
Hestebilleder 
 

- En kombination af Rideterapi og kunstterapi 
 

”Hestebilleder” er et pilotprojekt til undersøgelse af, hvorvidt en kombination af rideterapi og 
kunstterapi kan have en positiv virkning og eventuel udviklingsmæssig effekt på unge med 
alvorlige psykiske/sociale/psykiatriske problemstillinger, samt i hvilket omfang samspillet mellem 
de to terapiformer er hensigtsmæssigt. 
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- For kun gennem legen har vi mulighed for, at træde ud af hjemløshedens omstrejfen og finde et 
alternativ til fortvivlelse” (Citat af Nietzsche). 
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På fælles undervisningsdage for Ungdomshjemmet Holmstrupgårds samlede 
personalegruppe i efteråret 2005 præsenterede og introducerede cand. psyk. Sven 
Mørk sine tanker, erfaringer og modeller i forbindelse med projektudvikling på det 
socialpædagogiske område. Dette befordrede adgangen til at opstille og formulere en 
projektbeskrivelse for blandt andet herværende projekt, for hvilket behovet og 
formålet længe havde eksisteret mere eller mindre fragmentarisk og diffust hos de to 
projektdesignere: At kombinere rideterapi og kunstterapi i forløb for unge på 
institutionen.  
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Indledning 
Projektet har sin begrundelse i, at en stor del af Holmstrupgårds unge – af mange forskellige årsager 
– har ringe fornemmelse for egen krop og for egne følelser. Mange af de unge har ofte en skrøbelig 
identitetsfølelse, lavt selvværd og eventuel indre uro/kaos, tristhed og/eller ensomhedsfølelse. 
Ud over at mange af de unge har svært ved at ”mærke” sig selv gør manglende 
mod/færdighed/evne/psykisk modenhed det ofte vanskeligt for de unge at håndtere og formulere sig 
vedrørende forskellige indre og ydre problemstillinger. 
 
Præsentation af projektet 
 
Formål med projekt Hestebilleder 
Kombinationen af ride- og kunstterapi er så vidt vides uden beskrevne fortilfælde, men opstod ud 
fra et ønske om - gennem kunstneriske aktiviteter i umiddelbar forlængelse af rideterapi - at 
stimulere de unges lyst og formåen i forhold til:  
 

- at øge bevidsthed og fornemmelse for egen krop og følelser. 
- at opleve ro og fordybelse i arbejdet med det kunstneriske udtryk og derigennem styrke   

deres identitetsfølelse. 1. 
- at udtrykke eventuelle følelser, fornemmelser, erindringer og fantasier opstået, fremkaldt 

eller oplevet under ridesessionen. 
- at dyrke og styrke positive oplevelser, følelser, fornemmelser. 
- gennem kunstneriske udtryk (med hovedvægten lagt på billedkunsten) at danne et ”2. 

udtryk” for, hvad der rører sig på det følelsesmæssige plan. 
- at opleve det helende i en skabende og jeg-støttende proces som sådan. 
- at opleve sig selv i sociale samspil omkring et ”fælles tredje”.2. 
- eventuelt at kunne samtale om/verbalisere i forhold til udtrykket/værket. 
- eventuelt at kunne perspektivere og relatere fra værket til egne følelser og således – i bedste 

fald, at opnå en bevidstgørelse og selvindsigt, der blandt andet gennem formidlingen til 
andre, kan øge muligheden for udvikling og afbalancering på det psykiske plan. 

 
Projektet søger svar på følgende spørgsmål 
 
 
Ses der tendenser til, at de unge gennem rideterapi har fået en øget bevidsthed og fornemmelse for 
deres egen krop, således at de er blevet i stand til at udtrykke oplevede følelser, fornemmelser, 
erindringer og fantasier fra rideterapien gennem et efterfølgende kunstnerisk udtryk? 
 
Er det muligt at de unge gennem ride- og kunstterapien har opnået større selvindsigt og fået styrket 
deres identitetsfølelse? 
 
I hvilket omfang har de unge kunnet relatere fra det kunstneriske udtryk til egne følelser og 
derigennem, i en eller anden grad, opnået en større bevidstgørelse og selvindsigt? 
 

                                                 
1 Jfr. bl.a. Kohut, Peter Thielst, 1998. Bowlby, 1995. Tønnesvang, 2002 og 2003 
2 Benny Lihme, 2002 
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Det er meget store spørgsmål at søge svar på. Da det er et mindre projekt, som bygger på et spinkelt 
materiale, vil resultatet af evalueringen kun kunne give et fingerpeg om, hvad de unge har fået ud af 
at deltage, og gisninger om hvad de kunne få af udbytte, hvis de deltog i et længere forløb. 
Det væsentlige bliver således at undersøge, om der kan spores tendenser i retning af det 
overordnede formål. 
 
Rapporten består af en præsentation projektet med formål, definition af målgruppen og 
praksismetode. Herefter følger en beskrivelse af projektledernes erfaringer og baggrund for at 
igangsætte projektet, samt en beskrivelse af indsatsteorien og referencerammer. Efterfølgende 
kommer metodebeskrivelse af henholdsvis ride- og kunstsessionerne. Slutteligt præsenteres 
evalueringen af interviewene med de 3 unge, bearbejdet af udviklingsmedarbejder Karen Lundtofte, 
samt evalueringen af ride- og kunstsessionerne, som Anne Hove og Lise Lotte Helm har udarbejdet, 
Konklusionen til slut er udarbejdet i fællesskab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definition af målgruppen og udvælgelse af deltagere 
Holmstrupgård modtager unge i alderen 14-18 (23) år med svære psykiatriske lidelser af skizofren 
karakter, unge med spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser samt unge med 
opmærksomhedsforstyrrelser på baggrund af hjerneorganisk dysfunktion. 
 
Som deltagere i pilotprojektet udvalgte vi 3 unge, hvis verbale udtryk ofte er svære at afkode og 
forstå, set i relation til deres aktuelle situation og ageren. I projektet deltog en dreng/ung mand på 
20 år, en pige/ung kvinde på 15 år og en pige/ung kvinde på 18  år. Alle deltagere var udvalgt efter 
samråd med deres kontaktpædagoger og psykolog. 
 
Praksismetode 
2 af de unge modtog terapien individuelt over 2 uger á 4 timers varighed pr. uge, hvorefter de 
sammen var i terapien 2 gange af 4 timers varighed. De to deltagende unge havde ikke noget 
specielt forhold til hinanden inden projektets start. Den 3. unge, der deltog i projektet, modtog 3 
individuelle sessioner.  
 
De unge, der deltog i projektet, mødte en gang om ugen over middag op nede ved hestene, hvor 
rideterapeuten tog imod dem. Umiddelbart efter ridesessionerne blev de unge af rideterapeuten fulgt 
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op i det kreative værksted hvor kunstterapeuten ventede dem. Mens de unge blev tilbudt en lille 
pause, holdt terapeuterne et kort overlap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektledernes baggrund 
Anne Hove har gennem 8 års erfaring som psykiatrisk sygeplejerske arbejdet med unge  med 
forskellige psykiske og psykiatriske problemer. Hun har desuden mange års erfaring som rytter og 
som underviser af normale børn og voksne. Hun har deltaget i kurser om rideterapi på Siersbæklund 
og på Stutteri Palmevænget. 
 
Anne har startet et projekt på Holmstrupgård med rideterapi. Dette har nu kørt 3 år, hvor eleverne 
udover at øve sig i at ride også øver sig i at tage kontakt til et dyr og andre mennesker. Her arbejdes 
der med at styrke de unges positive identitet og selvværd, De unge kommer i kontakt med mange 
følelser under en ridesession, de bearbejdes i samtalen bagefter, men de mange følelser kan være 
svære at sætte ord på, og de kan være svære at holde fast i. 
 
Lise Lotte Helm har gennem mange års virke som kunst-/psykoterapeut (MPF), billedkunstner, 
lærer, leder af et pædagogisk/kunstterapeutisk projekt3 og klubpædagog oplevet, i hvor høj grad 
kreative og skabende aktiviteter og udtryksformer kan styrke blandt andet unges selvindsigt, 
selvværd, selvfølelse, koncentration, afstresning, udtryks-/formuleringsevne, evne til 
problemløsning og stabilisering af den indre psykiske balance. 
 
Erfaringerne er høstet i sammenhæng med unge (samt børn og voksne) med mange forskellige 
karaktertræk og problemstillinger, herunder blandt andet depressive, skizofrene, 
personlighedsforstyrrede unge og voksne unge med hjernemæssige dysfunktioner og 
normalfungerende unge.  
 
Indsatsteori og referencer 
For rideterapiens vedkommende findes der endnu ikke meget skriftligt materiale, men vi har på 
Holmstrupgård udgivet en rapport: ”Holmens Heste”, som beskriver de oplevelser og observationer, 
vi har haft med vores unge og hestene. Terapien bygger på et psykodynamisk grundsyn, med 
elementer og samtaleteknikker fra systemisk terapi.  
 
I dette projekt blev der lagt vægt på den kropslige fornemmelse og den sanselige oplevelse, samt 
bevidst at undgå en verbalisering af denne. Tove Hvid har skrevet en bog om rideterapi, ”Ridning 

                                                 
3 http://www.stillepiger-silentpower.dk 
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for mennesker på vej” med hovedvægten på kropslige oplevelser og fortællinger. Hylke Ridecenter 
har ligeledes udgivet en bog, ”Og så til hest”, om skizofrene i et rideprojekt. 
 
Hidtil har lærere, pædagoger og psykologer lænet sig mest op ad sprogteorierne. Eksempelvis kan 
billeder ikke forstås på samme måde som ord og tekster - ellers kunne man jo lige så godt have sagt 
det, man havde på hjertet med ord.4 
 
Kunstterapien har i sin praksis flere inspirationskilder, men de grundlæggende tanker refererer til 
Expressive Arts Therapy5, der har sit teoretisk filosofiske grundlag i en fænomenologisk baseret 
kunstterapi, der ikke bygger på faste fortolkningsmodeller, men lader meningen opstå i dialogen 
mellem skaberen og værket. Expressive Arts Therapy bygger bl.a. også på en systemisk 
grundopfattelse. 
I Expressive Arts (forkortet EXA) arbejdes der med muligheden for at skifte imellem/arbejde med 
flere kunstneriske udtryksformer, modaliteter: F.eks. billedkunst, drama, dans, poesi og musik. 
Billeder kan, som andre (kunstneriske) udtryk have en dobbelt karakter: Det private 
erkendelsesarbejde og kommunikationen til andre. Ikke alting skal eller kan fortolkes af andre, idet 
meget af det vi laver (blot) er refleksioner over livet med henblik på vores egen udvikling.  
 
Kunstterapien kan anvendes af såvel psykisk sunde som mennesker med alvorlige psykiske 
sygdomme. Terapien styrker evnen til at opdage og acceptere, hvad der sker med en selv og styrker 
samtidigt evnen til at tænke nyt og handle kreativt6. At lave f.eks. billeder sammen med andre, eller 
i samme rum, giver muligheden for en god oplevelse af fællesskab og ligeværd omkring det ”fælles 
tredje”, men også muligheden for at holde pauser fra det sociale rum og trække sig tilbage til sit 
eget ”rum” og arbejde. 
 
Der tages som udgangspunkt afsæt i en æstetisk7 præget ramme og der arbejdes på at skabe et 
udtryk med en vis kunstnerisk kvalitet (hvilket stiller specielle krav til både materialevalg og 
terapeutiske forudsætninger – men ikke til klienten). 
 
Psykiater, kunstterapeut MA. og ph.d. stud. Hanne Stubbe Teglbjerg8, der er en af frontfigurerne 
indenfor EXA i Danmark, udtrykker det således: 
 
”Arbejdet med kunsten giver - udover dialogen med kunstværket - også en ramme for dialogen med 
andre mennesker. Mennesker med angst ved nærvær og sociale problemstillinger (for eksempel på 
grund af skizofreni) aflastes i samværet med eksempelvis en terapeut af dialogens forankring i 
kunstværket. Det at skabe og opleve kunst har klare paralleller til legen, og det at komme i gang 
med ”at lege” er både udviklende, sundt og befriende uanset om det drejer sig om skizofrene, 
deprimerede eller mennesker uden alvorligere psykiske problemstillinger”.  
 
Udgangspunktet for kunstterapien i projektet har været mere poetisk9end analytisk, mere æstetisk 
end problem- og løsningsfokuseret. I herværende praksis har der dog fundet en vis implementering 
sted i forhold til institutionens psykodynamiske grundlag tilpasset de deltagende unges 
abstraktionsevner, kognitive og verbale formåen, og skønt EXA-teorierne og især 

                                                 
4 Hansen, Mogens, 2006. 
5 Ref. til især Knill, Paolo J. Exaforeningen og http://www.exaforeningen.dk  
6 Ref. til bl.a. Picasso: ”At lave kunst er at finde uden at søge”. 
7 Her forstået, som noget, der har udgangspunkt i sanserne frem for i det logisk-rationelle. 
8 Lokaliseret på http://www.exaforeningen.dk, oktober 2006-10-16. 
9 Der er i den poetiske fortolkning ikke en autoritet, som der er i den mere analytiske fortolkning. 
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decentreringsbegrebet10 har dannet udgangspunkt for den kunstterapeutiske del af projektet, har 
forbindelsen og dialogen mellem skaberen og værket i nogle sessions dannet udgangspunkt for 
aktiviteter/samtaler, der også har kunnet være inspireret af elementer fra den mere jungiansk 
prægede ”værktøjskasse”.  
 
Endvidere har nyere teorier vedrørende flow11 (se ill. bilag 1) (og ”gruppeflow”12), som fordybende, 
trivselsskabende, afstressende og identitetsstabiliserende tilstand, ligget som teoretisk baggrund for 
både ride- og kunstterapidelen. I den forbindelse er blandt andet kompleksitetsvækstmodellen13, 
som baggrund for flow relevant.(se ill. bilag 2). 
 
Vi har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til andre steder, hvor der arbejdes med en lignende 
kombination af ride- og kunstterapi og således heller ikke til specifikke baggrundsteorier, 
beskrivelser eller evalueringer på området. 
 
Rideterapisessionerne 
 
Rideterapi  
Hos os betyder rideterapi, at jeg har en terapeutisk indgangsvinkel til det, de unge og jeg laver med 
hestene. Der arbejdes med udvikling af de unges emotionelle og sociale færdigheder, normalisering 
af deres kropsbillede og på, at de får styrket deres selvtillid og selvfølelse. Rideterapien har mange  
almene terapeutiske elementer som de unge værdsætter, fællesskabet med de andre, terapeuten som 
rollemodel og muligheden for at bearbejde følelserne sammen med hesten og terapeuten. Formålet 
er således at skabe et terapeutisk rum, hvor man kan øve sig i socialt samspil og samvær med hesten 
som medspiller eller det fælles tredje. Målet er at styrke de unges identitet og fællesskabsfølelse ved 
at have fælles interesse og fælles ansvar.  
 
Rammerne tilrettelagde jeg således, at der var ro, hvor vi striglede og sadlede hestene op, udfra 
antagelsen om, at det er her kontakten til det levende dyr startes. Det er vigtigt, både hest og rytter 
er i ro, for at denne kontakt kan etableres på basis af grundlæggende tillid til hinanden og tryghed 
ved hinanden. Det er ligeledes vigtigt, at der er tid nok til at denne proces kan foregå i et roligt og 
afslappet tempo, uden at der er et pres på rytteren om at være færdig på et bestemt tidspunkt. 
Selve ridningen foregik i roligt tempo i naturen. Her blev der lagt vægt på forskellige indtryk. Åbne 
vidder langs søer, at ride langs rislende vand i bækken og i skyggen under tætte trækroner. 
 
Jeg forsøgte bevidst ikke at verbalisere de forskellige indtryk, men jeg afviste heller ikke at tale 
med de unge, men lod det være op til dem at vælge samtalen og emnet. Det gav en afveksling af 
tavshed, stille småsnak og alvorlige emner som fremtid og familierelationer. De unge vekslede 
mellem at fortælle om deres egen familie og spørge ind til min familie. De unge havde flere 
forskellige oplevelser under ridesessionen, både glæde og ro blandet med usikkerhed og nervøsitet. 

                                                 
10 “By decentering we name the move away from the narrow logic of thinking and acting that marks the helplessness 
   around the ”dead-end” situation in the question. This is a move into the opening of surprising unpredictable  
   unexpectedness, the experience within the logic of imagination”. Knill m.fl. 2005. 
11 Csikzentmihalyi, Knoop, Ørsted Andersen: ”En lærerig , motiverende fordybelsestilstand, hvor al psykisk energi er  
    koncentreret om en bestemt aktivitet og hvor tidsfornemmelsen og alt andet lades ude. Kan være forbundet med  
    grænseoverskridende associationer, kreativitet og innovation”. 
    Flowteorien er en lærings- og motivationsteori. 
12 kan relateres til begrebet ”synergieffekt”. 
13 Knoop, 2002. 
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Sociale relationer  
Hestene bliver det fælles tredje, som gør det lidt lettere at skabe kontakt til de andre, og meget 
forskellige unge har pludseligt noget fælles at tale om. Det drejer sig samtidig om et fælles ansvar 
for hestene, som alle er nødt til at samarbejde om, så det er også et forpligtende fællesskab. 
Ridningen foregår på den mest uerfarne rytters præmisser. Dette naturligvis for at sikre, at ingen 
føler sig presset til noget, de ikke tør. Denne regel vender ofte op og ned på de hierarkier, de unge 
ellers har. Dette bevirker, at de mest erfarne ryttere hurtigt opdager, at hvis de hjælper de uerfarne, 
så går det lettere, og de får mere tid til hest. Samtidig vokser de ved at være i stand til at lære noget 
fra sig, som andre har brug for. De uerfarne ryttere er på den anden side som regel taknemmelige 
for hjælpen. 
 
Komme ud i naturen  
At mærke sin krop i naturen… roen 
Vi rider i naturen, det er de unge vilde med. Hesten er ved at være et naturvæsen vores bindeled til 
at opleve os selv som en del af naturen, få nye indtryk, opleve årstidernes skiften, blive en del af 
verden, men nok vigtigst af alt for vores unge, at opleve den ro det giver at være i naturen. Man 
trækker vejret helt ned i maven og suger alle indtrykkene til sig, føler sig heldig og privilegeret.  
 
Kroppen  
Ved ridning mærker man sin krops afgrænsning i forhold til hesten, hesten er et ganske specielt og 
godt middel til dette, fordi man mærker hesten og sig selv i bevægelserne.  
Man mærker og skal også kontrollere sin egen krop for derved at påvirke hesten til at gøre noget 
bestemt, og hesten viser tydeligt, hvornår den får rigtige og forkerte signaler, ved at gøre enten det 
rigtige eller forkerte.  At kunne styre så stort et dyr ved at bruge sin krop uden at bruge kræfter er en 
fantastisk følelse. Man kan blive helt høj af sammensmeltningen med hesten, når hest og rytter føles 
som et. Desuden er der farten og følelsen af at lægge alting bag en (problemerne). 
 
Kontakt til hesten  
Heste appellerer direkte til det følelsesmæssige i os. De åbner op for vores følelsesmæssige kanaler 
frem for rationelt ræsonnement eller verbalisering. Uden disse forstyrrelser i kontakten kan vi lære 
at være i vores egne følelser og mærke dem. 
 
Jeg arbejder meget med at lære de unge at forstå hestens signaler og mønstre, som det dyr den er og 
med den natur de har. Samtidig arbejder vi også med bevidstgørelsen af egne signaler i forhold til 
hesten, og hvilke signaler hesten kan forstå. Det kræver empati at kunne forstå, hvordan en hest har 
det, når den nu er hest og ikke et menneske, men tit har vores unge lettere ved det, end at sætte sig 
ind i andre menneskers situation, fordi det er oplagt, at hesten har det anderledes end mig selv. 
 
Desuden er hesten et dejligt dyr at give omsorg, og i forhold til andre mennesker, kan det virke 
ufarligt at blotte sig og vise sårbarhed overfor en hest. Den misbruger det ikke, men modtager 
omsorgen og tilkendegiver, at den holder af at blive nusset og kløet. Den er tålmodig og lyttende. 
Kommunikation med hesten  
Hesten reagerer stort set ikke på det verbale sprog, men er til gengæld meget opmærksom på det 
nonverbale. Heste er gode til at mærke humør og stemninger i deres mennesker. Hestens adfærd vil 
afspejle, hvad den opfanger i mennesker. Og hestene er skarpere til at læse det nonverbale sprog 
end de fleste mennesker. De kan mærke, hvis man er bange, vred, ked af det eller glad, også selv 
om man selv synes, at det lykkes at skjule dette, og er i stand til dette over for andre mennesker. 
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Vi arbejder også med at turde træde frem og træde i karakter og tage lederskab over for hesten. 
Dette er nemmere med heste end med mennesker, da de ikke kan grine og gøre nar. Således bliver 
man aktør over for hesten og deltager aktivt i et samspil. 
 
Jeg forsøger derved at lære de unge at tage lederskab og turde træde frem og i karakter på en 
hensigtsmæssig måde, ved at være bestemt og grænsefast og samtidig respektfuldt over for andre. 
Man kan lære sig det nonverbale sprog, som hesten vil kunne forstå, og dermed kunne 
kommunikere mere klart med sin hest. Det er en stor følelsesmæssig oplevelse for eleverne, når 
hesten tillidsfuldt følger dem og accepterer dem som leder.  
 
Jeg har derfor efterhånden lært at tage de signaler, hestene giver mig om de unge, alvorligt. 
Reagerer hesten anderledes end den plejer, er der som regel en grund. Virker hesten for eksempel 
opkørt eller utryg, kan det være fordi at eleven eller jeg er vred eller nervøs, eller måske fortravlet. 
Hesten er derfor enestående i forhold til at arbejde med de unge, som ikke har et  fyldestgørende 
verbalt sprog, eller som i deres verbale sprog distancerer sig fra deres følelsesmæssige liv, så disse 
to ting ikke stemmer overens. 
 
Kontakten til sig selv  
Det er min erfaring, at vores unge nemmere kan mærke sig selv, når de er i ro på en ridetur ude i 
skoven. Den følelsesmæssige kontakt til hesten og især den kropslige oplevelse og afgrænsning er 
medvirkende til dette.  
 
Desuden giver det selvtillid at kunne få et så meget større dyr til at gøre, som man vil og samtidig 
turde det. Den positive identitet, der er omkring at kunne tumle det store dyr, og at være hestepige 
som kronprinsesse Mary, er medvirkende til, at det bliver mindre smertefuldt at mærke sig selv og 
dermed lettere at turde åbne op for at komme i kontakt med sig selv. 
 
Man tør mærke sig selv, sine følelser og den sammenhæng man er i verden i, på godt og ondt. Dette 
mener jeg er årsagen til, at de unge så ofte i disse sammenhænge fortæller om deres familie. 
Både gode barndomsminder, men også de smertelige oplevelser af svigt.  
 
Kunstterapisessionerne 
                                                                                 
                                                                               Kunstterapi                                                                       
Umiddelbart efter ridesessionsdelen blev de unge af rideterapeuten fulgt op i det kreative værksted, 
hvor et meget kort overlap fandt sted. (Dette blev yderligere reduceret undervejs for at undgå, at de 
unges oplevelse skulle ”udvandes” midt i processen). Her blev de tilbudt en varm drik og mulighed 
for fysisk afspænding.  
 
Efter at de unge havde givet udtryk for, hvad der umiddelbart faldt dem ind, lavede kunstterapeuten 
et kort oplæg/skitserede en ramme med et æstetisk afsæt. – For eksempel at vælge mellem 25 
forskellige postkort, placeret på bordet, og bede de unge lave et billede ud fra det valgte postkort. – 
Det kunne være med udgangspunkt i kortets farver, former, motiv eller andet. Den unge kunne 
vælge imellem en overskuelig vifte af forskellige materialer og ville undervejs have mulighed for 
hjælp til evt. tekniske problemstillinger. – Hvis den unge udtrykte behov for det, kunne der samtales 
undervejs i billedskabelsesprocessen, ellers ville en samtale først finde sted på grundlag af – og om 
- det færdige billede, som ”jegets anden stemme”/en del af ”jegets verden/en del af verden omkring 
jeget.  
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Da modalitetsskiftet er en mulighed for at nå til fordybelse, oplevelse - eventuel indsigt, erkendelse, 
eller forandring (som ved f.eks. eksternalisering) - eller ”blot” en central heling gennem processen, 
kunne en mulighed i en given situation eksempelvis være, at inddrage dyrekassen og fortællingen: 
Den unge kunne blive opfordret til at vælge et eller flere dyr, hun finder interessante eller relevante, 
i et stort udvalg af plastikdyr og lade et eller flere af dyrene ”vandre” i billedet, mens hun fortæller 
en historie om det/de udvalgte dyr. 
 
Er der tale om en session med to eller eventuelt flere unge, vil de æstetiske oplæg i om muligt 
endnu højere grad tage udgangspunkt i gruppens sammensætning og behov. En styret form for 
fælles-maleri til udvalgt musik kunne danne udgangspunkt og eventuelt blive efterfulgt af en 
dramatisering/kropsliggørelse af, hvad der skete under den fælles maleproces (- også denne 
efterfølgende aktivitet vil blive lagt op/præsenteret i en æstetisk og eventuelt meget konkret ramme) 
Blandt andet ved grundlæggende at lade de unge arbejde selvstændigt under skabelsesprocessen og 
ved at have rolige og stabiliserende rammer heromkring synes det som om, alle deltagerne har 
oplevet at få flowoplevelser under terapien. I gruppesessionerne har det – ikke overraskende – 
virket til, at det ikke har været helt så let at komme i individuelt flow, men i slutningen af 
gruppeforløbet sås spiren til gruppeflow! 
 
Det har været centralt i begge faser af sessionerne, at terapeuterne har været nærværende, jeg-
støttende, rummelige og omsorgsfulde samtidigt med, at de unge har fået plads til at finde ro, frirum 
og fordybelse samt mulighed for gensidig kontakt med mindst mulig indblanding. 
 
Praksiseksempler fra den kunstterapeutiske fase i ”Hestebilleder” 
 

 
Med fokus på 2. session i individuelt forløb: 
Efter i den foregående session at have et, som hun selv 
formulerede, glad maleri af, hvordan det er at ride i 
naturen”, valgte S. sit ynglingsdyr mellem dyrene i 
dyrekassen. Det var en hest, som hun karakteriserede 
som sød, trofast og rolig. S. blev opfordret til at lade 
hesten ride en tur i (på) billedet fra sidste gang, mens 
hun(den) fortalte en historie. Centralt for historien var, at 
hesten meget let blev forskrækket og bange, når selv små 
ting skete hurtigt og uventet. I sådanne situationer løb 
hesten hjem til sin flok (af andre heste). 
 
Efter en lille pause skiftede vi herefter over til alene at 
fokusere på dyrekassen. Og S. blev opfordret til at se, om 

nogle af dyrene mindede hende om nogle mennesker hun kendte. – Så gik det hurtigt for S.: Uden 
tøven og i løbet af få minutter havde hun identificeret hele sin boafdeling og nogle enkelte andre af 
institutionens unge med diverse dyr (som ”kontrol” af, at det ikke var tilfældigt blev hun  bedt om at 
gøre det samme i den efterfølgende uges session og hurtigt og sikkert lavede S. nøjagtigt den 
samme opstilling”). S. opdelte dyrene i 3 grupper: De der skulle ”sendes ud i skoven”, de, der skulle 
”næsten ud i skoven” og de som S. følte sig ”hjemme sammen med”. Der var ingen andre heste, 
men en enkelt zebra fra en anden afdeling. S. virkede meget fordybet, glad og engageret under 
maleprocessen. Inden hun gik i gang, fortalte hun spontant om, hvilke dyr, der skulle med på 
billedet og hvorfor (hvilke egenskaber de besad). S. var meget glad for og stolt af det færdige 
billede.  
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S. havde givet sin tilladelse til, at jeg kommunikerede med hendes kontaktpædagog om forløbet og 
bl.a. gennem dette fik jeg bekræftet sammenhængen mellem det S. havde oplevet, udviklet og 
udtrykt i ”Hestebilleder” og den udvikling, der i samme periode skete i forhold til hendes tryghed 
ved at bo på Holmstrupgård. 
 
Med fokus på 1. og 2. session i par-/gruppeforløb 

 
Jeg var af rideterapeuten blevet 
orienteret ultrakort om, at der 
under ridesessionen havde været 
nogle problemer i forhold til de 
unges samarbejde omkring 
hestene, hvilket jeg på ingen 
måde gik ind i. 
 
På forhånd havde jeg udvalgt 
nogle musikstykker af meget 
forskellig karakter med hensyn 
til genre, rytme, tonalitet og 
instrumentering. De unge blev 
bedt om at udvælge akrylfarver 
til en begrænset palet og fik 
tildelt et stort, hvidgrundet, 
opspændt lærred, som de skulle 

male på, mens musikken spillede, og uden at samtale undervejs. I begyndelsen guidede jeg i forhold 
til skiftene imellem, hvem der nu skulle male, for derefter kun at styre skiftene i musikken. Til sidst 
skulle de unge vurdere, hvorvidt de fandt, at maleriet var færdigt – om det fungerede som billede. 
Dette medførte mindre justeringer og ledte naturligt ind på en samtale om billedet.  
 
De to unge havde hver sin historie om, hvad billedet forestillede, og hver sin historie om, hvorledes 
de hver især havde oplevet maleprocessen. Det musikalske ”tema” gled helt i baggrunden i forhold 
til et tema om at ”overskride andres grænser” og ”lade sine grænser overskride”. Dette udsprang af 
både samtale om motiv og proces. Jeg begrænsede min rolle til fortrinsvis at være ordstyrer uden i 
for høj grad at tolke og ”intervenere”. Ikke desto mindre oplevede jeg en grad af erkendelse hos 
især den ene unge, som jeg ikke har set tidligere, skønt jeg har kendt hende i mange år. 
(Herefter arbejdede de unge frit med hver sin lerklump. De lavede hver en figur og ”lyttede” til, 
hvad lerklumpen ville sige (lyd, ord, sætning), hvis den kunne tale. Den ene lerfigur sagde: ”Den 
allerførste gang…”, den anden sagde: ”Lad os gå ud at feste!”). 
 
Den efterfølgende uges ridesession forløb, som beskrevet af rideterapeuten, med et ganske andet 
samarbejde og forhold de unge imellem. I kunstterapifasen, hvor de unge blev bedt om at skabe 
noget med udgangspunkt i et postkort (udvalgt mellem ca. 30), malede den ene unge et maleri, som 
hun gav titlen ”En hjælpende hånd”. Da forløbet sluttede, signalerede både stemning, de unges 
dialog og kropsprog, da de fulgtes ad tilbage til deres afdeling, en gensidig tryghed og glæde ved 
samværet. 
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Evaluering 
 
Evalueringsmetode 

 
Formålet med rapporten er at tilvejebringe et dataunderlag, 
der kan belyse indsatsen og hvilken betydning deltagelse i 
ride- og kunstterapiprojektet har haft på de unge. Desuden 
skal rapporten bidrage til at formidle projektets erfaringer og 
viden til såvel intern brug på Holmstrupgård som til eventuel 
eksterne formidling. 
 
Metoden er en indirekte og ustruktureret fænomenologisk 
metode. Der er anvendt en kvalitativ observationsteknik, søgt 
eksemplificeret og opsummeret gennem fotos, vurderingsark 
(se bilag 3), evalueringsbilleder og efterfølgende interviews 
(se bilag 5) varetaget af Holmstrupgårds 
udviklingsmedarbejder. 

 
Denne dialogiske metode er anvendt, trods det netop er her, de unges vanskeligheder viser sig ved, 
at de ikke mestrer sprogets mangfoldige udtryksform. Det er netop her ride- og kunstterapiprojektet 
kan få sin berettigelse, hvis det viser sig som en anvendelig metode, når de unge skal udtrykke sig 
omkring sig selv. 
 
Metodens begrænsninger 
I forhold til det kvantitative aspekt må forsøgsprojektet siges at være på et ret begrænset empirisk 
grundlag med hensyn til både antallet af sessioner og antallet af deltagende unge. Der kan 
naturligvis sættes spørgsmålstegn ved habiliteten i terapeuternes vurderinger og interviewformen, 
der er baseret på blandt andet deltagernes verbale og kognitive forståelse. 
 
Imidlertid bygger de her indhøstede oplevelser og erfaringer oven på rideterapeutens erfaringer fra 
det daglige arbejde og projekt ”Holmens heste”, ligesom kunstterapeutens erfaringer suppleres af 
erfaringer fra undervisning i kreative fag, kunstterapi og relevante projekter. Sammenfattende for 
disse oplevelser og erfaringer er, at det, for en stor dels vedkommende, er unge fra samme 
målgruppekategorier, der er indgået heri. 
 
Interviewet er semi-struktureret, og det har giver mulighed for at justere spørgsmålene undervejs. 
Samtidig har det givet mulighed for undervejs i interviewet at ændre metode, såfremt det skulle vise 
sig at være relevant. 
 
Til trods for at de deltagende unge har kognitive vanskeligheder og at de kan have svært ved at 
udtrykke sig sprogligt omkring oplevelser og følelser, så er interviewene et forsøg på at binde det 
oplevede og det udlevede sammen. Derved giver interviewet de unge, yderligere en mulighed for 
udfra deres egne forudsætninger, at udtrykke det, de har oplevet i ride- og kunstterapien. 
På baggrund af et så relativt begrænset pilotprojekt fandt vi, at det var ”at skyde over målet”, hvis vi 
havde forventninger til markante og blivende forandringer i de deltagende unges personlige (og 
sociale) udvikling, og vi udarbejdede derfor nogle ”pejlemærker”, som vi fandt realistiske at arbejde 



 14 

med (Se bilag 4) samt et dertil relateret vurderingsark, som vi udfyldte efter hver gennemført 
session. Endvidere afsluttede to af de unge forløbet med at lave ”evalueringstegninger”.  
 
De unges oplevelser 
 
Tillid og fortrolighed 
De tre unge, der har deltaget i projektet, har alle redet tidligere. De giver alle udtryk for at være 
meget glade for heste. To af dem fortæller, at hvis de er kede af det, går de ned i folden til den hest, 
de rider på, og snakker med den. De synes, at hesten har en fin fornemmelse for, hvordan de har det. 
Den ene siger: 
 
”Hvis jeg er ked af det går jeg ned og snakker med hesten og fortæller den, hvad jeg er ked af – den 

kan jo ikke svare igen”. 
�

Netop det, at hesten ikke svarer igen, har betydning, idet de begge med overbevisning siger, at der 
er emner som de snakker med hesten om, som de ikke snakker med hverken deres kontaktpædagog 
eller andet personale på afdelingen om. Hvis der for eksempel er sket noget hjemme hos forældrene, 
kan det være meget svært at gå direkte til personalet for at snakke, enten fordi de ikke oplever at 
personalet lytter, eller fordi de synes, at personalet ikke tager deres problem alvorligt nok. En af de 
unge oplever det således: 
 

”…der er nogen der siger, ”det skal du ikke tage så tungt”, men det kan jo godt gøre ondt inden i 
alligevel. Så det svier rigtig meget i maven, eller hvor det nu sidder. Når jeg snakker med hesten 

kan jeg virkelig fortælle alt, det kan jeg i alt fald bedre”. 
 
Det, som de unge her giver udtryk for, må ses som en særlig fin form at skabe sig fortrolighed og 
nærhed til et andet væsen på, nemlig hestene. Den måde, de unge bruger hestene som fortrolige på, 
betyder, at de er i stand til at skabe sig et rum, hvor de i fred og ro, uden forstyrrelser, i modsætning 
til hvordan det ofte er på døgnafdelingen, får tanker og følelser på plads. De unge oplever at blive 
lyttet til og anerkendt, som dem de er, ved, at hesten er til stede og til rådighed. Der er ingen her, 
der stiller spørgsmålstegn ved, om de følelser, de har nu, også er rigtige, ligesom det også giver dem 
en oplevelse af at blive taget alvorligt.  
 
At bestemme 
De unge var alle enige om, at når de rider, er det dem som rytter, der bestemmer over hesten. Hvis 
ikke de gør det, vil hesten blive utryg. De unge blev spurgt, om det, at de kunne og skulle være 
meget bestemte over hesten, havde betydning for dem i andre situationer uden for ridetimerne.  
En af pigerne fortæller, at det selvfølgelig kommer an på, hvad det er, men at hun øver sig i at blive 
bedre til at sige ja og nej og synes også, at hun er blevet bedre til det. En anden synes egentlig ikke 
at være i stand til at kunne bruge det til noget i andre sammenhænge. Den tredje forklarer klart og 
tydeligt, at vedkommende faktisk ikke kan lide at bestemme over nogen eller noget og har svært 
ved at sige fra over for andre, hvis nogen er irriterende. Det opleves således: 
 

”Så kan jeg ikke sige fra, så tager jeg det ind i mig, og så bliver jeg vildt ked af det og går ned til 
hestene en times tid”.  

�

Til trods for at de unge beskrives som unge med manglende fornemmelse af egen krop og følelser, 
ses det klart, at de sammen med hesten både har en tydelig fornemmelse og oplevelse af sig selv og 
samtidig en empatisk fornemmelse af hestens tilstand og behov. I samværet med hesten er ingen af 
de unge i tvivl om, at det er hestens behov, der kommer i første række, og de er dermed i stand til at 
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sætte sig selv i en sekundær position, som giver dem en fornemmelse af at være i stand til at 
udsætte egne umiddelbare behov. For unge med ringe selvfølelse og lavt selvværd kan det være 
vanskeligt at skulle tage beslutninger samt vælge til og fra. Tilsyneladende har ingen af de unge 
deltagere i projektet problemer i forhold til at bestemme, når det gælder samarbejdet med hesten. 
De er alle helt klare på, at det simpelthen er nødvendigt, hvis det skal fungere og være en god 
oplevelse for begge parter. Det er svært for de unge på så kort tid at vurdere, om de kan bruge de 
erfaringer på andre områder i deres dagligdag. Umiddelbart kan man forestille sig, at det ved lang 
tids træning vil have en afsmittende virkning i forhold til at få en større sikkerhed og tro på sig selv. 
 
Oplevelse og udlevelse 
For de tre unge har det været en rigtig god oplevelse at have deltaget i projektet. De synes bare, det 
var dejligt at deltage, og de var glade, mens det stod på.  En af dem gav også udtryk for, at det at 
ride er med til at få tankerne på andre veje. Udover det var der ingen af de unge, som kunne komme 
i tanke om, at der var dukket særlige følelser og tanker op, mens de red.  
 
Ligesom de tre unge alle er glade for heste og tidligere har redet, så har de også alle været glade for 
at udtrykke sig igennem tegning og maling og har også dyrket det før, de kom på Holmstrupgård.  
De unge fortæller, at når de tegner og maler, er de meget koncentrerede, og at de kan sidde og male 
i flere timer og glemme alt omkring sig, mens de arbejder. Med stor begejstring siger en af de unge: 
 
”Jeg kunne godt lide at jeg kunne male og sætte ens yndlings CD på. Hun var skide ligeglad med, 
om man sang falsk eller sådan noget. Bare det der med at hun kunne se, at man var glad og tilfreds, 
og man sad og nød det”.  
 
Det synes at være lettere for de unge at svare på spørgsmål, når de har noget helt konkret at forholde 
sig til. En fortæller, at når han sidder og er koncentreret og har fokus på det han har gang i, så 
tænker han slet ikke over, hvad han siger. Samtidig siger han også, at bliver han bedt om at forklare, 
hvorfor han har malet det han har malet, så kan han godt begrunde det og forklare sine følelser 
omkring det. 
 
En af de unge fortæller, at hun efter en ridesession fik til opgave at rive overskrifter ud fra aviser og 
blade. Hun kan ikke umiddelbart svare på, om det har været nogle bestemte ting, hun er gået efter at 
rive ud, lige som hun heller ikke kan forklare, hvilke følelser og tanker, hun havde mens hun lavede 
opgaven.  
 
Selv om det var svært for de unge at komme i tanke om oplevelser, der var dukket op for dem i 
ridesessesionen, så husker et par stykker af dem alligevel noget, som de kom til at tænke på, da de 
senere var i gang med at male. En af dem kom i tanke om, at hun på en anden skole havde skullet 
lave noget i ler, og at det var hun ikke særlig god til. En af de unge kom i tanke om en tidligere 
veninde, som hun ikke havde haft kontakt med i flere år og kom til at savne hende. Allerede om 
aftenen tog hun kontakt til veninden. 
 
Når de unge stilles over for konkrete og beskrevne opgaver ser det ud til, at de har lettere ved at 
forholde sig til opgaverne. De unge deltagere er alle unge med manglende fornemmelse og tro på 
evne til at formulere og håndtere diverse problemstillinger. Ved at konkretisere opgaverne og 
udfordre de unge til at forholde sig reflekterende til deres værk, skabes der på længere sigt måske en 
vej til at opnå en større selvindsigt – på trods af deres manglende verbale formåen. 
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Samarbejde 
Det er kun to af de unge, der efter at have deltaget alene et par gange, har haft timer sammen med 
en anden. Begge de unge giver udtryk for, at det har været godt at skulle samarbejde. Der har været 
udfordringer som skulle løses og som de siger, blev løst uden problemer mellem dem.  
 
De unge fortæller, at det betød noget, at den anden deltager i projektet var en person, som man var 
tryg ved og kunne stole på. Det har betydning, at det er en person var til at stole på og som kunne 
holde på hemmeligheder. Det er vigtigt for de unge, at der ikke blev plaprer løs med hvad der var 
sket og hvad der var blevet talt om under sessionerne. En af de unge mener, at på den baggrund er 
det ikke alle unge der ville kunne deltage i et projekt som dette. Det betyder, at for at samarbejdet 
skal kunne fungerer mellem deltagerne, er det altafgørende, at de unge er respektfulde og loyale 
overfor hinanden, samt er i stand til at holde fortrolige oplysninger fra sessionerne tilbage.  
 
De unges udbytte 
Det er ikke let for de unge at sætte ord på, hvad deres deltagelse i projektet har haft af betydning for 
dem. De synes, at der har været for få gange til rigtig at kunne mærke en forskel. Dog oplever en af 
de unge, at hun er begyndt at tro mere på, at hun er god nok og godt kan finde ud af tingene.  

�

”Ja der er faktisk sket det med, at jeg siger til mig selv, at jeg godt kan bruges, efter jeg har været 
oppe hos Anne og Lise Lotte”.  

 
Hun siger også, at på flere områder har hun fået større tillid til sig selv, og at det har betydet, at hun 
markant har ændret tøjstil og frisure til noget, hun synes passer meget bedre til hende som pige. 
Hun fortæller, at hun er begyndt at tænke på, hvorfor hun skulle bo på Holmstrupgård. Tankerne er 
nye for hende, for hun har ikke tænke over det før. Tidligere var hun kun sur og ked af det og 
reflekterede ikke over, hvorfor hun blev anbragt. Hun fortæller, at grunden til at hun er begyndt at 
tænke over det er, at hun har snakket med Lise Lotte og sin kontaktpædagog om det. 
 
De andre unge kan ikke umiddelbart sætte deres deltagelse i projektet i sammenhæng med, at de 
skulle have fået en større fornemmelse for sig selv, at de skulle have fået større selvtillid eller 
selvværdsfølelse, eller at der var noget de skulle være blevet bedre til. 
 
Selv om det er forskelligt hvad de unge oplever at have fået af udbytte efter projektet, er de alle  
udelukkende positive omkring, hvad de har fået ud af at deltage i projektet. De synes, at 
kombinationen med først at ride og derefter komme ind for at tegne og male har været en rigtig god 
kombination. Det udtrykker en af de unge således: 
 
”Jeg syns det var en rigtig god timing. Først ned og ride og så op og male, for så er man lidt træt, 
når man har været ude og ride i skoven. Det kræver lidt mere koncentration i kroppen. Men jeg 
synes, det har været rigtig godt”. 
 
Udfra de oplevelser de selv har haft ved at deltage, har de også fået en ide om, at det på længere sigt 
kunne give et større udbytte, og at andre unge kunne have gavn af denne form for terapi, som en af 
de unge reflekterer over: 
 
” Jeg tror at hvis nogen går og gemmer på noget som de er lidt bange for, eller nogen som ikke er 
gode til at samarbejde, de kan lære en masse ved at gå til ride- og kunstterapi. Jeg synes, det var en 
rigtig sjov ide, at man først fik den ene person. Jeg synes, de skal mikse nogle der passer sammen 
og skal lære dem at arbejde sammen. Det her er altså fortroligt, og det der bliver sagt her bliver 
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ikke sagt andre steder. Det har været en rigtig, rigtig god ide og det kan godt hjælpe, andre i 
fremtiden. Det har været rigtig sjovt at være med som forsøgskanin” 
 
I forhold til projektets overordnede formål ser det ud til, at de deltagende unge har fået både dyrket 
og styrket positive oplevelser, idet de giver udtryk for, at det har været en stor oplevelse for dem at 
deltage, og at det udelukkende har været positivt for dem. Desuden ser det ud til, at de unge uden 
dog helt klart at kunne give udtryk for det, har en bevidsthed og en fornemmelse for deres egen 
krop, samtidig med en stor bevidsthed om, hvorledes hesten har det, og en bevidsthed om hvordan 
de gensidigt påvirker hinanden. De tre unge er i stand til at give udtryk for, at de både i ride- og 
kunstsessionerne er i stand til at kunne koncentrere og fordybe sig. Noget der tyder på, at kontakten 
med terapeuten har været medvirkende til at give rum og mulighed for denne koncentration og 
fordybelse. De unge oplever her ikke at skulle konkurrere om at få pædagogernes opmærksomhed, i 
ride- og kunstsessionerne er det en givet ting. 
 
Evaluering af rideterapisessionerne 
Det var tydeligt at mærke og høre, at de unge bearbejdede deres følelser og oplevelser i 
kunstterapien, de kom glade ned og fortalte mig om sessionen og ville gerne vise deres billeder 
frem.  

I ridesessionen oplevede alle unge på et eller andet tidspunkt at have følelsen af utryghed, nervøsitet 
eller angst i forhold til hesten. Det kom til udtryk ved, at de gerne vil have mig meget tæt på, og 
eventuelt skulle jeg trække eller holde hesten.  

Ligeledes oplevede de også alle følelsen af sammenhørighed, glæde og flow ved bare at være til i 
samspil med hesten, naturen og omverdenen. Det kunne ses på deres ansigtsudtryk, at de var glade 
og afslappede, og jeg kunne høre kærligheden i deres stemme, når de roste deres hest. Det lød som 
om, de var hesten taknemmelige for, at de følte sig som en succes.  

Gruppen fik arbejdet med en problemstilling om samarbejde, give plads og være respektfuld over 
for hinanden. Den 1. gang til ridesessionen var de på mærkerne over for hinanden, 
grænseoverskridende og irettesættende. Det virkede som om de kæmpede for hver deres plads på 
bekostning af den anden. De kæmpede om min opmærksomhed og ville gerne, at jeg trak dem 
begge på hver deres hest. 2. gang de kom, fortalte de glædesstrålende om det, de havde opdaget om 
deres samarbejde i kunstterapien, og det smittede tydeligt af på deres samspil. Denne gang hjalp de 
hinanden med hver deres usikkerhed og fandt sammen en løsning på den ved at bytte hest, 
stemningen var nu afslappet, venlig og imødekommende.  

De svære følelser fik de arbejdet med i kunstterapien, således at de blev i stand til at sætte ord på 
over for mig, hvad det var for følelser, de havde oplevet inden i sig selv i forrige ridesession. Dette 
fortalte de mig så, når de så mig efterfølgende. 

De unge var efter kunstterapien i stand til at sætte ord på deres følelsesmæssige oplevelser, de 
havde en klar oplevelse af at have erhvervet sig en ny indsigt om sig selv, denne lærdom 
delagtiggjorde de mig i med stolthed. 

Dette var med til at vi sammen kunne reflektere og afslutte episoder. Give bedre plads til nye 
oplevelser og indtryk med hestene, samt at nyde ridesessionen.  
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Evaluering af kunstterapisessionerne 
Vores håb om at de unge skulle opleve trivsel og flow, og at sessionerne som sådan gerne skulle 
have en helende og jeg-støttende affekt, synes til fulde at være blevet indfriet. I flere sammenhænge 
virkede det faktisk også som om, de unge opnåede en særlig kontakt med sig selv, som de kunne 
implementere i retning af en positiv udvikling. 
 
Når de unge kom fra sessionens 1. fase (ridningen), virkede de afspændte, ”groundede”, fokuserede 
og rolige. Ingen af de deltagende tog imod tilbudet om afspænding – sikkert fordi de allerede følte 
sig afspændte. De varme drikke, opmærksomheden og oplægget til at gå i gang med at ”skabe” blev 
altid taget imod prompte og med ”kyshånd”. Alle var klar!  
 
Som tidligere beskrevet tog oplæggene et æstetisk afsæt. Det vil sige, at de unge kom med 
oplevelser og følelser, der ikke umiddelbart blev ”bearbejdet”. Gang på gang i de individuelle 
forløb indgik heste (ofte som identifikationsobjekt –) under en eller anden form i det, der blev skabt. 
I løbet af samtaler om, leg med – eller udvikling af nye værker med afsæt i det første – dukkede der 
”pludseligt” og ”naturligt” fornemmelser, følelser, oplevelser og problemstillinger op gennem det 
fælles fokus på værket. Nogle gange var det ting også positive), som de unge ikke selv tidligere 
havde været bevidste om, og nogle gange dukkede kendte problemstillinger op i et helt andet og 
måske konstruktivt perspektiv. 
 
Jeg blev således ofte positivt overrasket over den dybde, der, ud over det helende og engagerende i 
processen, faktisk kunne opstå i et så kortvarende terapiforløb. De deltagende unge virkede til i 
flere sammenhænge at have opnået en grad af færdighed i forhold til at overskue egen situation på 
specielle områder og en øget bevidsthed omkring egne følelser. De unge valgte og formåede i nogle 
af sammenhængene – med få ord og uden klicheer – at udtrykke sig verbalt om ”svære” følelser.  
Det skal dog (igen) pointeres, at eksternaliseringen/det andet udtryk for jeget/værket står for en 
proces og et produkt, man kan, men ikke nødvendigvis skal tale om. 
 
Kontinuiteten i det fortsatte ride- og kunstterapeutiske arbejde har givet mulighed for at arbejde 
videre med disse følelser og situationer, men vi har samtidigt haft behov for et tæt samarbejde med 
de unges nære voksne (i disse tilfælde kontaktpædagoger) og eventuelt psykologer. 
 
Tilknytning til institutionen, angst i forbindelse med at ting sker for hurtigt, forhold til familien, 
utryghed i forhold til andre unge på boafdelingen, udviklingen af feminine sider, svigt og frygten 
for at stå hjælpeløs er nogle at de temaer, der dukkede op under især de individuelle forløb.  
 
Udtryk og bearbejdelse af oplevelser i det sociale rum blev dels befordret af relationsoplevelser 
i både rideterapiens individuelle og gruppebaserede faser, dels af det fænomenologiske og 
eksemplariske samvær i den kunstterapeutiske gruppeterapi. Grænsesætning, det at vise følelser og 
hjælpsomhed er eksempler på temaer, der dukkede op i gruppeforløbet. 
 
Ridning og samværet med og omkring hesten/hestene udgør en (måske også kunstnerisk?) 
modalitet, der ikke alene spiller fint sammen med kunstterapi, som her beskrevet, men ligefrem 
understøtter og befordrer denne! 
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Konklusion 
I forhold til projektets overordnede formål har ride- og kunstterapiprojektet været en succes, sådan 
som de unge oplever det, og som de udtrykker sig omkring deres deltagelse i projektet. De oplever 
at være de heldige udvalgte, og de har følt sig værdifulde ved at de blev udpeget som 
”forsøgskaniner”, som en af de unge siger det. Det er lykkedes at bevare de unges motivation og 
engagement for at deltage i projektet gennem hele forløbet. De unge har hellere end gerne villet 
stille op og stille sig til rådighed, både i sessionerne og til det efterfølgende interview, fordi de 
synes det var vigtigt, at det de havde fået ud af at deltage blev formidlet til andre. 
 
Samspillet mellem sessionerne, først ridning og derefter udfoldelse af det kunstneriske udtryk, 
virker som en positiv kombination. Ridesessionerne giver de unge en følelse af afslappethed, en 
kontakt med sig selv og sammenhørighed, som bringes med videre til kunstsessionerne, hvor de 
hermed bliver fundament for de unges mulighed for koncentration og kontakt med sig selv.  
 
Erfaringerne viser, at følelser de unge har fået udtrykt og bearbejdet i kunstterapien, har de 
efterfølgende fortalt om til næste ridesession. Dermed får samspillet mellem de to terapiformer den 
hensigtsmæssige betydning, der viser, at de unge er i stand til at udtrykke sig omkring egne 
oplevelser og følelser, når de rette faktorer er til stede. Ride- og kunstterapi er en terapiform hvor 
kropslighed, relation, decentrering og flow er kernepunkter, som letter adgangen til at få åbnet for 
følelserne og til at udtrykke sig om disse. I terapien er der et fælles tredje, og metoden er ikke 
løsningsfokuseret eller forklarende. Terapeuternes større viden om metodens muligheder viser, at 
terapeuterne lettere kommer tæt på de unge, og at de unge hurtigere får fat i problemstillinger og får 
det udtrykt gennem det fælles tredje. 
 
Det er forskelligt, hvad de unge får øje på og kan udtrykke i forhold, til hvad ride- og kunstterapi 
har givet dem udover, at de er fælles om at være begejstrede og synes det har været en super god 
oplevelse. Ud fra en fortolkning af de unges udtalelser i interviewene set i sammenhæng med 
terapeuternes observationer kan vi alligevel konkludere, at de unge har oplevet både flow, trivsel og 
healing, som gennem et længere forløb også ville kunne give de unge den oplevelse og selvindsigt. 
Under alle omstændigheder vil der, ifølge teorien, altid foregå en helende proces. De unge behøver 
ikke tænke over det for, at det har en effekt for dem. 
 
Med hensyn til de unges oplevelse af mærkbare ændringer for dem, i løbet af projektet, kan det dog 
være vanskeligt at dokumentere, om det lige netop er deres deltagelse i ride- og 
kunstterapiprojektet, der har gjort udslaget. Det, man kan mangle i håndgribelig dokumentation, får 
man til gengæld i overflod i form af de unges begejstring og deres perspektivering om, at 
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samarbejde er godt og kan læres, og at hvis man går og gemmer på noget, så kan man lære en masse 
ved at gå til ride- og kunstterapi 
 
Metoden ride-og kunstterapi har vist sin styrke i forhold til unge med kognitive vanskeligheder, idet 
at det ikke kun er verbalisering, der anerkendes som gyldig, men andre udtryksformer der tillægges 
værdi. Da de unges vanskeligheder består i besvær ved at fokusere og at formulere og udtrykke sig 
verbalt, får de her en mulighed for at tage udgangspunkt i noget konkret. I ride- og kunstterapi tages 
et konkret og æstetisk afsæt, hvilket appellerer til at få åbnet for følelser frem for intellektualisering.  
 
Perspektivering 
Erfaringerne fra dette korte forløb med ride- og kunstterapi viser, at det er en meget vigtig og 
anvendelig metode, særlig i forhold til unge med kognitive vanskeligheder, og som supplement til 
de allerede eksisterende tilbud på Holmstrupgård. 
 
Hvis de unge skal opnå et større udbytte af ride- og kunstterapimetoden, så er det vigtigt at 
forløbene har en længde på minimum 10 gange. Udfra erfaringerne fra projektforløbet vil det være 
tilrådeligt at implementere metoden, således at det blev en integreret del af undervisningsforløbet. 
Pilotprojekt har ligget uden for skoletiden, med 4 timers sessioner i direkte forlængelse af en 
skoledag, og er ikke hensigtsmæssigt. Hvis man ønsker øget fokus på udvikling af de unges sociale 
kompetencer kan man overveje at udvide gruppestørrelsen til at omfatte 3 eller 4 unge. 
 
Man kan overveje at udvide målgruppedefinitionen, således at metoden ved en justering af 
projektbeskrivelsen også kan komme til at omfatte de andre målgrupper på institutionen. Hvis man 
vil gå et skridt videre, kunne man overveje at inddrage unge udenfor institutionen. 
 
Hvis projektet implementeres på Holmstrupgård kan det betyde, at metoden kan tilbydes som 
ambulant behandling og som kursusforløb til andre institutioner. 
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