagens 
bekymmer. Paradoxalt nog så uppvisar människor i flow en mästerlig kontroll över det de 
håller på med och deras reaktioner är perfekt anpassade till uppgiftens krav. Det är själva 
njutningen i att göra det de gör som motiverar dem. Den lycka som följer ur flow leder till 
personlig utveckling, varmed vårt medvetande växer. Genom en längtan att återvända till 
känslan av flow, söker man allt större utmaningar. På så sätt är upphetsning och kontroll 
viktiga tillstånd för inlärning (Csikeszentmihalyi, 1999, s. 52ff). Aktiv fritid är en källa till 
ytterst positiva upplevelser. De flesta aktiviteter som skapar flow har klara målsättningar, 
tydliga regler och omedelbar feedback. De har en rad yttre krav som koncentrerar vår 
uppmärksamhet och sätter vår skicklighet på prov (Csikeszentmihalyi, 1999, s. 93). 
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3.3.2. Kunskap som motiverar  
 
Persson (1994) menar att ett självmotiverat undervisningsinnehåll har ett värde i sig och 
värdet varierar beroende på känslan av tillfredställelse som undervisningsinnehållet kan ge 
eller om kunskapen är direkt tillämplig på något man håller på att göra, vilket Persson kallar 
en autentisk motivation medan ett instrumentellt motiverat undervisningsinnehålls värde 
främst består i att det är ett medel att uppnå ett delmål, t ex betyg eller meriter (Persson, 1994, 
s. 87). Carl Rodgers skiljer mellan kunskap som endast engagerar hjärnan, men inte känslan 
och därmed inte har någon speciell innebörd för personen i fråga respektive kunskap som är 
viktig och meningsfull för individen och grundar sig på erfarenhet. Kunskap är något 
individuellt eftersom den grundas i individens känsla, medan utbildning, enligt Persson 
uttrycker samhällets intellektuella krav på individen (Persson, 1994, s. 97ff). 
 
Persson (1994) beskriver även hur de mönster, krav och förväntningar som utbildnings- och 
arbetsmarknadssystemet väver in individen i, kan skapa spänningar mellan individens 
kunskap och utbildning och kommer till uttryck på olika nivåer: inom individen i form av 
spänning mellan autentisk motivation ( t ex nyfikenhet, kunskapstörst, existentiell ångest) och 
instrumentell motivation (t ex att den eller den yrkeskarriären kräver en viss utbildning och 
för att fullfölja den krävs ett antal examinationer och studier) (Persson, 1994, s. 97ff).  
 
Persson framhåller således att för att bli utbildad krävs det motivation och engagemang från 
elevens sida. Att bli utbildad är en kvalitativ företeelse och den förutsätter att individen i 
någon mening blir formad och påverkad. Skolan kan, enligt honom, bli ett motsägelsefullt 
instrument för individuell och social konstruktion av människor om vi inte diskuterar och 
problematiserar skolans och utbildningens syfte. Undervisningen får innebörd först då den 
kopplas samman med undervisningens former och innehåll (Persson, A. 1994. s, 64f).  
 
 
3.4. Om lusten att lära i skolan 
 
Le Doux (1998) i Sanderoth (2002) beskriver lust som en sinnesrörelse, en emotion, där 
lusten är riktad mot något (objekt) som bidrar till att rikta individens handlingar och 
uppmärksamhet. Le Doux (1998) inleder sitt resonemang med att beskriva lust som en 
absorberande, inre upplevelse, som finns i ”här och nu” - situationer, som inte går att spara till 
”ett annat tillfälle”. Lusten ses bl a som en omedvetenhet medvetenhet, en känslomässig 
reaktion som föregår tolkning av en situation. Men tolkning av situationer, tankar och 
föreställningar kan även föregå och leda till påverkan av det emotionella tillståndet då 
individen värderar utifrån tidigare erfarenheter. Lust har att göra med engagemang och iver, 
glädje och lycka, nyfikenhet, livfullhet och tillfredsställelse, njutning. Lustens motsats är 
olust. Sommer (1997) hävdar att barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och 
utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom hela livet. Men kan också göra sådana 
erfarenheter att de förlorar tilltron till sin förmåga att lära. Sommer framhåller vidare att 
förmågan att lära en del av människans medfödda disposition och denna förmåga omfattar 
även lusten att lära. Lärandet är enligt Sommer, en del av människans livsutvecklingspotential 
och inbegriper hela människan, både hennes kognitiva och affektiva sidor och samspelet 
mellan dem men också samspelet mellan människan och omgivningen (Sommer, 1997) i 
(Sanderoth, 2002,s. 101ff). 
 
I lärande integreras en kognitiv process och en psykodynamisk process, hävdar Illeris (2001) i 
Sanderoth (2002). Den psykodynamiska processen omfattar psykisk energi förmedlad via 
känslor, attityder och motivationer, och fungerar som drivkrafter vid lärandet och kan även 
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påverkas av lärandet. Den psykodynamiska dimensionen av lärande är avgörande för den 
enskilda elevens drivkraft i olika situationer. Den psykiska energi, som de mobiliserar, är 
knuten till läroprocessen, de affektiva känslomässiga mönstren och upplevelsen av 
situationen. Lärande handlar om en skapande process, där många olika faktorer kan påverka 
lusten att lära, bl a kommunikation, relation, och interaktion (Sanderoth , 2002, s. 103ff). 
 
 
3.4.1. Kunskapernas djupa dimension 
 
Enligt Egidius (2003) påverkas karaktären på de kunskaper som skolan skall förmedla av 
föreställningar om kunskapens natur. Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan det man vill 
uppnå, den kunskap man redan har och problem som man upplever med utgångspunkt i denna 
samt de erfarenheter man gör. Enligt Hans Larsson, filosof vid Lunds universitet och ledamot 
av Svenska akademin är varje tankeakt en syntes, d v s en sammansättning av flera intryck till 
en helhet. En högre form av intelligent och rationellt tänkande där mängder av tankar och 
intryck samlas till en enda helhetsuppfattning. Ungefär som när tonerna från instrument i en 
orkester bildar ett musikstycke. Detta leder enligt Hansson till en direktåskådning av 
verkligheten, där inlärningen känns ungefär som en direktupplevelse. För Gardner är djupare 
förståelse en fråga om att få en känsla för sammanhangen i viktiga ämnen emedan det för 
Hansson är fråga om intuition (Egidius, H. 2003, s. 132ff). 
 
 
3.4.2. Multipel intelligens  
 
Intelligensen är multipel d v s mångfaldig, och det finns många olika intelligenser som är av 
betydelse för en människas förmåga att lära sig något. Den intrapersonliga intelligensen 
inbegriper även våra känslor, som bl a innefattar förmågan att var lyhörd för vad man känner. 
Teorin om multipel intelligensen fokuseras i allt högre grad på metakognition d v s 
medvetenhet om och reflexion över de egna mentala processerna (Goleman, D. 1995, s. 63). 
Gardner poängterar att bildning är en förmåga att se kritiskt på saker och ting, göra 
jämförelser, se sammanhang och uppleva anknytningspunkter oberoende av skolans olika 
ämnen. Fördjupningsarbeten ger självdisciplin i tänkande och sökande och breddar 
kunskapernas bredd och djup. Enligt Kolb lär vi genom att göra och där tonvikten på denna 
teori ligger i att det konkreta upplevandet är basen för allt lärande, där direkt personlig 
erfarenhet ger liv, nyanser och mening åt abstrakta begrepp som sedan gör det möjligt att testa 
begreppen i en åskådlig verklighet (Egidius, H. 2003, s. 117ff).  
 
 
3.4.3. Kunskap i handling - praktikgrundad kunskap 
 
Det finns alltid ett dynamiskt samspel mellan delarna och helheten. Genom att studera denna 
dynamik mellan delar och helhet, växer så småningom förståelse fram i ett slags dialektisk 
process mellan delarna och helheten. Enligt Egidius (2003), är teori och praktik delar i ett 
spänningsfält ”där den ena befruktar den andra”. Det gör att eleverna kan pröva olika 
möjligheter att lösa sina uppgifter. De ”lever och lär”, de ”kunskapar”, de skapar kunnande 
(Egidius, 2003, s.125ff). Även Carlgren & Marton (2004) menar att människor konstruerar 
(istället för att motta) sin kunskap (Carlgren & Marton, 2004, s. 127). 
Kunskap i handling leder alltid framåt. Man stävar hela tiden efter att göra saker och ting 
bättre och att handla blir en praktisk konst som hela tiden utvecklas och förädlas. I denna 
strävan växer självförtroendet och man får en tillit till sitt kunskapande. Attityder, värderingar 
och känslor blir en integrerad del av en oavslutad process som lever vidare i själva 
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handlingen. Kunskap i handling är nyskapande och innefattar att vara nära känslorna och den 
etiska aspekten av allt mänskligt handlande (Fugelstad, 1997, s. 47f).  
 
Det är en omöjlig diskurs att försöka välja endast en av Aristoteles tre former av kunskap, 
episteme, tecne eller phronesis som ett enda alternativ till kunskapsteori i undervisning. 
Episteme och techne går hand i hand och utan phronesis vore de enligt Gustavsson (2002) 
båda utan egentligt värde. Eftersom det tredje området utgörs av den kunskap som rör 
mellanmänskliga förhållanden, det sociala, det politiska och det kulturella (Gustavsson, 2002, 
s. 54). Schemat borde enligt Dahlin (2002) vara indelat i en tredjedel ”viljeämnen”, en 
tredjedel ”känsloämnen” och en tredjedel ”tankeämnen”. Eller som den finske hjärnforskaren 
Matti Bergström uttrycker det: ”kraftämnen” (gymnastik, lek och idrott), ”värdeämnen” 
(konst, moral, religion) och informations- och kunskapsämnen (fysik, matematik, språk, e t c) 
borde balansera varandra för att hjärnan skall få en allsidig utveckling (Dahlin, 2002, s. 55). 
 
 
3.4.4. Den reflekterande praktikern och erfarenhetsbearbetning 
 
Moxnes (1984), i Maltén (1995), teori om processinlärning är ett sätt att lära i vardagen som 
också ger mycket lärdom vid sidan om eller utöver teorikurserna och där effekten av lärandet 
är beroende av processen i sig. En process som ger självinsikt och personlig utveckling. 
Moxnes kallar detta återkommande inlärning, eller erfarenhetsinlärning. Det innebär att 
beprövad erfarenhet och nyvunnen teoretisk kunskaps ackomodation leder till förnyad 
kunskap och fördjupad vardagskunskap (Maltén, 1995, s. 183f). Kognitiva konflikter i sin tur, 
menar Pedersen, åstadkommer att man tänker i nya banor, vilket är centralt för intellektuell 
utveckling och därmed också för inlärningsprocessen och där drivkraften är människans inre 
behov av jämvikt (Pedersen, 040916). Det räcker inte att läraren hittar arbetsuppgifter för 
eleverna som ”fungerar bra” och som eleverna ”tycker om” för att vara professionell, det 
krävs också att läraren har en idé, en tanke, en mental modell i vilken arbetsuppgifterna ingår 
som en logisk del (Colnerud, G, 2002, s. 46). 
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4.  Metod  
 
I kommande kapitel presenteras studiens upplägg, genomförande och urval. De metoder som 
studien bygger på är dels en enkätundersökning (se bilaga 1-2), och en intervjuundersökning 
(se bilaga 3). Enkätundersökningen har fungerat som inspirationskälla inför hur jag skulle 
komma att utforma mina intervjuer till intervjuundersökningen. Min design kan klargöras 
med följande figur: 
 
 

 

 
 

 
Figur: Enkätundersökningens resultat analyserades och resulterade i ovanstående fyra teman. 
Men hänsyn till dessa och med utgångspunkt i undersökningens syfte, utformades en 
intervjuguide. Därefter genomförde jag tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Slutligen 
analyserades och tolkades resultaten, från intervjuundersökningen i form av 
porträtteskrivningar. 
 
 
4.1. Val av enkät 
 
Den första studien blev således en surveyundersökning av tvärsnittsdesign vilket innebär att 
jag samlat in data från 14 respondenter, på Naturbruksgymnasiets hästinriktning, tredje 
årskurs, i syfte att komma fram till en uppsättning kvantitativa och kvantifierbara data, med 
koppling till fyra variabler som sedan granskats för att kunna urskilja mönster och se vad det 
fanns för olika slags samband (Bryman, 2002, s. 56ff). Enkäten bestod av 14 slutna frågor i 
form av påståenden i en likertskala, d v s en skala med fyra svarsalternativ: Håller helt och 
hållet med, håller delvis med, tar delvis avstånd, tar helt och hållet avstånd.  Jag valde en 
vertikal utformning av påståendena eftersom påståendena innehöll ganska långa meningar. (se 
bilaga 1). Denna utformning underlättade även att kodningen av frågorna samt datoriseringen 
av dem. Enkäten innehöll även två öppna frågor. Eftersom människor ofta undviker att svara 
på enkäter där de måste skriva många kommentarer (Bryman, 2002, s. 150f), har jag därför 
begränsat de öppna frågorna, d v s frågorna där respondenten själv får skriva kommentarer, 
till två, och förlagt dessa i slutet av enkäten. Fördelar med öppna frågor är att respondenterna 
kan svara med sina egna ord. Öppna frågor lämnar också utrymme för ovanliga och 
oförutsedda svar och reaktioner. De passar bra för en utforskning av detta slag, då det gäller 
att studera nya områden. (Bryman, 2002, s. 158).  
 
 
4.1.2. Urval och genomförande 
 
Måndagen den 050926, presenterade jag min studie för åk 3 i samband med morgonsamlingen 
i stallet samt lade fram 14 st enkäter på ett bord i stallet. Tre elever fyllde i enkäten direkt 
efter en ridlektion. Ridläraren erbjöd mig att ta med de övriga 11 enkäter till skolan vilket 
resulterade i att ytterligare 11 elever fyllde i enkäten under eftermiddagen. Dessa hämtade jag 
på skolan dagen därpå. 14 elever besvarade enkäten. Urvalet var ett tillfällighetsurval 
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(Bryman, 2002, s. 313), vilket innebär att den klass som var närvarande vid tillfället för 
ifyllandet av enkäten, besvarade enkäten. I klassen finns endast flickor. 
 
 
4.1.3. Analys och databearbetning 
 
Analysen av kvantitativa data från surveyundersökningar är mera explorativa än vad den 
generella bilden ger sken av och därmed rymmer den typen av undersökningar ofta goda 
möjligheter till genereringar av teorier och begrepp. De slutna frågorna har kodats i form av 
diagram och de öppna frågorna är ett resultat av hypotetisk deduktion, även kallad 
retroduktion då jag vid analysen växlat mellan fakta och teori (Maltén, 1995, s. 102). Den 
övergripande vetenskapsteoretiska ansatsen är en hermeneutisk forskningsansats, vilket 
innebär att jag har försökt att tolka och förstå elevernas svar utifrån perspektivet att försöka 
förstå vilken betydelse hästen har för eleverna. 
 
Vid analysen av diagrammet upptäckte jag utslag som förvånade mig och jag blev nyfiken på 
hur vissa variabler kunde skilja sig åt så mycket hos elever som har hästen som gemensamt 
intresse. Dessa variabler visade sig senare vara till stor nytta vid min kvalitativa analys av 
intervjuundersökningen. Analysen, både från de slutna frågorna (påståendena) och de öppna 
frågorna har inneburit att vissa uppkomna resultat innehöll uppslag till nya teoretiska bidrag, 
vilket har medverkat till inspiration till mina intervjufrågor i intervjuundersökningen, vilket 
jag skall återkomma till längre fram. Under analysfasen har jag analyserat materialet från två 
specifika forskningsstrategier med olika paradigm (teoritriangulering) d v s jag har först 
analyserat materialet utifrån ett epitemologiskt perspektiv, d v s ett kunskapsteroretiskt 
perspektiv i surveyundersökningen, och sedan utifrån ett ontologiskt perspektiv, vilket 
innebär att man har en teori om en social företeelse (Bryman, 2002, s. 401). I detta fall 
enkätens öppna frågor samt frågeställningarna i den efterföljande intervjuundersökningen. 
Detta innebär att jag betraktar kvalitativ och kvantitativ forskning som paradigm, i vilka 
kunskapsteoretiska utgångspunkter, värderingar, och metoder är oupplösligt förenade med 
varandra inom paradigmen och oförenliga mellan dem (Bryman, 2002, s. 410). Maltén (1995) 
menar att pluralistisk mångfald är givande och att olika vetenskapsinriktningar ”bör få leva 
sida vid sida” (Maltén,1995, s. 104) 
 
 
4.1.4. Metodkritik 
 
Sambandet mellan de mått som utvecklats ur den kvantitativa undersökningen och de begrepp 
som blev resultatet ger mer en bild av förmodat än verkligt slag. Eftersom jag använder mig 
av triangulering, vilket innebär att jag använt mig av mer än en metod och datakälla vid 
studiet av en social företeelse, och flerfaldig strategi, d v s kombinerar kvantitativa och 
kvalitativa metoder, har jag dock i viss mån kunnat utveckla mått som i sin tur lett till 
begreppsbildning och konceptualisering. En kombination av kvalitativ och kvantitativ 
forskning kan även komma att innebära att man stärker fördelarna och undviker eller 
försvagar nackdelarna med respektive tillvägagångssätt (Bryman, 2002, s. 405ff). Ett sådant 
angreppssätt ger också en extra kontroll av resultatets tillförlitlighet (Bryman, 2002, s. 94ff). 
 
 
4.1.5. Validitet och reliabilitet 
 
Undersökningens validitet beträffande den kvantitativa undersökningen, d v s att jag använt 
rätt sak vid rätt tillfälle, kan betraktas som relativt hög. Emedan faktum att det i enkäten inte 
framkom om undersökningen gäller förhållandet till den egna hästen eller skolhästen sänks 
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validiteten. Mina ansträngningar till kommunikation under forskningsprocessen och min 
fylliga metodbeskrivning, tillsammans med kombinationen av kvantitativ och kvalitativ 
metod bör ha en förhöjande inverkan på validiteten. Jag tror även att den kunskap jag kommit 
fram till är användbar vid kommande forskning (Gunnarsson, 20051002). 
 
Reliabiliteten, d v s trovärdigheten inom undersökningens kvantitativa del, betraktar jag som 
relativt hög eftersom mitt urval är en representativ grupp med hög motivationsnivå. Däremot 
gäller även här det faktum att det inte framgick i enkäten om frågorna gällde den egna hästen 
eller skolhästen, sänker det även reliabiliteten. 14 enkäter är dessutom för få för att uppnå ett 
tillförlitligt resultat. Att det fanns samstämmighet i utfallet av olika delar i enkäten som tar 
upp samma fenomen höjer däremot reliabiliteten. Eftersom hög validitet förutsätter hög 
reliabilitet mäter också undersökningen det som var avsett att mätas och ger en beskrivning av 
hur bra min datainsamling har fungerat (Gunnarsson, 20051002). 
 
 
4.2. Intervjuundersökningens upplägg, genomförande och urval 
 
Nedan presenteras den metod som valts för intervjustudien, samt en beskrivning av studiens 
uppläggning och design. Därefter ges en redogörelse för hur urval, datainsamling, 
databearbetning och analys av det insamlade materialet genomförts. Inspirerad av 
enkätundersökningens resultat och med utgångspunkt i syftet: att beskriva och försöka skapa 
bättre förståelse av vad hästen kan betyda för elever på Naturbruksgymnasiets hästinriktning i 
relation till deras skolframgång, motivation och emotionella utveckling. Utformade jag en 
intervjuguide, se bilaga 3. Därefter genomförde jag tre kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med tre elever, alla flickor, på Naturbruksprogrammets tredje årskurs. Dessa 
personer var fördelade på tre olika klasser och ingen av dessa deltog i den tidigare 
enkätundersökningen. Intervjuerna bandades efter att jag först upplyst intervjupersonerna om 
studiens syfte, fördelarna, nyttan och eventuella konsekvenser med studien, samt informerat 
dem om att de när som helst kan avbryta intervjun. Därefter transkriberades intervjuerna och 
data analyserades genom kodning och tolkning, för att söka ämnesrelaterade teman och 
mönster. I kapitlet Diskussion och Slutreflektion diskuteras gemensamt, resultaten från 
undersökningens samtliga resultatavsnitt, alltså undersökningens resultat i förhållande till 
syftet med studien.  
 
 
4.2.1. Metod och val av vetenskapsteoretiskt perspektiv  
 
Eftersom jag är intresserad av vad företeelser i tillvaron har för innebörd för människor 
kommer jag att använda mig av en hermeneutisk forskningsansats i min intervjuundersökning. 
Hermeneutiken är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkningen utgör den 
huvudsakliga forskningsmetoden och där man istället för att tala om absoluta sanningar har 
förmåga till öppenhet och ödmjukhet inför den företeelse som studeras (Nyström, 2002).  
Eftersom jag försöker förstå företeelser som kan vara svåra att hantera i det vardagliga livet, 
som känslor och upplevelser, och som också kan vara svåra att förstå, tycker jag att en 
hermeneutisk forskningsansats harmonierar väl med mitt syfte. Det är också min önskan att 
den bild jag målar av verkligheten skall vara meningsfull för de individer som är föremål för 
min studie och min förhoppning är att de tolkningar jag presenterar skall få en bärande kraft i 
elevernas verklighet.  
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4.2.2. Urval och datainsamling 
 
Efter att jag kontaktat huvudansvariga för Naturbruksgymnasiets hästinriktning på skolan och 
fått formellt tillstånd att genomföra mitt uppsatsarbete informerades lärarna av vederbörande 
om att jag skulle få genomföra mina intervjuer Fredagen den 051015, i samband med att åk 3 
har stalltjänst. Det var heller inga svårigheter att hitta ungdomar som ville ställa upp på 
intervjun. Dels för att de tycker att ämnet är intressant och dels för att intervjuerna var 
förlagda under stalltjänsten vilket innebar att de som ville medverka till intervjuerna slapp 
stalltjänsten, d v s mocka, sopa och strö. Vilket kanske inte alltid är så populärt. Urvalet har 
skett genom att läraren som har haft stalltjänsten under intervjutillfället valt ut de elever som 
av olika anledningar haft giltig orsak att slippa stalltjänsten just den dagen. Att använda sig av 
denna typ av urval kallas tillfällighetsurval (Bryman, 2002, s. 313). Sammanlagt har jag 
intervjuat tre flickor. 
 
 
4.2.3. Olika slags frågor 
 
För att få information om hur de intervjuade upplever sin värld och sina liv har jag försökt att 
uppnå en flexibilitet som beaktar både den tematiska och den dynamiska dimensionen i 
intervjun. För att framkalla spontana och rika beskrivningar om respondentens upplevelser 
och erhålla varierad information har jag närmat mig en fråga ur olika synvinklar. Det blev 
väldigt många frågeställningar, men enligt Bryman, (2002) är det bättre att frågorna innehåller 
en flexibilitet än en begränsning av frågefokus. Efterhand infann sig ordning och struktur i 
utformningen av frågeställningarna och jag fick fram olika teman som undersökningen kretsar 
kring och som var av intresse både för vad intervjupersonerna anser vara viktigt och i 
överensstämmelse med undersökningens syfte. Jag använder mig av olika typer av frågor. Jag 
har börjat med inledande frågor för att få intervjupersonen att komma in i ämnet, ur ett för den 
personen personligt sätt. Därefter har jag följt upp med uppföljningsfrågor, där jag bett 
respondenterna att utveckla sina svar. Sonderande frågor d v s fördjupningar av svar som 
givits på en direkt fråga. Specificerande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande 
frågor, där jag övergått till att byta tema. Tystnad, vilket ger respondenterna möjlighet att 
tänka efter. Tolkande frågor, och dessvärre alldeles för många omedvetna ledande frågor som 
oavsiktligt påverkat svaren. Jag har dock tagit hänsyn till detta vid mitt tolkningsarbete 
(Bryman, 2002, s. 305ff). 
 
 
4.2.4. Analysmetod, kodning och tolkningsarbete 
 
Inom hermeneutiken arbetar forskaren med tolkning av texter, i mitt fall transkriberade 
intervjuer. Analysen handlar om min förståelse för den insamlade data, d v s den 
transkriberade intervjun. Syftet med min första genomläsning av texten var att få en 
preliminär förståelse av helheten, där de förklaringar jag väljer endast är meningsfulla i den 
utsträckning som den hjälper mig att ytterligare fördjupa förståelsen av intervjuerna. 
 
Därefter har jag med hjälp av färgkritor i olika färger strukturerat om texten så att de delar 
som verkar ha samma eller liknade innebörd fått samma färg och förts samman i kategorier 
som jag benämner ”rubriker”. På så sätt blev det blivit möjligt att sortera fram de mest 
meningsfulla tolkningar. Följaktligen fick jag fram de huvudkategorier, som tydligast belyste 
mina problemformuleringar och syfte. Denna analys resulterade till slut i fem huvudrubriker. 
Med huvudkategorier ”rubriker” menar jag mina centrala frågeställningar och uppsatsens 
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centrala fokus. Dessa kategorier är också den röda tråd som utgör ramen för min beskrivning 
(Bryman, 2002, s. 377). 
 
1. Vikten av att känna sig behövd och ha en uppgift att fylla 
2. Tankar om hästen i utbildningen 
3. Den reflekterade praktikern 
4. I samspel med hästen 
5. Hur man blir den man är 
 
Mina många frågor till trots, har jag hela tiden haft i åtanke att försöka skapa bättre förståelse 
av vad hästen kan betyda för elever på Naturbruksgymnasiets hästinriktning i relation till 
deras skolframgång, motivation och emotionell utveckling. Varje intervju varade ca en timma 
och varje transkribering tog ca 8 timmar i anspråk. De transkriberade utskrifterna utgjorde 
mellan 6-8 A4 sidor.  
 
Rimligheten i tolkningarna har bedömts genom att tolkningar på samma nivå bildar ett 
mönster där den ena tolkningen stödjer den andra. Dessa har i sin tur, bildat ett mönster av 
innebörder som kan flätas i varandra. (Nyström, 2002). Det är dessa övergripande mönster 
som jag i resultatets porträttbeskrivningar kommit att kalla för ”rubriker”. Man kallar detta 
sätt att söka skapa en sammanhängande historia av de många händelser som sker i intervjun 
för narrativ strukturering (Szklarski, 050902), eller för ”Spårhundsanalys” (Westlund, 
051122). Jag tolkar mina resultat i porträttform därför att intervjupersonernas berättelser 
belyser så mycket. Under våra intervjuer ställde jag väldigt många frågor och även om jag 
hade ett direkt angreppssätt i intervjuerna, uppmuntrade jag fria associationer. Jag försökte att 
systematiskt täcka ett antal teman: deras tankar om relationen till hästar, tankar om 
utbildningen, motivation till lärande och deras upplevelse av hur man blir den man är. Många 
av mina frågor stimulerade dem att berätta om saker som de annars inte skulle ha ägnat en 
tanke. 
 
Några frågeställningar som har varit till min hjälp vid kodningsarbetet:   
 
⋅ Vilken generell kategori är just denna information ett exempel på? 
⋅ Vad representerar denna information? 
⋅ Vad handlar denna information om? 
⋅ Viket tema är denna information exempel på? 
⋅ Vilken fråga om ett tema ger denna information upphov till? 
⋅ Vilket slags svar på en fråga om ett tema implicerar denna information? 
⋅ Vad är det som händer här? 
⋅ Vad gör människor? 
⋅ Vad säger människor att de gör? (Bryman, 2002, s. 383f). 
 
 
4.2.5. Validitet och reliabilitet  
 
Validiteten, tillförlitligheten är hög i den bemärkelse att mitt urval är en representativ grupp 
och ämnet ligger intervjupersonerna varmt om hjärtat.  Men tre semistrukturerade intervjuer 
är för få för att man ska kunna bedöma tillförlitligheten i undersökningen vilket innebär en 
sänkning av validiteten. Logiken i mina tolkningar anser jag dock vara hållbara. Åberopar än 
en gång mina ansträngningar till kommunikation under forskningsprocessen och min fylliga 
metodbeskrivning, tillsammans med kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod vilket 



 
 

26

bör ha en förhöjande inverkan på validiteten. Slutligen tror jag även att den kunskap jag 
kommit fram till är användbar vid kommande forskning (Gunnarsson, 20051002). 
 
Reliabiliteten, d v s trovärdigheten inom undersökningens kvalitativa blir något lägre, p g a 
alltför många omedvetet ledande frågor, vilket oavsiktligt kan ha påverkat svaren, trots att jag 
har tagit hänsyn till detta vid analysen. Att jag som forskare är nybörjare och ovan bidar också 
till en sänkning. Reliabiliteten förhöjs däremot eftersom jag delar upp valideringen i olika 
stadier, som kodning, tolkning och noggrann analys. D v s, det som rör frågan om huruvida en 
eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det 
begreppet som var tänkt att mätas (Bryman, 2002, s. 88).  
 
 
4.3. Forskningsetiska aspekter 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning säger att forskningen skall samtidigt uppfylla 1) forskningskravet, att utföra viktig 
och kvalitativt god forskning, och 2) individskyddskravet, som innebär att deltagare, 
försökspersoner och informanter inte få komma till skada. Individskyddskravet förtydligas i 
regler med krav på information, på samtycke, på konfidentiellitet samt på hur 
forskningsmaterialet får nyttjas (Vetenskapsrådet, 051106).  
 
För att uppfylla forskningskravet har jag, trots att jag är nybörjare i forskningssammanhang, 
strävat efter att det uppsatsarbete jag genomfört skall hålla god kvalitet. Jag anser det även 
vara viktig forskning att undersöka fenomen i skolmiljö, ur elevperspektiv. Genom fingerade 
namn på respondenter och intervjupersoner samt att avstå från att uppge i vilken skola 
undersökningen genomfördes har jag uppfyllt individskyddskravet samt förtydligat detta 
genom att informera de som medverkat i undersökningen om undersökningens syfte, att jag 
har tystandsplikt, att det är respondenternas uppfattning som är viktig och att det inte finns 
några svar som är rätt eller fel och att den intervjuade när som helst kan avbryta intervjun 
samt att uppsatsen, då den blir klar, kommer att vara en offentlig handling. 
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5. Resultatredovisning av enkätundersökningen 
 
Resultatredovisningen nedan består av en resultatsammanfattning, där jag gemensamt och 
med hänsyn till de fakta som framkommit ur enkätundervisningens 14 slutna frågor 
(påståenden) och den öppna frågan. Alltså hur eleverna har svarat på enkätens 14 slutna 
frågor, d v s påståenden. ”Vad betyder hästen för dig?” (se bilaga 1), och den öppna frågan 
”Vad är det bästa med hästar?” (se bilaga 2). 
 
5.1. Resultatsammanfattning av enkätundersökningen 
 
Vid analysen av de olika svarsalternativen i enkätundersökningens avdelning för slutna frågor 
(påståenden), framkommer att alla studerande är överens om att disciplin och ordning är det 
som prioriteras högst i samvaro med hästar och under vistelse i ett stall. Det var ingen av de 
svarande som ens delvis tog avstånd från detta påstående. Likaså instämmer alla i att om man 
är ledsen någon dag och går till stallet, rider eller pysslar med hästar, så mår man bättre 
efteråt. Upplevelse av att känna stolthet för sin häst rankades lika högt som disciplin och 
ordning. 
 
Majoriteten är av den uppfattningen att hästar får dem att känna sig behövda. Faktiskt tycker 
flertalet t o m att det är lättare att stiga upp på morgonen när de vet att de skall till stallet. 
Arbetet i stallet upplevs som roligare än annat arbete. De upplever frihet i samvaro med 
hästen och ibland kan de få en känsla av att hästar förstår hur de mår. Däremot inför 
påståendet att de ibland haft en känsla av att hästen har försökt att säga dem någonting, är 
variationen större. Det är lika många som delvis håller med om att så skulle vara fallet som 
delvis tar avstånd från påståendet. Dock har 14 % haft upplevelsen av att hästen har försökt 
att säga dem någonting och håller helt och hållet med om detta. Livet med hästarna gör att de 
unga kvinnorna lär sig att ta ansvar samtidigt som de upplever sig bli dukigare även på andra 
saker, även om 14 % delvis tar avstånd från detta påstående. 
 
Stallkompisarna betyder inte så mycket som man skulle tro. Av svarsfrekvenserna i 
undersökningen att döma så är det få som rider eller kör för att bli duktiga 
tävlingsryttare/kuskar. Nästan hälften av de tillfrågade tar delvis avstånd från detta påstående 
och nästan 30 % tar helt och hållet avstånd. 
 
Ur enkätundersökningens avdelning för den öppna frågan ”Vad är det bästa med hästar?” och 
”annat som jag skulle vilja säga” framgår att själva problemformuleringen, vad som är det 
bästa med hästar är svår att besvara av den anledningen att respondenterna upplever många 
fördelar och positiva egenskaper i sitt förhållande till hästen. En mycket viktig och intressant 
aspekt framkom under ”Annat som jag skulle vilja säga” där respondenten reflekterar över sitt 
förhållande till hästen och skriver att hon tycker det är ”bra med en enkät att fylla i så att man 
tänker lite mer på vad man egentligen tycker om hästar”. Sammanfattningsvis präglas 
elevernas upplevelser och erfarenheter av hästar av att de är helt underbara djur. De är söta 
och snälla och de gör det man ber dem om och de finns alltid där. De försvinner inte. De 
inger trygghet. Respondenterna upplever att hästen ger dem osjälvisk kärlek utan att kräva 
något i gengäld. Respondenternas uppfattning är att hästarna uppoffrar sig för människans 
skull, låter sig leva i fångenskap och tillåter att vi rider på dem. Trots att de är stora och starka 
och lätt skulle kunna skada en människa så gör de det inte. De visar respekt för människan 
och har ett hjärta av guld. Man lär sig mycket av dem b l a ansvar och omvårdnad. När man är 
i stallet, hos hästarna kan man strunta i världen utanför och man har någon att bry sig om och 
tycka om.  
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Min analys och tolkning av elevsvaren har resulterat i följande teman; 
 
  

 Omsorg 
 Respekt 
 Trygghet 
 Ansvar 

 
Det är utifrån dessa teman jag utformat mina hypoteser i intervjuguiden för de 
semistrukturerade intervjuerna. Enkätunderökningen har använts som inspirationskälla till 
utformningen av intervjufrågorna. Se bilaga 3. 
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6. Resultat 
 
I nedanstående text kommer jag att ge en beskrivning av det som jag kommit fram till i min 
kvalitativa intervjuundersökning. Genom att utifrån syftet, att skapa bättre förståelse av 
elevers uppfattning om vad hästen kan betyda för elever på Naturbruksprogrammets 
hästinriktning, i relation till deras skolframgång, motivation och emotionella utveckling, har 
jag valt att presentera elevernas tankar och synpunkter under fem huvudkategorier, rubriker. 
Tre elevers uppfattningar, tankar och synpunkter är sammanfattade i form av 
porträttbeskrivningar i nedanstående text. Frågan om vad hästen betyder för gymnasieelever 
på Naturbruksgymnasiets hästinriktning i relation till deras skolframgång, motivation och 
emotionella utveckling, skall således nu få sin empiriska belysning. Jag har valt att gruppera 
porträtten efter en grundläggande dimension som framkom i slutfasen av databearbetningen 
av intervjumaterialet. Indelningsgrunden är inte distinkt i den bemärkelsen att kategorierna 
utesluter varandra.  Utan bör ses som uttryck för ambitionen att på ett förenklat sätt beskriva 
hur eleverna relaterar sig beträffande sin person och sin relation till hästen. De tre porträtten 
presenteras således under fem rubriker. Min analys och tolkning av elevsvaren har resulterat i 
följande rubriker:  
 
Vikten av att känna sig behövd: Denna kategori innehåller uttalanden avseende elevernas 
tankar om sitt känslomässiga engagemang till hästar. Vad det är som gör att de tillbringar 
nästan hela sin fritid i stallet. Här tas även upp uttalanden om ansvarstagande, respekt, 
uppskattning och tillfredsställelse.  
 
Tankar om hästen i utbildningen: Kategorin har bildats av uttalanden som berör elevernas 
erfarenheter av hästen i utbildningssyfte och i undervisningen. Denna rubrik innehåller även 
tankar om motivation och vilja.  
  
Under rubriken Den reflekterande praktikern presenteras elevernas tankar som tydligt ger 
uttryck för en önskan om få arbeta med så mycket praktiska övningar som möjligt.  
 
I samspel med hästen: I detta avsnitt behandlas elevernas synpunkter om hästhantering och 
förmåga till kommunikation med hästar.  
 
Hur man blir den man är: Under denna rubrik presenteras elevernas tankar kring sökandet 
efter den egna identiteten.  
 
 
6.1. Hanna en riktig hästtjej 
 
Hanna är uppvuxen i ett hem där man i flera generationer haft hästar hemma på gården. På 
skolan tillbringar hon inte så mycket tid i stallet eftersom hon inte har häst med sig. Men när 
hon är hemma blir det 5-6 timmar varje dag. 
 
 
6.1.1. Att känna sig behövd och ha en uppgift att fylla 
 
Hanna beskriver hästar som väldigt sociala djur. De hälsar genom att gnägga när man 
kommer och hon känner att hästarna uppskattar hennes närvaro. Hanna säger att det märks på 
hästarna att de trivs med tillvaron när man håller på och pysslar med dem. Även om man inte 
rider så finns det 100-tals saker med att fixa i ordning och mocka och greja. Har man en egen 
häst så känns det mer som en kompis, som inte kan prata, än något djur som man rider ut på 



 
 

30

och har kul med. Man märker i uttrycket på dem, vad de tycker och känner och tänker, säger 
Hanna. Anledningen till att hon tillbringar så många timmar i stallet är själva samvaron med 
hästarna. Man kanske har haft en dålig dag i skolan, sover en liten stund, men sedan går man 
till stallet och är glad igen när man kommer därifrån.  
 

Jag är nog aldrig sur i stallet, tror jag inte. Alltså om man säger; OK, jag kan vara arg, och 
liksom det är jobbigt och jag é trött och allting men ändå när jag ska till stallet vet man att man 
kommer till hästarna liksom och dom tycker att det är skönt att man kommer. Man blir så 
uppskattad. Dom gnäggar nästan alltid när man kommer och liksom hälsar och sådär. Och sén, 
jag kan stå och gosa och klappa på hästen i två timmar i stället för att; ja, just det jag skulle 
mocka, man glömmer bort det så lätt. Man kan stå hur länge som helst med hästarna. (Hanna) 

 
På skolan blir det inte att hon vistas så mycket i stallet eftersom det är så många hästar och de 
sköts av så många olika människor. Visst kan man ledsna på skolan ibland, berättar Hanna 
men inte på hästarna. Man har så stor respekt för dem, säger hon. 
 
Då frågar jag om det är annat i samhället som man har respekt för svarar hon. 

 
Inte på samma sätt…för det är ju ändå en livskompis, en kompis för livet. OK dom kan inte 
prata men man känner ändå när det inte är en bra dag och när det är en bra dag. Och man får så 
mycket tillbaka om man beter sig fint. Om man beter sig bra mot hästen så får man ju så mycket 
tillbaka. Om man respekterar den så blir man respekterad tillbaka. (Hanna) 
 

Hanna tror att det gäller människor också. 
 
Ja, man behandlar ju andra som man vill bli behandlad själv. Eller man bör göra det i alla  
fall. (Hanna) 
 
 

6.1.2. Tankar om hästen i utbildningen 
 
Hanna saknar grundläggande undervisning i utbildningen om hur hästen känner och tänker. 
Helt enkelt hur man kommunicerar och handskas med hästar. Hon tycker att man bör ha mer 
kontroll över hästen innan man sitter upp och rider dem. Hon tror också att det kan vara 
ganska förvirrande för hästarna att det är så många olika människor i skolstallarna som 
hanterar dem. Då kan det lätt bli för många olika signaler till hästarna, om hur de får bete sig 
och inte får bete sig. Hanna skulle önska mera mark- och lydnadsövningar innan man sitter 
upp och rider.  
 

…mer koll på backen innan dom hoppar upp och rider, istället för att bara kasta sig upp och inte 
känna hästen ordentligt. Jag önskar att de skulle undervisa i det här. (Hanna) 

 
Då jag frågar om de inte har haft etologi på schemat svara hon. 
 

…Nä, jo det hade vi i tvåan. Men det var inte på det sättet. Vi hade några praktiska övningar. 
Det saknar jag här i undervisningen. Vi skulle ha mera praktiska övningar om disciplin och 
lydnad och om hur man arbetar med en häst utan att tvinga den till något. Nej, det går inte att 
försöka tvinga en häst på ett halvt ton, att göra något som den inte vill. (Hanna) 
 

Hanna tycker att det har varit jättenyttigt att komma till ett annat stall och se hur man hanterar 
hästar och vad man har för rutiner. Hanna tycker inte att hon utvecklats särskilt mycket i 
ridningen men anser att hon lärt sig mycket då det gäller foder och hästens näringsbehov och 
tycker att teoriundervisningen varit intressant.  

 
…om man skall ta ridningen så tycke jag att jag har lärt mig såå…nästan ingenting. (Hanna) 
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Hon ser heller inte undervisningen i stallet som undervisning. 
 

…vi har ju inte så mycket undervisning i stallet, det är ju bara ridningen vi har här, annars har vi 
ju allting teoretiskt uppe i skolan. (Hanna) 
 

 
6.1.3. Den reflekterade praktikern 
 
Hon nämner problematiken med att arbeta med hästar som man inte hinner lära känna samt 
avsaknaden av en holistisk grundsyn på lärande. Hanna tycker ändå att det är bra med hästar i 
skolan och vill gärna ha så mycket praktiska moment som möjligt i utbildningen. 
 

…Jag tycker det för att, ehh, det blir så enformigt att bara sitta i en lektionssal och lyssna på en 
lärare som berättar ur en bok som någon annan har skrivit istället för att se med riktiga hästar 
hur det går till och varför man gör så och sådär. För mig känns det mycket bättre med så mycket 
hästar som möjligt eller så mycket praktiskt som möjligt än teoretiskt för det blir så mycket och 
så känns det som att man vet ändå inte vad man håller på med om man inte ser det praktiskt. 
(Hanna) 
 
 

6.1.4. I samspel med hästen 
 
Enligt Hanna är det är just närheten till hästen som gör att man kan utveckla ett samspel. Det 
kräver att man tillbringar mycket tid med hästen för att man skall kunna lära sig att 
kommunicera med varandra. Det är hästarna som lärt Hanna hur man handskas med dem 
genom att de är så tydliga i sitt sätt att kommunicera.  

 
… jag har två hästar. Och min stora häst det märks när han tycker att jag gör rätt. För när jag gör 
fel då säger han ifrån att så; NEJ. Det är svårt att förklara med det märks på honom att nej det 
här var inte rätt så får du inte göra. Det är svårt att förklara men man är s´ån man kommer ju så 
nära dom. (Hanna) 
 

Hästar kan man inte bestämma över hur som helst. Man måste lyssna på hästen och reflektera 
över vad man gör. Vara uppmärksam på hästens signaler. Enligt Hanna handlar samvaron om 
ömsesidigt förtroende och tålamod. Man kan inte tvinga en häst till någonting. Vill den inte så 
gör den det inte heller. Då får man hitta på någonting annat istället, säger Hanna. 
 

Man kan ju bara ta den på axeln och gå, man måste ju försöka…alltså vill den inte så måste man 
ju fundera på vad är det för fel? Man kan ju inte putta fram honom det går ju inte. Det funkar 
inte riktigt. Man får lära liksom till varandra. Och lära sig av varandra. Och fundera på vad man 
gör för fel om inte hästen lyssnar. Man kanske ger för många signaler eller otydliga eller vad 
som helst så då kanske man får göra en annan sak eller nåt annat istället. Det är svårt att förklara 
men det känns ju. (Hanna) 
 

Hanna försöker förklara för mig vad hon menar genom att berätta för mig om en ny häst som 
de fick hem till gården. Hästen var rädd och inte särskilt mycket hanterad. Hon berättar att det 
första de fick göra var att försöka få hästen att vinna deras förtroende. Den gick på dem och 
när den blev rädd skenade den iväg och var också omöjlig att lasta. 
 

…Då var det bara att säga att det är ingen fara och klappa han, så det fick vi börja om med. Så 
det var svårt att få honom att lita på oss. (Hanna) 
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Hanna berättar hur hon suttit i timmar på rampen till hästtransporten och lockat och pockat 
med hästen. Och efter ett halvår gick hästen att lasta, när hästen inte kände det som ett tvång 
längre. 

 
En gång satt jag tre timmar på rampen till hästtransporten och lockade och plockade, först gick 
han och åt lite gräs och sedan kom han faktiskt fram och nosade på den och sedan tog det väl 
halvår till så fick vi honom. När han inte upplevde det som ett tvång lägre. Det handlar om 
ömsesidigt förtroende. (Hanna) 
 

Hanna berättar om skräckscenarier som hon har bevittnat när hon varit på tävlingsplatser och 
sett ägarna försöka slå in hästarna i hästtransporten med spön och piskor. Hon upplever det 
som frustrerande att inte kunna hjälpa hästarna i dessa situationer när de blir så okunnigt och 
illa behandlade samt beklagar att hästägare inte har kunskap om att kommunikation med 
hästar handlar om ömsesidig respekt och förtroende.  

 
Det gör så ont att se hästar bli så illa behandlade av folk som inte förstår hur underbara dom kan 
va om man bara låter dem va och försöker få dem att få förtroende för en. Dom är ju bara hur 
underbara som helst. OK, dom kan inte prata men dom visar mycket annat. (Hanna) 
 

Ända sedan Hanna var 5 år och fick sin första ponny har hennes mamma varit väldigt sträng 
då det gäller att Hanna skulle behandla sin ponny väl. Och talat om för Hanna att man måste 
vara lugn och snäll och inte bli arg om hästen kanske inte vill någon dag. Hanna säger att det 
är lätt att skylla på hästen om exempelvis ridningen inte har gått så bra en dag. 

 
…även om det kanske inte gått sådär jättebra men då är det ju någonting man själv gör som är 
fel. För jag tror aldrig att, ja det var väldigt längesen om man skall va ärlig som man skyllde på 
hästen att det var hans fel. Men det kanske blir så om man inte kan rida en häst så bra och han 
stretar emot så kan man ju inte säga att det är hästens fel, och så där. Sén när man ser en annan 
person rida så kanske hästen går hur fint som helst och är lugn och sådär. Då funderar man ju på 
att nu var det jag som gjorde någonting. (Hanna) 
 

 
6.1.5. Hur man blir den man är 
 
Hanna tror att det är viktigt för den egna identitetens betydelse att man har goda förebilder i 
föräldrarna. Hon betonar det stora ansvar man har som förälder.  Hon gör en intressant 
koppling mellan hur man måste tänka sig för när man handskas både med barn som hästar. 
Hon drar en parallell mellan föräldraskap och hästskötsel. ”Man måste vara väldigt tuff men 
vek”. 
 

Man föds väl till den man är sén härmar man väl rätt mycket. Om man säjer om kanske en 
mamma som röker och går ut och super varje Fredag och sådär då kanske man tar efter blir man 
ju sådan själv. Eller om man kanske har en mamma som sitter hemma och myser och dricker 
lite vin då blir man ju lite lugnare såå…föräldrarna får ju tänka väldigt mycket på vad dom gör. 
Och så är det ju samma sak med hästar också. Man måste ju vara väldigt tuff men vek. (Hanna) 
 

Hon tror att man fostras till att bli den man är och definierar fostran på följande sätt: Får man 
som barn inte den respekt och kärlek man behöver så tror Hanna att man blir hämmad i sin 
personliga utveckling. Fostran är enligt Hanna. 

 
…respekt och kärlek. Alltså man fostrar inte sig själv. Men om man säger att mamman kanske 
inte tycker om sitt barn så som kanske man ska göra, eller barnet kanske inte är välkommet eller 
oförberett. Då kanske det känns som att barnet inte får den kärlek som den behöver. De barnen 
kanske ger mindre kärlek eftersom de inte har fått så mycket kärlek senare i livet. De blir nog 
inlåsta liksom och vågar inte… (Hanna) 
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6.2 Tina den besjälade hästpsykologen 
 
Tina är också född på en gård med hästar och har ridit sedan hon var riktigt liten. 
Anledningen till att hon sökte Naturbruksgymnasium var att hon såg det som ett alternativ till 
det program som ”alla andra” gick, Samhällsvetenskapliga programmet. Hon tillbringar 
nästan all sin fritid i stallet och vill bli en massa saker men hästpsykolog är nog det hon helst 
vill utbilda sig till.  
 
 
6.2.1. Att känna sig behövd och ha en uppgift att fylla 
 
Tina har tänkt mycket på livsfrågor långt innan jag kom till henne med mina frågor. Hennes 
beskrivning av hästlivet är så levande att jag kan se henne sittandes på en äng, intill en 
hästhage och filosoferande betrakta det vackra landskapet med dess fina färger och spännande 
dofter, medan hästarna går omkring fridfullt och betar. I den stunden är hon lycklig. Hon har 
en väl utvecklad perceptionsförmåga. Och hon har många fina minnen från ett helt liv 
tillsammans med hästar och dessa minnen hjälper henne att finna trygghet i sig själv. Jag kan 
riktigt känna solen värma i den rimfrostvackra januarikylan. 

 
Så det är väl det och sén é det just överhuvudtaget att när det blir höst som nu när man ser 
färgerna, det enda jag förknippar det med är att rida ut på stubbåkrar, eller då kan jag känna 
dofter som får mig att tänka på att minnen. Det är bara det att hela mitt liv är minnen ihop med 
hästar. Det finns ju så mycket annat men det är bara bidelar i mitt liv. Det enda raka spåret det 
är hästar. Bara att sitta och titta på de fina färgerna när hästen springer omkring kan jag bara 
sitta och titta och solen värmer och… (Tina) 
 

Tina säger att det är viktigt att det finns någon som väntar på en, något beständigt i en 
föränderlig värld. Hästen finns alltid där utan att ställa frågor och komma med krav. Så länge 
hon är i stallet, rider och är koncentrerad på det hon gör är hon lycklig. I stallet, hos hästarna 
får hon utlopp för sina känslor, sorg såväl som glädje. Hon har behov av att visa känslor men 
upplever att det kan vara svårt bland människor. Mår hon dåligt någon dag så hjälper det att 
åka till stallet en stund. Då mår man bra igen. 
 

Och …så åker jag till stallet och då hjälper det. Jag har ju inte gått i världens största 
depressioner, även om jag har gått och samlat. Utan det är bara det jag kan vara lite sur eller att 
jag börjar gråta. Jag gråter rätt mycket. Och skrattar lika mycket. (Tina) 
 

Att känna att man behövs är enligt Tina en bekräftelse som tjejer behöver och som är 
jätteviktig. Denna bekräftelse får hon av hästen då den gnäggar och tydligt visar sin glädje 
och uppskattning när Tina kommer till stallet. Hon påpekar vidare att hennes kompisar som 
inte har något djur ständigt måste ha en pojkvän för att få en bekräftelse på att de behövs. 
 

…det är nog det som driver mig. Just det att känna att man behövs är en bekräftelse som tjejer 
behöver och som är jätteviktigt. Alla mina tjejkompisar, dom som inte har ett djur. Då måste 
dom ständigt ha pojkvän. Även om dom kanske inte är så kära i honom, bara för att få 
bekräftelse på att någon behöver en och saknar en. Och bara för att man skall kunna leva. (Tina)  

 
Tina beskriver sina känslor för hästen som en slags moderskänslor och berättar att ibland när 
hon är så ledsen att hon bara vill dö, så kan hon inte ge upp för hon har en häst som väntar på 
henne och behöver henne.  

 
…det är ju liksom att hon är mitt barn.  
Det är ju bara jag som tar hand om henne. En del gånger som man är så ledsen att jag vill dö så 
känns det som att jag kan ju inte dö för att det ju ingen som kommer ju att ta hand om min häst. 
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Och det är ju lite som man känner någon slags, som tjej, någon slags moderskänsla för sitt djur. 
Och just att dom är så stora och mjäkiga djur, nej, men dom klarar sig inte själva. (Tina)  
 

I alla livets svårigheter är det hästen som är tryggheten. 
 
…och just att om nånting rasar, om ett förhållande går söner, bla, bla, eller med kompisar eller 
om nånting spricker i livet så är det ju överhuvudtaget en lättnad att ha något annat att tänka på 
som är positivt. (Tina) 
 
… Jag kan ju inte bara deppa ihop. Det är ju ingen annan som tar hand om min häst om jag 
ligger hemma och grinar. (Tina) 
 

Sedan ger hon mig en beskrivning av hästens många olika användningsområden. Hon talar 
om hur hästen i alla tider och alla samhällsklasser har fascinerat människan. Och poängterar 
hur värdefull hästen är även för en människa som kanske inte äger miljoner, eller har 
prisbelönta avels- eller tävlingshästar. Hur viktigt det är att bara för att få vara där och känna 
lukten av häst och stall.  
 

…men om man ser till en människa som kanske inte har så mycket pengar som ändå bara älskar 
att åka till stallet och kanske varit i stallet i 18 år och den har i alla fall inte tröttnat. Den bara 
vill ut till sin lilla häst eller ponny och bara för att vara där och känna lukten och bara få vara 
där. Även om hästen kanske har varit sjuk och inte har kunnat bli riden på ett halvår så är man i 
alla fall lika glad att få åka dit. (Tina) 
 

Hästen får Tina att känna sig värdefull. Den ger henne en uppgift att fylla och hon får en 
bekräftelse på att hon behövs. Hästen ger henne ett gott skäl till att leva och den är för henne 
en trygghet i livets alla skiften. Tina har under en period provat på att låna ut sin häst av 
ekonomiska skäl. Men upplevde det som mycket svårt att var utan häst. Erfarenheten av att 
plötsligt leva utan häst motiverade Tina till att börja arbeta två dagar i veckan efter skolan. 

 
…det gick inte jag låg och grät varje kväll. Så då skaffade jag mig ett jobb härinne i stán och 
jobbar också efter skolan två dagar i veckan. Och sen åker jag till stallet efter det. (Tina) 
 
 

6.2.2. Tankar om hästar i utbildningen 
 
Ända sedan Tina var en mycket liten flicka har hon tillbringat hela sin uppväxt ensam i stallet 
tillsammans med hästarna. Hon har sedan barnsben ridit mycket ute i naturen. Den tävlings- 
och avelsverksamhet som skolans undervisning är inriktad på känns främmande för Tina. För 
henne är inte detta så viktigt. Pulsen på skolan och grupptrycket resulterade enbart i 
prestationsångest och hon mådde dåligt av det. 

 
Det är själva pulsen här på skolan och bland mina skolkamrater som har jagat upp mig och fått 
mig att bli sån. I somras tävlade jag min häst och det gick visserligen bra men i våras gick det 
jättedåligt och jag tränade för en massa olika tränare och det gick inte ändå och jag fick inte 
ordning på det förrns jag slutade träna för tränarna och bara gick in i mig själv och gjorde vad 
jag själv behövde. (Tina) 
 

Tina gör skillnad på hästen som vän och hästen som något som man använder sig för att 
uppnå andra mål. 
 

Jag vet inte, alltså, det är ju för att, alltså för att…Jag måste tänka på mig själv vad det är som 
driver mig…eller alltså för att…sporten i det hela, sport/karriärbiten och själva relationen till 
min egen häst är två helt olika saker… (Tina) 
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Tina upplever organisatoriska brister i skolan och att ledningen inte lyssnar på elevernas 
åsikter. Dålig information lärare emellan gör att man som elev tappar motiveringen. Vissa 
lärare upplever hon som opedagogiska vilket leder till att hon får en känsla av det är onödigt 
att man är i skolan. Enligt Tina känner man som elev om en lärare brinner för sitt ämne och 
för att undervisa eller om man gör det av andra skäl. Hon menar också att det inte är lätt, som 
elev att säga till en lärare eftersom man befinner sig i en underordnad position. 
 

Vi har alltså, det är lite, jag tycker att det är lite eller det är jättefina stallar och jättefina och 
jättebra hästar, men vad som kan va problemet är nog organisationen överhuvudtaget... (Tina) 

 
…och information mellan lärare överhuvudtaget som har gjort att man tröttnar och tappar 
motiveringen. Eh, men, och sén é det lärare som jag kan tycka är för opedagogiska. Dom kanske 
är bra på att rida men dom är inte särskilt bra på att lära ut. Det är ju så svårt eftersom det är ja, 
alltså, att säga till en lärare som elev är så svårt och vi har sagt till ledningen och det händer 
ingenting så det är liksom... (Tina) 
 

Utvärderingar som eleverna får skriva berör utbildningen i sin helhet men inte undervisningen 
i stallet eller de praktiska momenten med hästarna i utbildningen, vilket Tina tycker är synd 
för det är enligt henne själva hästutbildningen och de praktiska momenten som är det 
intressanta. Hon önskar att lärare i stallarna skulle kunna får henne att känna sig sedd, 
respekterad och uppskattad. 

 
…jag skulle vilja ha haft roligare med en med lärare som får en att känna sig duktigare och som 
får en att känna sig gladare än det kunde vara här. Det finns ju lärare som är tjuriga och som 
bara går omkring och får en att känna det som att det är onödigt att man är här. Och typ att de 
måste ha lektioner typ för att de måste och för att de får betalt för det. Då finns det ingen känsla 
i det och då blir det också okänsliga ryttare av det. Tror jag. (Tina) 
 

I utbildningen är det tänkt att eleverna bl a skall få följa en häst från sperma i åk 1, till 
inridning- och inkörning av unghästen vid tre års ålder, då eleverna går i åk 3. Enligt Tina 
fungerar det inte så bra i praktiken. Precis som Hanna tycker Tina att det är viktigt att man lär 
känna hästen innan man börjar utbilda den och att det skall finnas lärare med vid utbildningen 
av unghästar.   

 
Och just att springa runt när vi fick köra in hästarna, när vi skulle lära oss hur man kör in en 
unghäst så blev det rörigt men eftersom det är ingen annan än vi elever som gör det så blev det 
så mycket så att det vart tråkigt. Vi fick inte, eller vi får ju inte va med om resultatet sén i alla 
fall. Det är ju en rolig helhetsbild när man får en unghäst att hålla på med det är ju en grej men 
att komma ner bara en gång i veckan och springa omkring med nån jobbig unghäst som man 
inte känner och inte känner igen mig i alla fall… (Tina) 
 

 
6.2.3. Den reflekterande praktikern 
 
Tina har lärt sig tålamod i samvaro med hästar och detta har hon även haft nytta av i andra 
sammanhang. 

 
Ja, tålamod. Sånt lär man sig ju egentligen inte nån annanstans än runt hästar. Man får göra om, 
backa tillbaka. Hela världen rasar inte för att jag måste göra om det här. Överhuvudtaget i 
skolarbetet, i yrkeslivet, ja, överallt bland kompisar har jag haft jättemycket av att kunna… 
(Tina) 
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6.2.4. I samspel med hästen 
 

Det som skiljer hästen från andra djur är enligt Tina att hästen kan visa ”tacksamhet” som 
inget annat djur. De frustar, gnäggar och ”gör så tydliga grejer med sina öron”. Hästar börjar 
lyssna på människan så fort man kommer i dess närhet och man kan lära sig att kommunicera 
med den med hjälp av tecken. När en häst har accepterat dig som sin ledare och den litar på 
dig, kan man bygga upp ett språk med hjälp av tecken, säger Tina.  
 

…det jag känner med en häst är att så fort du kliver in i hans närhet, inne i hagen eller in boxen 
så börjar han lyssna på vad du säger. Eftersom dom har ju inte ett talspråk det enda dom har är 
ju sitt kroppsspråk och sina tecken och vi gör ju tecken. (Tina)  
 
Eftersom jag varje dag ger hästen en massa order och tecken och såhär visar ju jag att jag är 
dens ledare. Och den litar ju på mig. Och om jag slår ut med armarna framför hästen så visar jag 
ju att här finns det nåt farligt och då backar den ju. Då går den ju inte på mej. Det är nog ganska 
lätt att kontrollera en häst. Men jag tror inte att det är lätt för att det är ett svagt djur. Det tror jag 
absolut inte. (Tina) 
 

Hon fortsätter sitt resonemang med att poängtera att hon tror att det finns stora likheter mellan 
hästens och människans sätt att kommunicera. 
 

Det är ju ett flockdjur på ganska säkert en närliggande nivå till människor. Hästar kelar ju med 
varandra. Jag tror att människans och hästens naturliga instinkter passar ihop. Det är just närhet 
och värme, det är det som hästar vill ha. (Tina) 

 
 

6.2.5. Hur man blir den man är 
 

Tina talar om vikten av goda förebilder. Hon tror att alla människor har ett sig själv redan från 
födseln. Och genom att man hela tiden utsätts för val, utvecklas man som person, beroende på 
vilka val man gör och hur man väljer att agera utifrån de konsekvenser valen medför.  
 

Det beror nog på vad man gör för val vid olika tillfällen. Att man utsätter sig ju val. Det är ju val 
hela tiden överallt. Ska jag göra så eller skall jag göra så? Så när man har valt så kommer ett 
nytt val och allting få en konsekvens hela tiden. Och hur man väljer att gör av konsekvensen av 
det. I och för sig det skapar nog bara den situation man är i. Hur man är präglas nog mer av vad 
man träffar på under den här vägen i alla situationer efter att du har gjort ett val. Jo, individer 
och just det som att man bestämmer sig lite också hur man vill vara. Vad man har haft för 
förebilder och vuxenmänniskor runt omkring eller djur runtomkring sig. Som man gör ett 
hopkok av bra sidor hos andra människor som man kanske vill ha själv och sén jobbar man på 
det med rätt stöd och rätt miljö runtomkring så blir man den man är. (Tina)  
 

Man kan också påverka väldigt mycket hur man väljer att vara som person, säger Tina. 
 

…jag kan ju också bestämma mig för om jag vill vara en sur person eller en sån som lätt blir 
avundsjuk exempelvis. Det kan jag ju faktiskt jobba bort men det måste jag ju göra själv. Det 
kan ingen annan göra. (Tina) 

 
Med rätt stöd och rätt förutsättningar tror hon att man kan hitta en balans i livet. Men det 
gäller att ha ett mål och att kunna stanna upp i livet och tänka till och se det stora i det lilla. 
Det tror Tina är viktiga ingredienser för ett harmoniskt liv. Hon tillägger att det är bra att 
prova på en massa olika saker i sökandet efter sin identitet.  

 
Man letar. Nej men jag tror att man skall prova, man måste vara öppen för förslag och prova 
nya saker och se saker och stanna upp i livet och tänka... (Tina) 
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Det kan ha hänt 14 positiva saker under dán men det enda jag kan tänka på är den lilla negativa 
saken som händer och då tror jag att man behöver kunna för att hitta sig själv nu då…kunna 
stanna och tänka på vad som har hänt som är positivt. Och vad jag kan göra nu som är positivt. 
Att faktiskt titta upp, det faktiskt är fint väder och det är det inte ofta. Och att jag tänker på att 
vilken tur att jag hade så sköna skor på mig idag eftersom jag var tvungen att gå hem. Och att 
det är skönt, solen skiner och att jag har en tjock jacka. (Tina) 
 

Hon menar att det inte är helt enkelt att börja tänka positiv men om man försöker så kommer 
man så småningom, allt lättare att hitta små glädjeämnen i livet. Tanken på hästens existens 
hjälper henne att bli påmind om småsaker som hon har att vara tacksam för i livet. Hästen och 
minnen ihop med hästar är hennes grundtrygghet. Hon tror även att platser där det finns hästar 
i naturen kan vara en trygget och kopplas till identiteten. 
  

Jag tänkte på det att det gäller ju att hitta en punkt en fast punkt, nånting som kommer att finnas 
under lång tid, nåt som fyller en stor del av ditt liv. Nånting som man alltid kan längta tillbaka 
till som få en att börja påminnas om alla andra små bra saker. (Tina) 
 
Min grundpunkt är min häst och när hon försvinner så kanske det är hästar överhuvudtaget som 
jag har som trygghet och skulle hästar försvinna ur mitt liv så kanske platser där hästar befinner 
sig i naturen kan få vara min trygghet. Man kan ju bygga på det hela tiden. Alltså ju mer man 
klarar sig själv helt enkelt så kan ju utgångspunkten vara en större punkt. Och en bredare punkt. 
(Tina) 

 
 
6.3. Saga den reflekterade praktikern 
 
Saga har alltid varit hästintresserad och ridit sedan 5-6 års ålder. Hon har en häst hemma och 
åker hem över helgerna så ofta hon kan. Saga tycker att skolan är tråkig och ser fram emot de 
stunder hon får vara hemma, lov och helger. Hon vill bara ta sig igenom de här gymnasieåren 
och vill inte gå i skola. Saga tycker att det är tråkigt att behöva gå igenom gymnasiet bara för 
att kunna jobba någonstans. Det finns saker som hon skulle vilja bli bättre på, framförallt 
strävar hon efter att bli en bättre ryttare och erkänner ödmjukt att det finns de som är bättre än 
henne. Saga är fåordig och talar väldigt tyst. Hon tycker inte att det är så roligt att gå till 
skolstallet. Hon tycker att det är ganska tråkigt. Hennes egen häst däremot är det bästa hon 
vet. Trots hennes olust till att överhuvudtaget gå till vare sig skolan eller skolstallet så är just 
Saga den av intervjupersonerna som upplever utbildningen som mest positiv och menar att 
hon har lärt sig väldigt mycket. 
 
 
6.3.1. Vikten av att känna sig behövd och ha en uppgift att fylla 
 
Jag får intrycket av att Saga varken känner sig behövd eller tycker sig ha en uppgift att fylla i 
skolan. Hennes häst hemma är halt och i skolstallet får hon inte visa vad hon går för eftersom 
det finns andra elever som tycker att de är bättre än henne. Saga säger att det finns ledartyper i 
klassen som förvisso är bra på att ta tag i saker samtidigt som hon poängterar att det lätt kan 
bli så att andra kommer i skymundan och inte få visa vad de går för.  
 

…ibland är det ju bra om det är någon som tar tag i saker och organiserar upp lite. Men ibland 
får ju vissa inte visa vad dom kan. Eftersom det är vissa personer som tycker att de är bättre. 
Men så är det ju alltid i mycket nästan i hela livet att det är alltid någon som försöker styra. 
Tyvärr. Man har inte samma respekt för varandra som man hade förr i tiden. Eller då var man ju 
tvungen att ha det. Det var ju så det var, så är det ju inte nu. Det är ju både bra och dåligt. (Saga) 
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Överhuvudtaget saknar hon den respekt och vördnad för andra människor som var mera 
vanlig förr. Hon tycker också att det råder brist på goda förebilder i vuxenvärlden. 
Saga tycker att det är bra att jag tar upp dessa saker och anledningen till den tilltagande 
respektlösheten i samhället beskriver hon såhär. 

 
Eftersom barn lär sig av hur vuxna gör så måste ju vuxna också ha respekt för dom, liksom visa, 
vara bra förebilder, vilket inte är jättevanligt.  
(Saga) 
 

Med hästar är det annorlunda. De är snälla och naturliga. 
 

… Min häst är det bästa jag vet, man blir så glad av dom, dom är ju så snälla och ja, en del i alla 
fall. Dom är så naturliga. (Saga) 
 

 
6.3.2. Tankar om hästen i utbildningen 
 
Hon upplever stalltjänsten i skolan som ett arbete vilket som helst, och inte så mycket som 
undervisning. På vintern är det kallt och tråkigt. Hon tycker att de får göra onödigt krångliga 
och besvärliga uppgifter bl a då de först måste hämta in hästarna från hagarna före lektionerna 
och sedan släppa ut dem till hagarna efter lektionerna. Det kan vara ända upp till en kilometer 
att gå fram och tillbaka och det är många hästar som skall ledas en och en. Det tar väldigt lång 
tid som man skulle kunna använda till trevligare saker. Saga säger att hon nog är ganska lat av 
sig. Men hejdar sig som om hon just kom på att hemma är hon ju inte lat. Och hemma är det 
ju jättekul att vara i stallet. När jag frågar om hon tycker att det är skönt att komma ner till 
skolstallet från skolsalen, svarar Saga. 
 

Na, inte alltid. Jag är ganska lat av mig. Tror jag, såå, nej men alltså. Inte alltid är jag det. 
Hemma är jag inte lat. Det är värre här. Ibland måste man göra saker som man egentligen inte 
orkar. Jag tror att det är för att saker är för tråkigt. Och så är det ju så att när jag kommer hit så 
skall man ut och springa med hästarna ut och in och det är ju inte speciellt roligt. Typ att springa 
ut och in med tio hästar. Jag tycker att det är tråkigt och jobbigt. (Saga) 

 
Kan du tänka dig något som skulle kunna göra dig mera motiverad och mindre ”lat”? 
 

Nä, jo…alltså det är ju andra intressen som går ihop med det där. Alltså förut tyckte jag att 
samhällskunskap var jättetråkigt, men sén så såg jag en film; ”Tillsammans”, du kanske vet 
vilken det är? Den är en svensk film i alla fall och den är väldigt politisk eller det är inte politik 
så utan mer en komedi typ, dom är socialister och bor i kollektiv och sådär. Och då vart man ju 
lite politiskt intresserad efter att ha sett den. Också började jag lyssna på Ebba Grön och dom är 
ju också väldigt politiska. Så blev det ju så att man ville veta mer om det och sådär. Vad mena 
dom med det där och nu är jag mera intresserad av Samhällskunskap….det är jättekul. Förut 
brydde jag mig inte om det ett dugg men nu så tycker jag att det är kul att gå på det. (Saga) 
 

Saga är mycket musikintresserad. Några veckor efter intervjutillfället, då jag träffar Saga blir 
hon glad över att se mig och berättar ivrigt för mig att hon inte har varit särskilt intresserad av 
att dressyr men om fick rida 1Kûr så skulle även dressyrlektionerna bli roligare… 
 
Trots att stunderna i skolstallet inte betyder så mycket för Saga så tycker hon att hon har lärt 
sig jättemycket. Och att hon upplever att hon får den hjälp hon behöver av alla i personalen. 
Det är bara att gå in och fråga personalen. 
 

                                                 
1 Dressyrprogram som rids till musik 
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 Ja, alla i personalen. Så det är inga problem. Det är bara att gå in och fråga. 
i början var det mycket så att det var en massa småsaker som alla möjliga hjälptyglar och så 
som man inte var så säker på. Men då var det ju bara att gå in och fråga. (Saga) 
 
Jag har lärt mig jättemycket. Mest inom häst typ logering och så, bandagering, tömkörning och 
körning. Det har gått framåt med ridningen också. (Saga) 
 

Disciplin och ordning är en självklarhet som ingen överhuvudtaget ifrågasätter. Saga säger att 
det är bra med ordning och reda. Det är bäst för hästarna. Det första man gör när eleverna 
börjar skolan är att gå igenom regler och föreskrifter, berättar hon. 
 

Jaa, vi får gå igenom alla regler typ det första man gör och sedan när man kommer hit så 
går dom igenom saker som man måste tänka på, att man skall ha kedjegrimskaft och 
så… (Saga) 
 
…men dom flesta skulle kunna gå utan kedjegrimskaft men man vet ju aldrig. 
att de inte skall kunna sticka iväg, att man skall få lite extra styrka. (Saga) 
 
Ja men det är bra. Det skall ju vá så. Alla kan ju inte göra som dom vill, det är bäst för 
hästarna att det ordning och reda… (Saga) 

 
Saga upplever att hon har haft nytta av både säkerhetstänkandet och annan hästundervisning 
hemma. 
 

Absolut. Hemma t e x är det ju inte så mycket sånt. Så där är det ju jag som får ligga på och få 
de andra att tänka lite mera säkert…det är mer som att man får frågor om en massa saker som 
man kanske vet och sådär. Foder t e x och det är ju kul. (Saga) 

 
Det är den egna hästen man lär sig av. Men hästen kan ändå anses vara en motivationshöjande 
faktor i skolans undervisning. Det kan hänföras till viljan att lära sig mer om häst.  
  

Ja, absolut, det är ju det att man vill ju lära sig mer. Man vill liksom bli bättre på att sköta hästar 
och ta hand om dom. (Saga) 
 

Men skolans hästar ser hon egentligen bara som medel för att uppnå egna syften: 
 
…man måste ju ha dom för att lära sig rida alltså. Utom min häst förstås. Jag har lärt mig 
mycket mer av henne. (Saga) 
 
 

6.3.3. Den reflekterade praktikern 
 
Saga ger uttryck för en önskan om få arbeta med så mycket praktiska övningar som möjligt 
och tycker att hon lär sig bäst när hon får ”göra det själv”. Saga ser fram emot vårterminens 
praktiska övningar inför Svenska Ridsportförbundets Hästskötarexamen. Och upplever att hon 
haft nytta av det teoretiska hon har lärt sig om hästen och tycker att hon även har gjort 
framsteg i ridningen. Saga tycker att det är bra med hästar i utbildningen och vill gärna ha så 
mycket praktiska moment som möjligt i utbildningen. 
 

Jag tycker att det är jättebra med allt det som är praktiskt i utbildningen i stället för bara en 
massa teoretiskt. Alltså det är ju teori också, men jag tycker det är bra att man får praktisk 
utbildning. Det är nu i trean kommer det mer av det praktiska. Nu är vi bara i stallet en gång i 
veckan men till våren kommer vi att få vara i stallet typ tre fyra dár i veckan. Då blir det ju 
hästskötar diplom och allt sånt där. (Saga) 
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Saga ser väldigt mycket fram emot att få tillfälle till att träna inför och möjlighet att i skolan 
få avlägga yrkesproven för Svenska Ridsportförbundets Hästskötarexamen till våren. 

 
… det skall bli kul att lära sig såna saker som en riktig hästskötare skall kunna på rätt sätt. 
Bandagering och sånt där, alltså vi kan ju det nu också men det skall ju bli snyggt också. 
det är ju bra att kunna till sin egen häst. Ifall man behöver bandagera nån gång. (Saga) 
 
…De teoretiska lektionerna är inte särskilt intressanta. Ibland kan de va intressanta och så, men 
oftast så är de lite tråkiga. Sjukdomar och sådär tycker jag är lite jobbigt. (Saga) 
 

Det roligaste i utbildningen är de praktiska momenten och ridningen. 
 

Jaa, det är väl nästan de praktiska också ridningen och hästskötar biten…och… vi hade 
dissekering förut i tvåan, av ett skenben och det var faktiskt intressant. Det var himla kul. I 
början var det ju lite äckligt men sén så var det bara…jag skulle kunna tänka mig att göra det 
igen. (Saga) 
 
 

6.3.4. I samspel med hästen 
 
Det är i samspel med den egna hästen som Saga lär sig hur man handskas med hästar. Hästen 
är ung och de verkar fostra varandra. Skolhästarna har hon inte lärt sig så mycket av och 
menar att man måste ha dem för att kunna rida. Saga säger att hennes häst är det bästa hon vet 
och hon tycker om hästar för att de är så naturliga. Man blir glad av hästar säger hon. När jag 
frågar om man också blir glad av skolans hästar och om de är naturliga svara hon. 
 

Nej, det märker jag inte så mycket av. Jag har inte alls samma relation till hästarna här och jag 
vill ju inte ha det heller. Eftersom de är så många och de sköts av alla. Det blir inte detsamma 
alls. Eftersom de har så många människor runt omkring sig och som sköter dem. Min häst har ju 
bara mig så det blir ju lite speciellt sådär. (Saga) 
 

Jag ber henne beskriva det där speciella som man får i samvaron med hästen hemma och som 
inte går att få här i skolstallet.  
 

Ja, det är ju det att man har mer tid och att man lär känna varandra. Man lär sig vad dom vill och 
varför dom gör vissa saker och så… (Saga) 

 
Det är mycket det här hur man beter sig också. Hur man måste bete sig mot hästen för att den 
skall bli nöjd och glad. Och det kan man ju även använda sig av på människor liksom. Eller 
liksom att man inte bara kan göra hur som helst för då kan det bli problem av det sén. Och att 
man kanske skall tänka sig för innan man gör saker. (Saga)  
 
 

6.3.5. Hur man blir den man är 
 
Saga tror att identiteten påverkas av ens omgivning och av hur man blir behandlad av andra. 

 
Man blir väl formad av andra. Först och främst föräldrarna och sedan klasskompisarna och 
sedan av andra. Allt beror nog på hur man blir behandlad. (Saga) 
 

Saga tycker att hon har förändrats under dessa år på skolan bl a har hon lärt sig acceptera 
olikheter hos individer. 
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Ja absolut, men jag vet inte om det beror på att jag har börjat här eller om det beror på något 
annat….[ohörbart]…alltså en sak t e x att något som jag har gjort är att döma andra personer så 
fort…att den personen har långt hår den måste vara konstig, eller att…[ohörbart]….men nu är 
det inte så… (Saga) 

 
Saga tror att det är bättre sammanhållning här på skolan än i andra skolor eftersom de har 
intresset för hästen gemensamt. Hon tror att det beror på att de arbetar mycket tillsammans i 
stallet, vilket kräver samarbete.  
 

… för att vi skall hinna med alla hästar och för att allt skall gå så smidigt och fort som möjligt 
så måste ju alla ta sitt ansvar. (Saga) 
 
 

Att studera hur unga kvinnor upplever hästen i relation till deras skolframgång, motivation 
och emotionella utveckling visade sig vara ett ansträngande arbete. Det flöde av intryck, 
tankar och känslor var svåra att behandla och svårigheterna kan relateras till den komplexa 
verkligheten och till det komplexa fenomen jag valt att studera. 
 
 
6.4. Resultatsammanfattning 
 
I samvaro med hästarna känner sig eleverna uppskattade, respekterade, sedda och accepterade 
som de är, vilket stärker självkänslan och gör livet värt att leva. Genom att de ständigt 
konfronteras med olika känslor i interaktionen med hästen blir de själviakttagande människor. 
Även minnen ihop med hästar hjälper eleverna att konstruera och kreera sin verklighet. I 
samvaron med hästar stävar eleverna hela tiden efter att göra saker och ting bättre därför att 
de vill bli bättre på att sköta hästar. Och det är i denna strävan som självförtroendet växer. 
Hästen en utmärkt motivationsfaktor till lärande eftersom den ger eleverna upphov till 
tillfredställelse. Även om skolhästen inte kan jämföras med den egna hästen så tycker 
eleverna att det är bra med hästar i utbildningen och tycker att de har nytta av det de får lära. 
Men eleverna saknar grundläggande undervisning om hur man kommunicerar med hästen och 
hur man tolkar de budskap som hästen förmedlar. Eleverna uttrycker en önskar om att det 
fanns en logisk modell i vilka de olika arbetsuppgifterna i undervisningen i stallet ingår. De 
menar också att den inte hinner lära skolhästarna tillräckligt för att kunna utveckla ett 
fungerande samspel. Ett annat problem är att vissa lärare uppfattas som opedagogiska vilket 
gör att eleverna tappar motivationen.  
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7. Diskussion  
 
Syftet med undersökningen har varit att beskriva och försöka skapa bättre förståelse av vad 
hästen betyder för elever på Naturbruksgymnasiets hästinriktning i relation till deras 
skolframgång, motivation och emotionella utveckling. Min intention har även varit att se om 
det finns några kopplingar mellan hästen och elevers utveckling till ansvarstagande människor 
och om det finns något i elevernas samvaro med hästarna och i stallmiljön, som bidrar till att 
ungdomar utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. I 
kapitlet ifrågasätter jag resultatens tillförlitlighet och relevans, både från enkätundersökningen 
och intervjuundersökningen gemensamt, med hänsyn till de fakta som framkommit. Det är 
uppenbart att det inte går att dra en gräns mellan motivations- och lärandeteorier - emotionellt 
lärande eller självförverkigandemotiv eftersom de alla överlappar varandra. Trots att det 
framkommit i undersökningen att eleverna upplever signifikanta skillnader i relationen mellan 
den egna hästen och skolhästen kommer jag i nedanstående kapitel att kalla 
intervjupersonerna för elever, även då det talas om hästen i generell mening, alltså utanför 
skolstallet, för att det skall bli lättare att läsa. 
  
 
7.1. Att känna sig behövd och att ha en uppgift att fylla 
 
I stallet får eleverna utlopp för sin kreativitet. Det finns alltid något att göra även om de inte 
rider och pysslar med hästen hela tiden, så finns det många andra moment i stallet där de får 
använda sin fantasi och uppfinningsrikedom. Genom att ständigt konfronteras med olika 
känslor i interaktionen med hästen blir de själviakttagande människor. Hästar är väldigt 
sociala och i samvaro med hästarna känner sig ungdomarna uppskattade, respekterade, sedda 
och accepterade som de är, vilket stärker självkänslan och gör livet värt att leva. I relationen 
med hästen övar eleverna upp samspel som de även har nytta av i relation med människor. De 
får träning i hela personlighetens funktioner. I det kreativa tillstånd eleverna ofta befinner sig 
i under samvaron med hästen är de totalt uppslukade av det de håller på med och kommer då 
in i det tillstånd som Csikeszentmihalyi (1999) kallar ”flow”. En underbar upplevelse av 
spontan glädje där de är helt absorberade av det de håller på med och glömmer både tid och 
rum, vilket både Tina och Hanna ger uttryck för i intervjuerna. Eleverna har då total kontroll 
över det de håller på med och det är själva njutningen i det de gör som är det som motiverar 
dem. Denna spontana ”arbets-glädje” är personlig och levande och tillför människan en etisk 
och andlig kvalitet. Vid beröring mellan häst och människa frisätts oxytocin, ett slags ”lugn 
och ro” - hormon och eleverna får då tillgång till sina inre resurser och kreativitet. Beröring 
underlättar dessutom inlärning, enligt professor Uvnäs - Moberg. Både enkätundersökningen 
och intervjuundersökningen visar att eleverna mår bättre efter att ha vistats i stallet, hos 
hästarna. Elevernas erfarenhet av hästar är att de är osjälviska och ger mycket kärlek utan att 
kräva något tillbaka. De vill inte något ont, de finns alltid där, och de försvinner inte. 
Tonåringar har stort behov att få bekräftelse på att någon behöver dem.  
 
 
7.1.2. Självkänslan och stoltheten 
 
Ur undersökningen framgår att hästen får eleverna att känna stolthet. Enkätundersökningen 
visar en väldigt hög frekvens på att alla elever oavsett hur pass lyhörd man är i sin 
kommunikation och interaktion med hästen så känner de flesta stolthet. Och visst förstår jag 
att eleverna känner glädje inför sig själv när de efter mycken strävande med detta viljestarka 
djur som hästen är, till slut får saker att fungera. De känner stolthet, kanske inte så mycket 
över sig själva som över sin häst. De stävar hela tiden efter att göra saker och ting bättre och 
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att handla blir en praktisk konst som hela tiden utvecklas och förädlas i takt med den egna 
personliga utvecklingen och mognaden. Det är i denna strävan som självförtroendet växer. 
Techne betyder konst, d v s. en kreativ, emotionell och spontant grundad mänsklig aktivitet. 
Därför menar jag att reflexiva läroprocesser i stallmiljö kan ge eleverna värdefulla verktyg för 
att hantera sin egen plats i samtiden. De äkta, genuina upplevelser som eleverna kan ha i 
samvaro med hästar är ett hjälpmedel att se världen sådan den verkligen är och kan kallas 
lycka. Och den är vida avlägsen all form av ytlighet som bara ser till sig själv och sitt. 
 
 
7.1.3. Minnets betydelse för självförverkligandet 
 
Tina ger en fin beskrivning av hur många fina minnen ihop med hästarna hjälper henne att 
finna trygghet i livets alla skeden. Skulle hästen försvinna ur hennes liv så tror hon att hon 
skulle uppsöka platser där hästar befinner sig i naturen och där finna trygghet. Både Stier 
(2003) och Havensköld & Mothander (2002) konstaterar att minnet är kopplat till vår 
identitet. Havensköld & Mothander beskriver minnet som en skapande process som pågår i 
nuet, genom att gamla erfarenheter omorganiseras och struktureras om i ljuset av det som 
händer här och nu. Detta skulle i så fall innebära att även minnen ihop med hästar hjälper 
eleverna att konstruera och kreera sin verklighet. Vilket är berikande för självförverkligandet 
och det är enbart genom att vara kreativ som en individ finna sin äkta identitet och ”sitt själv”. 
Relationen mellan tidigare erfarenheter av trygghet och frihet får på så vis större betydelse än 
hästen själv. 
 
 
7.2. Lyhördhet inför hästens signaler 
 
Håkansson (1995) menar att det finns stora likheter i känslor och attityder i människors och 
djurs signaler. Tina nämner detta när hon ”tror att människan och hästens instinkter passar 
ihop” och ”det är ju ett flockdjur på ganska närliggande nivå till människor”. Ur 
enkätundersökningen framgår stor variation på hur lyhörda eleverna är på att uppmärksamma 
hästens signaler. En förklaring till detta kan vara att det råder skillnader mellan elevernas 
erfarenhet av hästar, deras kunskaper om hästens perception och kognitiva egenskaper samt i 
elevernas personliga utveckling. Det märks även i intervjuundersökningen att de elever som 
talade mycket och gärna om hur man kommunicerar med hästen, också tycker att det saknas 
undervisning i skolan om hur man hanterar hästar från marken och hur man kommunicerar 
med en häst. 
 
 
7.3. Skolstallet, säkerheten och unghästutbildningen 
 
Båda undersökningarna visar att disciplin och ordning är A och O för säkerheten. Det finns 
många situationer som kan bli farliga i ett stall eftersom hästen har ett starkt utpräglat 
flyktbeteende och kan reagera väldigt kraftigt vid befarad fara. Utskjutande vassa föremål, 
som krokar och dörrhandtag på stalldörrar som inte är helt öppnade innan hästar skall ledas ut 
och in, kan orsaka svåra skador på hästarna. Redskap som står i vägen som kvastar och grepar 
kan innebära en fara för både människans och hästens säkerhet om saker står på ”fel” ställe 
när något oförutsett inträffar och hästen blir rädd. Trots att det i utbildningen är tänkt att 
eleverna bl a skall få följa en häst från sperma i åk 1, till inridning- och inkörning av 
unghästen vid tre års ålder, då eleverna går i åk 3, så verkar det inte fungera så bra i praktiken. 
Eleverna inser det hopplösa och meningslösa i uppgiften att utbilda en unghäst som de inte 
träffar mer än någon gång ibland och som dessutom ”utbildas” av, i genomsnitt 30-100 olika 
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elever. Att utbilda unghästar är riskabelt och kräver mycket goda kunskaper om hur man 
kommunicerar med hästen och hur man tolkar de budskap som hästen förmedlar. Vilket de 
också efterlyser i skolans undervisning. Undervisningen i stallmiljön skulle säkert kunna 
göras mera intressant om man gav eleverna mera eget ansvar och egna uppgifter att lösa och 
inte bara en massa saker att utföra. Det inte räcker med att läraren hittar arbetsuppgifter som 
eleverna tycker om att göra för att vara professionell. Det krävs också att läraren har en idé, en 
tanke, en mental modell i vilken arbetsuppgifterna fungerar som en logisk del. Om eleverna 
inte har inflytande och total kontroll över sin situation kan de heller inte göras ansvarig för 
sina resultat.  
 
 
7.3.1. Lärande och undervisning i stallmiljön 
 
Eleverna upplever även brister i vissa ridinstruktörernas och ridlärarnas pedagogiska 
kompetens och i respekten för deras människovärde. En av orsakerna kan vara att instruktörer 
och ridlärare i regel inte är utbildade lärare och därmed inte har den pedagogisk kompetens 
eller kunskap om de kognitiva och emotionella processer genom vilken eleverna skapar 
mening ur sina erfarenheter. Att bli sedd av sin lärare betyder väldigt mycket för eleverna 
eftersom det är genom det bemötande och den respons, de får av sin lärare som de skapar en 
bild av sig själva och av sin egen begåvning. All undervisning är en relationell aktivitet och 
enligt Dyste (1999) är dialogen mellan elev och lärare mycket viktig och bygger på ömsesidig 
respekt och tilltro. Elever känner om en lärare sätter självtillfredsställelsen först eller om de är 
där för att hjälpa unga människor till kunskap och mognad. Eleverna önskar att de kunde få 
göra utvärderingar om undervisningen i de praktiska ämnena, men de utvärderingar de får 
göra behandlar inte de praktiska momenten i undervisningen eller lektionerna. Trots att 
eleverna har försökt att få tala med lärare och skolledning så ”händer det ingenting”.  

 
 
7.4. Hästen som ”morot” i lärandesituationer 
 
Enligt Goleman (1995) är det våra olika känslor som påverkar kroppen och skapar olika typer 
av handlingsberedskap. Positiv motivation som känslor av entusiasm, iver och självtillit är 
enligt honom viktiga för att vi skall nå våra mål. Hästen en utmärkt motivationsfaktor till 
lärande eftersom den ger eleverna upphov till tillfredställelse. Gordon och Glasser hävdar 
dessutom att självförverkligandemotiv såsom kärlek och tillhörighet är människans främsta 
drivkraft och det som bestämmer människans beteende. Jag drar således slutsatsen av att 
samspelet med hästen även ger uttryck för alla Bruners fyra inre motivationsmönster: 
Nyfikenhetsmotivet, viket innefattar viljan att veta mer om hästen. Kompetensmotivet som 
driver att göra färdigt, att lyckas. Identifikationsmotivet som söker modeller för handlingar 
och värderingar och ömsesidighetsmotivet som stävar mot social gemenskap, där man är 
villig att lyssna och diskutera. Min uppfattning är således att vi som lärare borde använda, inte 
utnyttja, hästelevernas redan existerade självförverkligandemotiv. Det är en unik möjlighet 
eftersom elevernas motivation till att lära är på topp just i lärandesituationer i samvaro med 
hästar och vi kanske skall använda vår fantasi och uppfinningsrikedom.  
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7.4.1. Reflexiva lärprocesser i stallmiljö 
Genom att eleverna i samvaro med hästar hela tiden hamnar i situationer som innebär att de 
måste reflektera över vad det är som händer och vad som är det bästa för hästen övar de sig 
inte bara i att sätta en annan individ i första rummet, man har även nytta av det i relationer 
med andra människor. Kognitiva konflikter leder enligt Pedersen (040916) till att man lär sig 
att tänka i nya banor. Det är viktigt, inte enbart för den intellektuella utvecklingen utan även 
för inlärningsprocessen. Vilket i sin tur bidrar till att eleverna utvecklar sin förmåga att göra 
och uttrycka etiska ställningstaganden. I interaktion med hästar utsätts eleverna ständigt för 
konfliktsituationer där de är tvungna att reflektera över vad de gjorde som var rätt eller fel. 
Prova igen om de misslyckas och kanske försöka med något annat som fungerar bättre, 
fundera över vad som blev fel e t c. Detta kan härledas till Moxnes (1984), i Maltén (1995), 
teori om processinlärning, som berör allt lärande i det vardagliga livet, där effekten av 
lärandet är beroende av processen i sig. En process som ger självinsikt och leder till personlig 
utveckling. Kunskap i handling är nyskapande, vilket innebär är att eleverna i de praktiska 
momenten är nära sina känslor och den etiska aspekten av allt mänskligt handlande. Eleverna 
vill ha så mycket praktisk undervisning som möjligt i skolan. Annars ”…vet man ändå inte 
vad man håller på med om man inte ser det praktiskt.” (Hanna).  ”  
 
7.4.2. Identiteten i relation till motivation och lärande 
Kunskap är något individuellt eftersom den grundas i individens känsla medan utbildning 
uttrycker samhällets intellektuella krav på individen. Enligt (Persson, 1994) kan de 
förväntningar som utbildnings- och arbetsmarkandssystemet väver in individen, skapa 
spänningar inom individen mellan autentisk motivation som nyfikenhet, kunskapstörst och 
instrumentell motivation d v s att en yrkeskarriär kräver en viss utbildning och för att fullfölja 
den krävs ett antal examinationer och studier. Ur intervjuundersökningen framkommer att 
Skolans hästinriktning, enligt Tina är för mycket fokuserad på utbildnings- och 
arbetsmarknadssystemets krav på avels- och tävlingsverksamhet. Den rådande pulsen på 
skolan och trycket från skolkamraterna gjorde att hon fick prestationsångest och mådde dåligt. 
Då tappar eleverna motivationen. Eftersom motivationen kommer från elevernas inre behov 
av att utvecklas som människa, påverkar det elevens självtillit i negativ riktning. Elevernas 
identitet riskerar då att bli sekundär i förhållande till gruppidentiteten, och elevens 
självuppfattning riskerar att bli ett identiskt avtryck av gruppens identitet. Här har lärarna en 
viktig uppgift att fylla för att eleven skall hitta tillbaka till sig själv, och det krävs inte bara 
kunskaper om människors kognitiva och psykologiska natur utan framförallt 
människokännedom. Om man i skolan inte tar hänsyn till alla olika motivationsmönster bland 
eleverna blir undervisningen en ytlig form av disciplinering som enligt Persson (1995) endast 
föreskriver och försöker framkalla ett visst mönster av kroppsrörelser där man lämnar 
elevernas medvetande åt sitt eget öde.  
 
Det som trots allt motiverar eleverna är de praktiska moment som de har nytta av för att bli 
bättre på att lära sig att sköta den egna hästen. Persson (1995) gör en distinktion mellan 
egenvärden och nyttovärden, där egenvärden utgör grundläggande värden som är värdefulla i 
sig och nyttovärden som enbart är ett medel för att tillgodose sina egna behov. Där 
egenvärden i detta sammanhang kan relateras till den egna hästen och nyttovärden till 
skolhästen.  

 

Detta är ett litet arbete men tyder på indikationer som påvisar en polarisering mellan hästen 
som en vän som man förenar sig med i en kärleksfull samvaro och som man mognar och 
utvecklas tillsammans med, i regel är det den egna hästen, och hästen som något man 
använder sig av för att få utlopp för sina egna behov eller för att uppnå betyg och meriter.  
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Jag ser många uppslag till fortsatt forskning. Ett är att undersöka hur eleverna på 
Naturbruksgymnasiets hästinriktning påverkas av att de i stor utsträckning undervisas av 
obehöriga lärare i en gymnasial utbildning. Ämnet är relevant för mig som blivande 
gymnasielärare i hästhållning och under arbetets gång har många frågor väckts. Det skulle 
även vara intressant att göra en liknande undersökning för att studera vad lärare, ridlärare, 
instruktörer och de organisationer, vars uppgift består av kvalitetsutveckling av utbildning 
med hästinriktning, har för kunskapsteorietiska ideal och pedagogiska strategier. Jag 
instämmer i SLU:s (2002) uttalande om att det behövs tvärvetenskapligt forskningsarbete med 
olika veteskapliga ämnesområden, som pedagogiska och psykologiska institutioner 
tillsammans med olika institutioner inom Sveriges Lantbruksuniversitet bl a för att förbättra 
kvaliteten på Naturbruksprogrammets hästinriktning. Överhuvudtaget att forska om känslor 
vore spännande. Eftersom våra känslor medverkar vid styrningen av en mängd kognitiva och 
emotionella funktioner. Det är ju känt att många, både elever och lärare mår dåligt idag. Ett 
tredje intressant ämne för fortsatt forskning vore att studera om huruvida känslor används i 
syfte att utöva makt.  
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7.5. Slutreflektion 
 
Relationen mellan häst och människa är ett komplext fenomen. Och genom relationen kan 
många olika behov, motiv, värden och attityder existera och få utlopp. Tillsammans med 
hästen utvecklar eleverna en mängd olika färdigheter och förmågor. Genom positiva känslor 
som uppstår i interaktionen med hästarna motiveras eleverna till att skaffa kunskaper som i 
sin tur syftar till en färdighet att hantera sig själv och sin miljö. De blir lyhörda för vad de 
känner, vilket bidrar till att de blir medvetna om och utvecklar en förmåga att reflektera över 
sina egna mentala processer. Denna spontana glädje som eleverna upplever i samvaro med 
hästen är personlig och levande och tillför eleverna en både etisk och andlig kvalitet. I likhet 
med religionen möjliggör samvaron med hästen en identitet och hjälper dem att förstå 
meningen med livet. Samvaron med hästen producerar en känsla av kontinuitet, sammanhang 
och mening. Eleverna har dock inte denna relation till skolhästarna eftersom de inte hinner 
lära känna dem, vilket är en förutsättning för att kommunikationen skall kunna fungera på ett 
tillfredställande sätt.  
 
Elevernas känslor till hästar är en motiverande kraft, där elevernas psykiska utveckling 
innefattar hela den dynamiska, kognitiva och emotionella process genom vilken eleverna 
skapar mening ur sina erfarenheter. I vår iver att kvalitetssäkra svensk hästnäring får vi vara 
uppmärksamma på att vi inte använder denna livsutvecklingspotentiella kraft, som uppstår i 
interaktion med hästen, enbart i syfte att tillföra hästnäringen betydande resurser. Då 
exploaterar vi våra elever och riskerar att göra dem till viljelösa robotar. Det är viktigt att vi 
som lärare i dessa utbildningar har en människosyn där vi i första hand ser till elevernas 
behov, förstärker deras egna inneboende krafter och deras självförtroende. Det räcker alltså 
inte att använd hästen som ”morot” så att ungdomar skaffar sig en gymnasiekompetens eller 
för att säkerställa näringens behov. Tonåringar är inne i en känslig och avgörande period av 
sina liv där identiteten obönhörligen formas. Eleverna måste få känna sig respekterade för sin 
egen skull och inte utnyttjade vare sig av arbetsmarknadsorganisationer eller av lärare som har 
andra mål med sin lärargärning än att hjälpa unga människor till kunskap och mognad.  
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7.6. Metoddiskussion 
 
Så här i efterhand är det lätt att säga att allting naturligtvis skulle kunna göras bättre. Mitt 
stora problem var undersökningens omfattande problemformulering. Det var många frågor 
och det var som att varje fråga fick eget liv och utvecklade en förmåga att breda ut sig i allt 
vidare perspektiv. Trots att jag under föreläsningar blev varnad för detta fenomen så var det 
som om jag inte ville förstå förrän jag gick i fällan själv. Alltså, en liten fråga kan ge tusen 
svar.  
 
Mitt andra stora misstag var att jag i början av analysfasen, så desperat envisades med att 
klamra mig fast vid egna teorier, nästan som en drunknade griper efter en livboj. Mina egna 
erfarenheter av hästar blev för mig mer en belastning än någon hjälp. Istället för att vara 
lyhörd för vad intervjupersonerna säger att hästen betyder för dem, letade jag efter ”bevis” för 
att mina egna erfarenheter skulle få bekräftelse. När jag väl vågade släppa greppet om 
teorierna och ta fasta på empirin, blev arbetet både intressantare och roligare. Och jag lärde 
mig mycket, framförallt om hur elever upplever utbildningen på Naturbruksgymnasiets 
hästinriktning och fick även insikter om hur denna skulle kunna utvecklas och göras bättre. 
Jag fick också värdefulla kunskaper om människans psykiska utveckling och hur individer 
skapar mening ur sina erfarenheter. 
 
Det var spännande att blanda olika forskningsmetoder och vetenskapsteorier. Pluralistisk 
mångfald är givande. Enkäten kom också att fungera som en slags barometer och jag hade 
verkligen nytta av den under hela arbetets gång, även vid intervjuanalysen. Skulle dock ha 
önskat att jag ställt fler sonderande frågor d v s fördjupningar av svar som gavs på en direkt 
fråga. Och att det ur enkäten hade framkommit om undersökningen gällde skolhästen eller 
den egna hästen. 
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    Bilaga 1. 
 
 

 
 
 
 
 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
 
 
 

  
 
   

Vad betyder hästen för Dig? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hur ser hästelever på sitt förhållande till 
hästen? 
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Respondenten är elev på: 
 

      Gymnasieutbildning  
      KY - utbildning 

 
 

Markera alla de svarsalternativ som stämmer överens med Din uppfattning 
genom att sätta kryss i motsvarande rutor   

 
     
    Håller helt och hållet med         
   Håller delvis med                       
   Tar delvis avstånd                     
   Tar helt och hållet avstånd       
 
Övriga synpunkter mottages tacksamt i slutet av enkäten… 
 
      
1. Hästar får mig att känna att jag behövs. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd             
  
2. När jag vet att jag ska till stallet är det lättare att stiga upp på morgonen. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
 
3. Om man är ledsen någon dag och går till stallet, rider eller pysslar med hästar, så mår 
man bättre efteråt. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
         
4. Ibland har jag känt det som att hästen förstår om jag är ledsen och tröstar mig. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
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 5. Arbetet i stallet är roligare än annat arbete. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
 
6. Jag rider/kör för att bli en duktig tävlingsryttare/kusk. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
 
7. Ibland känns det som att hästen ville säga någonting till mig. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
 
8. Livet med hästarna gör att jag lär mig att ta ansvar. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
 
9. Genom att hålla på med hästar blir jag duktigare på annat också. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
 
10. Jag kan ibland känna mig stolt över ”min” häst. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
 
11. Jag upplever frihet med hästar. 
                                                      
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
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12. Ibland kan jag få en känsla av att hästar förstår hur man mår. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
 
13. Det är viktigt med disciplin och ordning i ett stall. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
 
14. Stallkompisarna betyder mycket för mig. 
 
Håller helt och hållet med                                                               
Håller delvis med                                
Tar delvis avstånd                           
Tar helt och hållet avstånd              
 
   
Vad är det bästa med hästar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annat som jag skulle vilja säga:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Tack för din medverkan! 
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      Bilaga 2. 
 
 
 
Så här svarade eleverna på enkätens två öppna frågorna: 
 
 
Vad är det bästa med hästar?:  
 
1. Inga kommentarer 
2. ”Dom är så underbara djur. Vad vi än ber dom om så samarbetar dom oftast. Fast dom hur 
lätt som helst skulle kunna exempelvis få en ur sadeln.” 
3. ”Att de ger en så mycket.” 
4. ”Dom är så söta.” 
5. ”Att de har ett hjärta av guld.” 
6. ”De finns alltid där, de försvinner inte…” 
7. Inga kommentarer.”  
8. ”Helt underbara djur.” 
9. ”Att man fastnar så otroligt i hästintresset och är man väl fast försvinner det aldrig.” 
10. ”Trygghet, ovillkorlig kärlek.”  
11. ”De är så osjälviska och ger så mycket kärlek utan att kräva något tillbaka.” 
12. ”Dom är för snälla som låter sig vara instängda & bli ridna på. Dom är såå söta och 
gulliga. När man är i stallet kan man strunta i allt utanför och bara tänka på hästen.” 
13. Inga kommentarer. 
14. ”Man lär sig så mycket av dem. (ansvar, skötsel, mm). Man har någon att bry sig om och 
tycka om. Dom è så söta. Jättesvår fråga, allt är bäst med hästar.” 
 
Annat som jag skulle vilja säga: 
 
12. ”Bra med en enkät att fylla i så man tänker lite mer på vad man egentligen tycker om 
hästar.” 
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      Bilaga 3. 
 

Intervjuguide 
                            
 
 
 
Forskningsfrågor              Intervjufrågor   
 

Kan hästen vara en motivationshöjande  
faktor i skolans undervisning? 

 
 

 Hur mycket av din fritid tillbringar du i 
stallet? 

 Vad betyder stunderna i stallet för dig? 
 Kan du beskriva på vad sätt det är bra med 

hästar i utbildningen? 
 Är lektionerna i stallet tillräckligt intressanta? 
 Har dina mål med utbildningen förändrats 

under resans gång? 
 Varför ville du gå naturbruksgymnasium? 

 
 

Är hästen ett hjälpmedel i unga människors sökande 
efter sin egen identitet? 

 
 Har livet med hästarna på något sätt förändrat 

ditt liv? 
 Ser andra dig som den du är eller har de en 

annorlunda bild av dig, än den du har?  
 Hur blir man den man är?  
 Vad är det viktigaste i livet? 
 Är du densamma i stallmiljön som i andra 

miljöer? 
 

Vilken betydelse har hästen i undervisningen och i 
skolans fostrande uppdrag? 

 
 Vad är bra med det du får lära dig i stallet? 
 Får du den hjälp du behöver i skolstallet? 
 Känner du att du får ta ansvar i stallet/skolan? 
 Finns det någon i klassen som är ledaren i 

stallet? 
 Finns det något som andra i stallet är bra på och 

som du skulle vilja bli bättre på? 
 Har dessa år på skolan förändrat dig i något 

avseende när det gäller din relation till 
hästar/människor? 

 

Finns det något värde-fullt i elevernas samvaro med 
hästarna och i stallmiljön som saknas i skolan? 

 
 Kan du försöka beskriva känslan av att kunna 

hantera och kontrollera en häst på ½ ton?  
 Har du haft en känsla av att hästarna har lärt dig 

någonting? 
 Vad är det hos hästarna som gör att du vill hålla 

på med dem? 
 Finns det något tillfälle då du upplevt riktig lycka 

ihop med hästar? 
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