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Förord 
Genomförandet av denna studie har inte varit möjligt utan informanter. Jag vill rikta ett stort 
och varmt tack till de elever och den lärare som ställd upp med sin tid och sitt engagemang 
så min studie blev möjlig.  
 
Ett lika stor tack till min handledare Calle Carling som oförtröttligt läste mina texter och gav 
mig kloka råd och uppslag. 
 
Till sist vill jag ge en eloge till min familj som visat ett stort tålamod då jag i flera månader 
varit närvarande frånvarande.  
 
 
                                                                                                                             Birgitta Nordlund 
                                                                                                                                       Maj 2010 



 
 

Sammanfattning 
 
Nordlund B (2010) Rida i harmoni. En studie om hur ryttare lyckas praktisera sin teori.  
C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle. 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur ryttaren tänker när den letar harmoni i sin ridning. 
Genom en kvalitativ studie fick informanterna förklara sina teoretiska kunskaper om vad 
harmoni är och hur det upplevs. Sedan fick de beskriva hur de tänker när de letar efter 
harmoni i ridningen. Med detta som grund försökte jag sedan att tolka de faktorer som såg 
ut att påverka dem när de letade efter harmonin i ridningen.  
 
Jag hoppades också att studien skulle ge vägledning om hur ridundervisningen kan utvecklas 
så att lärandet i ridning underlättas.  
 
Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ studie med sex ryttare som går på gymnasiet och där 
har ridning på schemat. 
 
Studien påvisade att ryttarna förstod teorin och de som hade den praktiska kunskapsnivån 
kunde hitta harmoni i ridningen om de fick handledning. Utan handledning hade de svårare 
att hitta dit. Min bild av informanterna är att de har svårt att se sin ridning i ett större 
sammanhang. Det jobbar här och nu och försöker lösa eventuella problem med ett relativt 
kortsiktligt tänkande. Ryttarna förstod dock vad de gjorde och varför. Detta utan att värdera 
hur rätt eller fel de utförde det som de trodde att de gjorde.  
 
 
 
 
Nyckelord: Ridning, djupinlärning, skapande processer, reflektion, kritiskt tänkande, praktisk 
kunskap 
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1 Inledning  
 
Jag har undervisat i ridning i närmare 30 år och jag är mycket intresserad av hur vi människor 
får kunskap. Det som engagerar mig mest är komplexet om hur vi lär oss att rida och hur vi 
kan anpassa ridundervisningen till detta. I min B-uppsats fördjupade jag mig i vad som gör 
ridundervisningen lärande. I denna uppsats vill jag lägga fokus på ryttaren. Min erfarenhet är 
att ridundervisningen i Sverige ligger långt efter, med hänsyn till den vetenskapliga synen på 
hur lärandet går till. Fortfarande sker mycket undervisning enligt förmedlingspedagogikens 
principer.  
 
2 Bakgrund 
 
Människan har använt hästen i många århundraden. Tidigare var de främst arbetsdjur i 
jordbruket och användes som transportmedel. Under det senaste århundradet har hästen i 
industriländerna gått från att i huvudsak vara ett arbetsredskap till att bli ett nöjesredskap. I 
dag är ridning en stor folksport i Sverige. Det finns flera grenar med tillhörande kulturer. Den 
gren jag ägnar mig åt benämns dressyr och är en av åtta grenar inom Svenska 
Ridsportförbundet1

 
. 

Historiskt sett ansvarade armén för ridlärarutbildningen. Men när armén avhästades i mitten 
av 1900-talet behövde man någon som tog över. 1948 bildades organisationen 
Ridfrämjandet, vars syfte var att marknadsföra ridning som folksport och värna om den 
svenska halvblodiga hästens fortlevnad. Ridfrämjandet tog även över ansvaret för 
ridlärarutbildningarna. 1993 gick Ridfrämjandet, tillsammans med tre andra riksförbund 
samman till det nu aktuella rikstäckande förbundet, Svenska Ridsportförbundet2

 

. Under 
armens tid var hierarkin starkt förankrad i organisationen. Utbildningen av ryttare och 
ridlärare skedde traditionsenligt efter strikta regler och system. Kunskap förmedlades från 
överordnade till elever. Kommunikationen var bristfällig. Eleverna kommenderades och löd 
sina överordnade efter bästa förmåga. Även om hierarkin idag anpassats till samhället i 
övrigt, så finns synen på att kunskap kan förmedlas till stor del kvar i organisationen.  

För att höja statusen på ridläraryrket finns det sedan 1994 en hippologisk högskoleutbildning 
som syftar till att utbilda ridlärare och andra yrkeskategorier inom näringen. Huvudman för 
utbildningen är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och fram till intagningsåret 2009 var 
utbildningen tvåårig. Från och med 2010 blir den treårig3

 

. Då utbildningen är relativt ny 
saknar den vetenskapliga traditioner och forskningen inom ämnesområdet är ännu så länge 
knapphändig.  

                                                 
1 Svenska Ridsportförbundet (SvRF) bildades 1993 då Svenska Ridsportens Centralförbund (SRC), Ridfrämjandet (RidF), Svenska 
Ponnyryttarförbundet (SPF), och Sveriges Lantliga Ryttare (SLRC) slogs samman. SRC bildades 1912 i samband med Olympiaden i Stockholm. 
RidF bildades 1948 när armen skulle avhästas i syfte att marknadsföra ridning som folksport.. SPF bildades 1958 för att organisera 
ponnysporten som började växa fram i Sverige och SLRC bildades 1928 för att värna om hästaveln. 
2 Egen erfarenhet, 19 års arbete inom Ridfrämjandet Gävleborg och Gävleborgs Ridsportförbund 
3 http://utbildning.slu.se/vara_utbildningar/kandidatoyrkesprogram/Hippolog/oversikt/   

http://utbildning.slu.se/vara_utbildningar/kandidatoyrkesprogram/Hippolog/oversikt/�


2 
 

 
2.1 Syfte  
Genom att låta ryttare förklara i teorin vad harmoni är och beskriva hur harmoni upplevs och 
sedan beskriva hur de tänker och vad de känner när de letar efter harmonin i ridningen vill 
jag studera de faktorer som påverkar hur ryttare lyckas praktisera sin teori.  
 
Genom att ha ett transformativt förhållningssätt till ryttarna vill jag också se om studien kan 
ge vägledning till hur ridundervisningen kan utvecklas så att lärandet i ridning underlättas.  
 
2.2 Frågeställningar  
Huvudfrågeställningen är: 

• Hur tänker ryttare när de letar harmonin i ridningen? 
 
För att ta reda på detta ställer jag följande följdfrågor: 

• Förstår ryttaren teorin? 
• Kan ryttaren omsätta teorin i praktiken? 
• Är ryttaren medveten om hur hästen går och varför? 

 
3 Teori 
 
3.1 Tidigare forskning  
Jag har endast hittat tre svenska studier som berör min frågeställning.  
 
Lundesjö-Öhrström (1998) gjorde en intervjustudie med 28 elever som påvisade att det är 
att kontrollera sin egen kropp som uppfattas som svårast vid ridning. Ofta vet ryttaren vad 
som ska göras men det är svårt att få kroppen att utföra det. Kroppen lyder inte. Hennes 
slutsats blev att kommunikationen mellan elev och häst och instruktör och häst fungerar, 
men att det brister i kommunikationen mellan lärare och elev.  
 
Genom att djupintervjua studenter på hippologiska högskolan samt sex av världens bästa 
hopptränare drog (Zetterqvist 1998) slutsatsen att de svenska tränarna är mer analyserande 
i sin undervisning. Hon kom också fram till att det saknas ett modernt undervisningssystem i 
Sverige. Det system som undervisningen bygger på härstammar från 30-talets militära 
system. Zetterqvist bedömer att förmedlingspedagogikens undervisningsmetod fortfarande 
dominerar och att eleven inte involveras i tränarnas analyserande.  
 
Falkesson (2003) gjorde en studie om reflektion och kritiskt tänkande vid lärande i ridskolan 
och kom fram till att vi har ett förlegat undervisningssätt i Sverige. Ridläraren använde sig i 
stor utsträckning av förmedlingspedagogik och eleverna fick för lite tid till reflektion. 
Ridläraren gav heller inte eleverna tillräckligt med tid till att själva lösa uppgifter och 
problem och på så sätt öva sin känsla i ridningen. 
 
Jag tog även kontakt med Marie Zetterqvist Blokhuis på Ridskolan Strömsholm, och frågade 
om hon visste om det fanns några internationella studier gjorda inom mitt ämnesområde. 
Marie är en av få som forskat på ridning och hon kände inte till någon forskning om mitt 
område.  
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3.2 Teoretiska utgångspunkter om hur vi får kunskap 
Förmedlingspedagogiken hör till den ytinriktade lärstilen och är den lärstil som dominerar 
vid ridundervisning.  Det motsatta till denna lärstil är den djupinriktade lärstilen, vilket är 
den lärstil jag kommer att ha som utgångspunkt i min studie. Jag kommer att redogöra för 
båda lärstilarnas teorier och konsekvenser och hur de påverkar lärandet i ridning.  
 
Kunskap i ridning är en upplevelsebaserad praktisk kunskap. Vid djupinlärning använder man 
sig av självkritik och reflektion. Genom åren har jag uppmärksammat att den tysta 
kunskapen och förförståelsen är viktigt vid ridning, både hos ryttaren och hos 
läraren/handledaren4

 
.  

3.2.1 Ytinriktat lärande 
Stensmo (1994) presenterar pedagogen Phillip Jacksons syn på undervisning. Enligt Jacksson 
finns det två olika undervisningstraditioner. Den ena bygger på att kunskap är att efterlikna 
verkligheten. Den kallar han ”mimestisk”. Detta synsätt innebär att läraren kan, och ska 
förmedla sina kunskaper till eleven. Kunskapen ses som en produkt där paralleller kan dras 
med kvantitativ kunskap (Hedin & Svensson 1997). Lärarens roll är att överföra kunskaper till 
eleverna på ett effektivt sätt och sedan kontrollera att de tillägnat sig dessa kunskaper.  
 
Resultatet med denna lärstil blir att eleven samlar på sig mycket fakta som hon har svårt att 
sortera och se i ett sammanhang (Hedin och Svensson 1997). Den ytinriktade lärstilen 
förekommer även inom högre utbildning (ibid.). Det finns studenter som tagit examen i 
nationalekonomi utan att ha förstått grunderna i ekonomi (ibid.). En parallell till ridningen 
skulle innebära att finns ryttare som rider på hög nivå som inte har förstått grunderna i 
ridning.  
 
Företrädare för denna undervisningsteori är behaviorismen (Säljö 2000). Vid en föreställning 
om att kunskaper kan överföras från en person till en annan uppfattas kunskapen som 
neutral, kall och objektiv. Enbart det mätbara anses vetenskapligt. Tankar och känslor anses 
inte vara mätbara och kan därför inte användas vetenskapligt. I den klassiska behavioristiska 
modellen sker det en passiviserande envägsstimulering. Individen är passiv och kan inte 
utvecklas på egen hand. Med rätt påverkan och stimulering kan alla lära sig allting. Det tar 
bara olika lång tid för olika individer (ibid).  
 
Jerlang, E. Egeberg, S. Halse, J. Jonassen, A.J. Ringste, S. och Wedel-Brandt, B., (2008) skriver 
att Skinner var en av de mest omtalade förespråkarna av behaviorismen. Enligt hans teori 
kan beteendet observeras. Genom förstärkningsbetingelser kan man också kontrollera ett 
beteende. Att förstärka önskvärda och oönskade beteendemönster i syfte att uppnå ett i 
förväg bestämt resultat var avgörande för inlärningsprocessen enligt Skinner. Ett önskat 
beteende förstärks med positiv stimuli när det infinner sig. Ett oönskat beteende förstärks 
med negativ stimulering. Enligt Skinner har beteenden som inte förstärks en tendens att 
försvinna. Skinner skiljer mellan yttre och inre förstärkning. Den yttre förstärkningen delar 
han upp i materiell och social förstärkning. Den materiella förstärkningen ges i form av direkt 
materiell belöning. Den sociala förstärkningen kan ges antingen positivt i form av 
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uppmärksamhet och beröm eller negativt i form av ignorering. Ridundervisning enligt den 
behavioristiska synen blir då att ridläraren försöker förmedla kunskaper till eleven som hon 
sedan kontrollerar att eleven tagit till sig. I undervisningssituationen använder sig ridläraren 
enligt Skinners modell av social förstärkning i form av kritik och beröm för att motivera 
eleven att göra det som läraren anser är rätt.  
 
Jerlang et al., (2008) beskriver vidare att Skinner skiljer mellan enkel och komplicerad 
inlärning. När redan befintligt beteende förstärks sker enkel inlärning. Ett helt nytt beteende 
lärs in genom att det förstärks då det uppstår. Här finns också kopplingar till ridundervisning, 
där ridläraren växlar mellan kritik och beröm. Detsamma gäller beskrivningen på hur man 
kan dela upp inlärningen i olika delar som lärs in var för sig. När personen klarar av alla 
delmomenten länkas de samman till en helhet och personen kan utföra hela processen. 
Skinner i ansåg att man genom att förstärka elevernas önskade beteenden kunde lärarna 
påskynda inlärningsprocessen. För att uppnå mål inom undervisningen, kan man använda sig 
av komplicerad inlärning. Huvudsaken är att det finns ett tydligt mål, som ger ett resultat 
som kan iakttas och mätas (ibid).  
 
3.2.2 Djupinriktat lärande 
Den andra undervisningstraditionen benämner Jackson som transformativ enligt (Stensmo 
1994). Det transformativa lärandet består av meningsskapande processer. Dessa processer 
liknas vid att vi skapar system av förklaringar och teorier i syfte att förstå något. Vårt 
innevarande system konfronteras ideligen med nya erfarenheter. Har vi ett system som 
fungerar finns det vanligtvis plats för nya erfarenheter i det befintliga systemet. Ibland sätts 
hela systemet i gungning och ett nytt, mer omfattande system tar vid. Vid en jämförelse till 
ridning innebär detta att lärarna i sin undervisning måste vara tydliga med att förklara 
rörelser och övningar i ett sammanhang. Med andra ord, en rörelse eller en övning är inte 
ett mål i sig utan en del i ett större sammanhang5

 
. 

Kärnan i den transformativa teorin består i att träna den egna förmågan av kritisk 
självreflektion (ibid.). Det innebär exempelvis att de föreställningar som vi tidigare tagit för 
givna medvetandegörs och kan komma att förändras eller byggas på, så att ny kunskap kan 
bildas. Att vara självkritisk innebär att granska och värdera sig själv och sin insats. Genom 
självkritik kan man ta reda på hur saker egentligen förhåller sig. Då kan man också ompröva 
och söka alternativa vägar. Dewey (1933) framhåller i boken ”How we think” att kärnan i det 
kritiska tänkandet är ett att man har ett undersökande förhållningssätt.  
 
Med en djupinriktad lärstil söker eleven efter meningen med kunskapen och vill också se den 
och förstå den i ett sammanhang (Hedin och Svensson 1997). Det djupinriktade lärandet 
kräver att eleven själv är aktiv eftersom denna typ av inlärning bygger på förståelse (ibid). 
Molander (1993) menar att fakta och påståenden blir kunskap först när du kan använda dem 
i praktiken. Han kallar det för Kunskap i handling. (Hedin och Svensson 1997) anser att 
förståelsen bygger på erfarenhet, dialog och reflektion. Dessa företeelser är ömsesidigt 
beroende av varandra då en teori utan praktik blir blind och en praktik utan teori är tom 
menar de. Detta jämför författarna med att erfarenheter utan reflektion är blind och 
reflektion utan erfarenhet är innehållslös.  
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Vid en jämförelse till ridning anses den då inte fungera så länge du inte kan praktisera din 
teori enligt Hedin och Svensson synsätt. Kan du praktisera utan att ha förstått teorin, vet du 
inte vad du gör, eftersom teorin är tom. Kopplingen till reflektion blir då att de anser att den 
som inte reflekterar över sina upplevelser är blind och saknar du erfarenheter är du 
innehållslös. En ridning utan reflektion blir med denna tolkning innehållslös. 
 
I denna kunskapsskapande process är lärarens roll att handleda eleven. Processynen är nära 
förbunden med den kvalitativa eller den konstruktivistiska synen på kunskap och lärande 
(Hedin och Svensson 1997). Den kvalitativa kunskapssynen är att lära sig något på djupet. En 
konstruktivistisk syn på lärandet innebär att du själv konstruerar dina kunskaper. Denna 
teori får stöd av (Granberg 2009) som menar att ingen människa kan lära en annan människa 
något utan det är individen själv som lär sig. Kunskaperna konstruerar vi främst genom att 
ändra vårt sätt att tänka (ibid.). Till grund för tänkandet ligger våra erfarenheter. Två 
personer som upplever samma händelse konstruerar ändå olika kunskaper eftersom deras 
bakgrund och tidigare erfarenheter skiljer sig åt (ibid.). En parallell till ridning innebär då att 
två ridelever som rider på samma ridlektion inte får samma kunskaper eftersom de har olika 
bakgrund och erfarenhet. Det progressiva lärandet har det egenupplevda som utgångspunkt 
för lärandet (ibid.). För ridningen innebär detta att en lärare kan påverka en elev till att tro 
att det som är fel är rätt. Om läraren bekräftar något som eleven gör som rätt, fast det är fel, 
och eleven aldrig har upplevt det rätta, kan hon tro att det hon upplevde som rätt (enligt 
läraren) är de rätta. En lärare har således stor betydelse och stort ansvar när elever lär in 
nytt. Om en elev aldrig upplevt ”det rätta” kommer hon aldrig att få referensramar över rätt 
och fel, förrän hon upplevt hela spännvidden6

 

. ”Enda sättet att veta hur ett äpple smakar är 
att bita i det” (ibid. s. 23). En parallell till undervisning blir då att har du aldrig bitit i ett äpple 
och får höra av din lärare varje gång du biter i ett päron att detta är ett äpple, då tror du att 
det är så ett äpple ska smaka.  

Hedin och Svensson (1997) menar att vi genom att integrera ny kunskap med tidigare 
kunskaper och erfarenheter får en holistisk syn på lärandet. De beskriver den holistiska 
kunskapssynen som en djupinriktat lärstil där eleven utöver faktakunskaper också få ett 
kvalitativt tänkande och förståelse för kunskapen. Eleven konstruerar eller bygger på så sätt 
upp en bild av verkligheten (ibid.). 
 
3.3 Reflektion  
Rønholt Peitersen, B. Annderstedt, C., (2001) delar upp reflektionen i tre nivåer. Att tänka 
efter före kallar hon för föregripande reflektion. Nästa nivå är den aktiva eller interaktiva 
reflektionen. Det är en ”stanna upp och tänka efter” reflektion. Den används ”här och nu”. 
Den tredje nivån benämner hon som uppsummerande reflektion. Den ligger till grund för 
nya och djupare insikter.  
 
Rønholt et al., (2001) beskriver tre grader av reflektion: intuitiv, kritisk och kreativ. Intuitiv 
reflektion innebär att du omedelbart eller direkt kommer fram till en ny kunskap utan någon 
form av tänkande eller resonerande i mellanled. Den upplevs direkt och det går inte att ange 
någon gräns för när den gamla kunskapen övergick till den nya. Vid kritisk reflektion 
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använder man sig av eftertanke. Den kritiska dimensionen är förenad med självreflektion 
och öppenhet för förändring. Den kreativa reflektionen utvecklas genom våra erfarenheter. 
Det är en uppdelning mellan och en förståelse av, vad som är mål, innehåll och fantasi.  
 
Schön (1983) säger att vår kunskap visar sig i våra handlingar. Att reflektera i handling är 
detsamma som att forska i praktiken och ger exempel på hur en reflekterande praktiker 
använder sig av frågor som t.ex. Hur kan jag lösa det här problemet? Är jag nöjd med 
resultatet om jag löser problemet så? Hur hänger saker och ting ihop? Stämmer det med 
mina värderingar och teorier?  
 
Stensmo (1994) beskriver Deweys instrumentella pragmatism. Begreppet pragmatism 
härstammar från grekiskans pragma som betyder handling, verksamhet eller gärning. 
Pragmatismen är en filosofi som går ut på att lösa vetenskapliga och vardagliga problem. Ett 
reflektivt tänkande börjar med ett tillstånd av tvivel och förvirring som övergår till ett 
sökande eller ett undersökande. Dewey beskriver det reflektiva tänkandet som en 
målinriktad metod att vinna kunskap. Det sker en systematisk förberedelse för framtida 
konsekvenser vilket innebär en ständig sortering av samtliga idéer som kan ses som 
lösningar på det problem som ska lösas. Detta är enligt Dewey en komplex process där man 
kan gå från olika tillstånd som tvivel och tveksamhet till att bli sökande för att hitta verktyg 
för att lösa problemet. Dewey beskriver det reflektiva tänkandet som den kompletta 
tankeakten eftersom man vill nå en bestämd lösning med sitt tänkande. Tankeakten delar 
Dewey in i fem steg: 
Problemsituation, de tidigare erfarenheterna är otillräckliga för den nya situationen och 
handlandet blockeras. 
Problemdefiniering, är en intellektuell utmaning att förstå vad som skiljer det nya problemet 
från de tidigare.  
Hypotesformulering, konsekvenstänkande, letar förslag på lösningar och olika möjligheter 
övervägs.  
Resonerande, fakta och hypoteser bearbetas och knyter an det till tidigare erfarenheter. För- 
och nackdelar vägs mot varandra. 
Testande, olika alternativ testas. När problemet är löst, har ny kunskap uppstått.  
 
3.4 Tyst kunskap 
När kunskapsinlärning ses som en process, blir den tysta kunskapen viktig (Hedin och 
Svensson 1997). Innebörden av tyst kunskap är att kunskaper kan överföras utan att man 
använder sig av ord. Beskrivningen av en handling är inte det samma som själva handlandet. 
Granbergs (2009) syn på den tysta kunskapen är att den är underförstådd och ofta 
omedveten. Den tysta kunskapen visar sig på olika sätt. Molander (2000) delar in den tysta 
kunskapen i tre områden. Den som vi har och inte kan förmedla med ord. Det 
underförstådda och förutsatta, samt den tystade kunskapen. Den andra innebörden av tyst 
kunskap är det förutsatta eller det underförstådda. Dessa går inte helt att beskriva men man 
kan diskutera förutsättningarna. Det finns vissa element i verkligheten som man kan se som 
konstanta och tillförlitliga. I ridningen har exempelvis naturlagarna att ta hänsyn till. De är 
konstanta och tillförlitliga. Den tredje innebörden är den kunskap som blir tystad. Den 
tystade kunskapen rymmer också okunskap (ibid.). 
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Molander (2000) beskriver hur Polanyis jämförde den tysta kunskapen med intuition och 
delade upp den tysta kunskapen i två sidor, den totala och helheten. Den totala är de synliga 
detaljerna i det som vi har kunskap om. Helheten är den underförstådda bakgrunden. Alla 
människor vet mer än vad de kan förmedla i ord och ibland agerar vi utan att vi kan förklara 
varför vi gör som vi gör (ibid.). 
 
Rønholt et al., (2001) säger att den tysta kunskapen gör det möjligt för läraren och eleven att 
konfrontera sina egna och andras upplevelser och erfarenheter. Genom att ställa frågor och 
göra bedömningar kan man hitta former för hur man kan arbeta vidare. På så sätt lär sig 
eleverna att använda sig av ett reflekterande förhållningssätt vilket gör att de ständigt får 
nya kunskaper och erfarenheter.  
 
3.5 Praktisk kunskap 
Molander (1993) beskriver hur Polanyi delar in praktisk kunskap i tre kriterier. Dessa är 
skicklighet, know-how och kompetens. Skicklighet är enligt Polanyi en färdighet man kan lära 
sig genom personlig erfarenhet. Det behövs ingen annan person för att avgöra om aktören 
nått sitt mål eftersom personen kan jämföra det den ville uppnå med vad den faktiskt 
uppnådde. Know-how är ett slags intelligent handlande. Det uppnås genom att träna och 
samtidigt använda sin intelligens och sitt omdöme. Know-how är förmågan att anpassa sitt 
handlande till givna regler i systemet. Endast den sociala gemenskapen, gruppen eller 
organisationen kan avgöra om personen lyckats följa de sociala regler som finns. Reflektion 
är inte en nödvändig del av know-how eftersom det är prestationen i själva utförandet och 
inte tänkandet som avgör hur gemenskapen tolkar ditt handlande. Kvalificerad praktisk 
kunskap eller kompetens förutsätter utöver en anpassning till regelsystemet en reflektion 
som i sin tur kan påverka områdets regler för kvalitet. Det handlar inte om någon egenskap 
som en person har utan det är helt beroende på relationen mellan individuella aktörer och 
det sociala regelsystemet.  
 
3.6 Definition av begrepp  
Vid ridning används det mycket facktermer som kan vara svåra att förstå för en oinvigd. Jag 
vill därför beskriva en del av de termer som förekommer i uppsatsen som jag tror att det är 
bra att läsaren känner till innebörden av. För vidare förklaringar och fördjupning hänvisar jag 
till Ridhandboken 1 och 2 som är Svenska Ridsportförbundets officiella litteratur för 
utbildning enligt förorden.  
 
Hjälper, är ett samlingsnamn för de signaler en ryttare använder sig av för att kommunicera 
med hästen när hon rider. De hjälper ryttaren har till sitt förfogande är sitsen, handen och 
benen. Hjälperna kan förstärkas med rösten, sporrar och spö.  
 
Sitsen är alltid involverad i hjälpgivningen. Tillsammans med benen, som när du rider 
benämns ”skänklar” driver ryttaren hästen. På så sätt skapar ryttaren energi i hästen. Hästen 
har sin ”motor” i bakdelen och den ska lära sig att reagera på drivningen så att vi får en 
effekt liknande den som händer när vi gasar en motorcykel. Handen fångar tillsammans med 
sitsen upp energi och stämmer av hur mycket energi som ska användas framåt i 
rörelseriktningen och hur mycket som ska användas till bäring. Bäring är ett komplex som är 
svårt att förklara för den som aldrig sett, eller upplevt det. En förenklad jämförelse kan vara 
hur en bro är konstruerad för att bli hållbar för vikt ovanifrån. Sitsen är den viktigaste 
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hjälpen. Vid en korrekt sits sitter ryttaren avspänt och följsamt och man kan dra en lodrät 
linje från ryttarens axel, genom höften, ner till hälen. Med en korrekt sitts kan ryttaren 
påverka hästen och få den att röra sig i olika riktningar. 
 
Med lösgjordhet menar man att hästen är fysiskt avspänd. En förutsättning för den fysiska 
lösgjordheten är att hästen också är psykiskt avspänd. På en avspänd och lösgjord häst som 
går i jämvikt kan man träna rakriktning. Rakriktad säger man att en häst är när den arbetar 
lika med sina båda kroppshalvor. Framdelen arbetar då i bakdelens spår och båda bakbenen 
producerar lika mycket energi och bär lika mycket vikt.  
 
Samling kallas arbetet med att förflytta hästens vikt till bakbenen. En häst kan arbeta i olika 
samlingsgrad. Den helt osamlade hästen går i framvikt. Den har mer vikt på framdelen än 
bakdelen. När vikten fördelas jämt mellan fram och bakdel kallas det att hästen går i jämvikt. 
Hästen måste arbeta i jämvikt för att överhuvudtaget kunna arbeta rätt. För att sedan gå 
vidare med att öka samlingen krävs det att hästen är lösgjord och rakriktad. Den högsta 
graden av samling kallas levad. Då förlägger hästen all sin vikt över på bakbenen och 
frambenen lättar från marken.  
 
Med ställd menar man att hästen vrider nacken och tittar åt höger (högerställd) eller vänster 
(vänsterställd). När hästen är ställd talar man om hästens inre och yttre sida. Ställningen 
används främst för att förbereda rörelser. Enligt samma princip pratar man om ryttarens 
yttre och inre hjälper. 
 
Skritt, hästen går i en fyrtaktig gångart.  
Trav, hästen springer. Traven har två takter.  
Galopp, hästen springer i en tretaktig språngartad gångart. 
Takt är den steghastighet (steg/min) hästen har när den rör sig och tempo är hur långt 
(meter/min) hästen kommer på samma tid.  
 
3.7 Harmoni 
I Svenska Ridsportförbundets utbildningsmaterial, Ridhandboken 1 och 2 står det i förorden 
att dessa böcker ligger som grund för utbildningen av landets ryttare, instruktörer och 
domare. Böckerna belyser den teori och teknik som ska läras ut och användas inom 
ridsporten. Utbildningsmålet finns definierat i förorden till bok 2.  
 

”Det yttersta målet med utbildningen är att det, oavsett disciplin och nivå, 
ska finnas harmoni och förtroende mellan ryttare och häst.”  
 

Harmoni saknas i innehållsförteckningen och det finns heller inget textavsnitt i 
Ridhandböckerna som tar upp och beskriver vad harmoni är. 
 
Istället bygger man upp utbildningen av hästen enligt utbildningsskalan, och går igenom de 
olika stegen om hur dessa steg hänger ihop och förutsätter varandra. Gemensamt för stegen 
är att de leder till genomsläpplighet.  
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”utbildningsskalan”,Ridhandboken 1 s. 178 
 
En gemensam förutsättning för att nå och sedan utveckla de olika stegen är harmoni7. 
Utöver avspändhet och samspelthet ställer detta krav på att ryttaren känner till och förstår 
hur tyngdlagen funderar. Det är när ryttaren får sin häst att organisera sin kropp mitt under 
ryttarens som harmoni uppnås.8 Hästen upplever då att ryttaren blir en del av hästens egen 
vikt. Detta möjliggör i sin tur att hästen följer ryttarens vikthjälper och inverkan utan att 
spänna sig. Först måste hästen lära sig att förstå signalsystemet, så att ryttaren har ett språk 
att kommunicera med hästen med. Sedan måste ryttaren genom olika övningar hjälpa 
hästen att hitta dit.9

 
 

Alla hästar är mer eller mindre framtunga i början av utbildningen. Detta kan lätt förstås om 
man tittar på hur en häst ser ut. Framför frambenen har hästen en stor hals och ett stort 
tungt huvud. Bakom bakbenen finns det bara en svans. Sadeln och därmed också ryttaren är 
placerad strax bakom framdelen vilket ytterligare ökar på vikten på frambenen. När vi rider 
en häst som går med merparten av sin vikt placerad på framdelen uppstår det disharmoni 
mellan häst och ryttare. Hästens tyngdpunkt sammanfaller inte med ryttarens utan ligger 
framför ryttarens tyngdpunkt. I framvikt blir hästen tvungen att spänna sig för att kunna 
balansera sin kropp med en ryttare på ryggen. Hästen bär antingen hals och huvud högt med 
spända muskler på halsens undersida, eller så går den med hals och huvud lågt, samtidig 
som den lägger sig på bettet som om den behöver ett femte ben för att kunna balansera 
utan att trilla på näsan. Första graden av harmoni benämns att hästen går i jämvikt. Vikten är 
då jämt fördelad mellan fram och bakdel. Genom systematisk träning kan hästen utveckla sin 
förmåga att bära allt mer vikt med sina bakben10

 
.  

                                                 
7 http://www.positiveriding.com/PRS%20files/Harmony-Sec.pdf  
8 Egen erfarenhet 
9 ibid. 
10 Egen kunskap och erfarenhet. Litteratur ”Optimera din ridning, så faller bitarna på plats” 

http://www.positiveriding.com/PRS%20files/Harmony-Sec.pdf�
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Konturerna bakom motivet visar hur hästen 
genom systematisk utbildning och träning lär 
sig att bära mer vikt med sina bakben genom 
att sätta dem längre in under sin kropp.  
Den här hästen har passerat jämvikten och bär 
nu mer av sin vikt med bakbenen. För att 
hästen ska kunna sätta sina bakben längre in 
under kroppen måste den lära sig att vinkla 
sitt bäcken och vinkla sina leder i bakbenen. 
Genom att träna detta systematiskt ökar 
samlingen. 

 

Med fortsatt systematisk träning flyttas 
tyngdpunkten allt längre bak. Hästen går med 
ökad grad av samling och med mer schvung 
enligt utbildningsskalan. Den här hästen har 
bakbenen tydligt undersatta och går med 
synbart lägre bakdel än framdel. Resultatet 
blir då att den också får en mer högrest form 
på hals och huvud.  

Teckningar: Pia Forsgren 
 
Målet med dressyren är att göra hästen angenäm att rida. Detta uppnås genom att hästen 
tränas och utbildas systematiskt enligt utbildningsskalan (Ridhandboken 1, 2003). Det är när 
hästen är ”angenäm” som häst och ryttare är i harmoni med varandra11

 

. Att förstå 
facktermerna vid ridning för den som inte rider är svårt. Därför har jag valt att försöka 
använda mig av begreppet harmoni under studien för att på så sätt göra det lättare för 
läsaren att förstå vad denna studie handlar om. Facktermer för harmoni är att hästen går på 
tygeln eller går i rätt form. I Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente för dressyr står 
följande beskrivet om hur hästen arbetar när den går på tygeln/i rätt form/i harmoni. 

 ”Hästen ska vara på tygeln. Såväl på stället som under rörelse skall den, med väl inrättad 
bakdel, så att bakbenen följer frambenens spår och med eftergift, ständigt bjuda framåt. 
Ryttarens hand skall behålla en jämn, lätt och mjuk förbindelse med hästens mun. Med stadigt 
huvud och fritt buren hals, där nacken som regel är högsta punkt, samt med nosen i eller något 
framför lodlinjen, skall hästen stödja lika på båda tyglarna. Med sluten mun och med tungan 
under bettet, skall den lugnt tugga på detta.” (sid 15, TR II, Dressyr) 

 
För den som vill veta mer om dressyren och dess termer hänvisar jag till tävlingsreglemente 
II, Dressyr, samt Ridhandböckerna 1 och 2 hos Svenska Ridsportförbundet. 
 

                                                 
11 Egen kunskap och erfarenhet. Litteratur ”Optimera din ridning, så faller bitarna på plats” 
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4 Metod 
 
4.1 Ansats och metodval 
Den empiriska studien utgår från en teoretisk referensram. Till grund för teorin ligger den 
klassiska ridläran som beskrivs i Ridhandboken 1 och 2 samt min egen kunskap och 
erfarenhet om ämnet. Mot denna bakgrund blir min ansats deduktiv eftersom jag strävar 
efter att förstå hur ett fenomen upplevs utifrån en fastställd teori. Den induktiva ansatsen 
som utgår från empirisk fakta för att dra generella och teoretiska slutsatser (Jacobsen 2002) 
har därför inte varit något alternativ i denna studie. 
 
Valet av kvalitativ öppen intervju som metod grundar sig på att den ger intervjupersonen 
möjligheten att uttrycka sina tankar, upplevelser och åsikter om det som studeras utifrån 
egen förståelse (Cohen Manion och Morrison 2008). Följdfrågor har sedan utformats utifrån 
intervjupersonernas svar, i syfte att fördjupa förståelsen och innebörden av de givna svaren 
(ibid.). Resultatet av intervjuerna ligger sedan till grund för slutsatsen (Lantz 2007). En 
kvalitativ metod syftar till att förstå ett fenomen. Forskaren strävar efter att nå så djup 
kunskap som möjligt om några få undersökningsenheter, istället för att som den kvantitativa 
forskaren gå så brett som möjligt. Den kvalitativa forskaren är intresserad av det unika och 
försöker att beskriva sammanhang.  
 
4.2 Urval  
Studiens syfte var att exemplifiera och inte generalisera. Enligt (Svenning 2003) finns det 
inga speciella regler för ett selektivt urval i kvalitativa studier. Mitt urval kan liknas med det 
som (Larsson 2005) kallar urval av typiska fall. Informanterna kan anses typiska för dem de 
representerar. Samtidigt har de valts ut med anledning av vissa kvaliteter som de har 
(Svenning 2003).  
 
Under vintern bollade jag mitt valda studieområde med både kollegor och elever. När jag till 
sist hade en mall klar för hur jag skulle kunna gå till väga vände jag mig till en lärare på ett 
naturbruksgymnasium och ställde frågan om hon trodde att hennes elever ville delta i min 
studie. Att genomföra denna studie på mer än en skola var inte möjligt, av både praktiska 
och ekonomiska själ. En totalundersökning, eller en undersökning av populationen i miniatyr 
var därför inget alternativ (Svenning 2003).  
 
Läraren på naturbruksgymnasiet lät positiv och jag ombads skicka ett infoblad12

 

 som hon 
kunde presentera för eleverna. Sedan tillstötte sportlov, sjukdom hos läraren och en veckas 
tjänsteresa för både lärare och elever innan jag till sist fick svar, att det var för få på skolan 
som ville ställa upp. Läraren menade att de elever som går på ett naturbruksgymnasium 
vanligtvis inte har de mål med ridningen som krävs för att tycka att min studie är intressant.  

Efter en stunds funderande om hur jag skulle komma vidare vände jag mig till ett vanligt 
kommunalt gymnasium som har ridning som specialidrott på schemat. Den läraren var även 
hon mycket positiv. Hon fick infobladet mailat till sig och delade ut det till sina elever. 
Hennes elever tackade ja. De elever som deltog gick i årskurs två och tre. Deras ålder var 

                                                 
12 Bilaga 1 
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mellan 17 och 19 år. Till den första avsuttna intervjun deltog åtta elever. På den uppsuttna 
studien deltog sedan sex av dessa åtta. Samtliga informanter var kvinnor. Fyra av de sex som 
red hade egna hästar. En red på en privathäst och en på en lektionshäst.  
 
De två som inte deltog i den uppsuttna delen var sjukanmälda till skolan den aktuella dagen. 
Då deras underlag saknar betydelse utan praktik, har jag valt att inte analysera deras 
teorisvar.  
 
4.3 Författarens förförståelse och kunskapssyn 
Att jag själv har ridit i 40 år och undervisat i ridning i 30 kan ha påverkat tillvägagångssätt och 
resultat/analys av denna studie.  Min uppfattning är att jag har förstått teorin. Detta kan ha 
bidragit till att jag inte har sett eventuella nya teorier som inte samstämmer med den 
uppfattning jag har. Studien tar inte något anspråk på att mäta sanningsgraden i min 
förförståelse utan jag har tagit för givet att jag har förstått den klassiska ridningens teori och 
praktik. Där det är lämpligt har jag använt den som referensram för att ge stöd åt teorin vid 
det praktiska momentet av undersökningen. 
 
Min egen förförståelse och mina erfarenheter har fostrat mig till min tro att vi människor 
konstruerar kunskap. Jag har inspirerats av den konstruktivistiska teorin och att lärandet är 
en kunskapsprocess med en djupinriktad lärstil. Detta förhållningssätt kommer jag att 
använda mig utav i mitt arbete med informanterna. I mina slutsatser om det studerade 
kommer jag att utgå ifrån att den konstruktivismiska teorin och den tidigare forskningen 
inom området är sann. Jag strävar inte efter att kontrollera om de använda teorierna är 
sanna utan jag utgår ifrån att det är så (Thomassen 2007). Genom detta förhållningssätt 
hoppas jag kunna säga något om det fenomen jag studerat.  
 
Exempel 
Ryttaren har förstått teorin 
Ryttaren har (inte) färdigheter för att rida i harmoni 
Ryttaren rider (inte) i harmoni 
 
Det här sättet att få fram kunskap kallas ofta för att bygga kunskap uppifrån och ner, det vill 
säga att om teori och observationer är sanna så måste också slutsatsen vara sann, under 
förutsättning att slutledningen är logiskt giltig (Thomassen 2007). 
 
4.4 Validitet och reliabilitet 
Om resultatet av studien stämmer överens med verkligheten samt om studien verkligen 
undersökt det jag avser att undersöka är studiens interna validitet (Merriam 1994). Den 
externa validiteten beskriver om studien går att applicera på andra studier och den blir då 
giltig enbart på studier med samma målgrupp. En kvalitativ studie har som fördel att hög 
validitet kan uppnås då intervjuaren har möjlighet att förtydliga samt ställa följdfrågor för att 
få svar på den ställda frågan och därmed undvika missförstånd (Trost 2005).  
 
Tillförlitligheten i resultatet av studien visar på reliabiliteten. Om studien upprepas och 
samma resultat uppnås är den tillförlitlig enligt (Merriam 1994). Informanterna har fått 
beskriva vad de har för teoretisk uppfattning om att rida i harmoni och hur de tänker när de 
letar harmoni i praktiken. Detta har varit utgångspunkten när de sedan försökte praktisera 



13 
 

sin teori. När jag sedan försökt att tolka vilka faktorer som ser ut att påverka informanterna 
när de letar harmonin, har min förförståelse och erfarenhet legat som grund för min 
tolkning.  
 
Med hjälp av videoupptagningen kunde jag fånga både ljud och bild, vilket är en fördel enligt 
(Lilja 2005). Jag har filmat totalt cirka 140 min. Jag kunde sedan återse hur ryttarna red och 
den dialog de hade för mig om hur de upplevde att ridningen gick. Genom att filma får jag 
ett underlag till analys mer i detalj (ibid.).  
 
4.5 Etiska överväganden 
För att informationskravet och samtyckeskravet ska anses uppfyllt ska informanterna 
informeras om syftet med studien i förväg samt att det är frivilligt att delta och att de när 
som helst kan välja att avbryta samarbetet (Larsson 2005). Detta uppfyllde jag genom att 
skicka ut ett informationsbrev om uppsatsens syfte och att det var frivilligt att delta och att 
de kunde avbryta sitt deltagande när som helst. Eleverna gav sitt samtycke till att lämna in 
skriftliga svar och att deras ridning spelades in på video. De blev informerade om att allt 
material i uppsatsen kommer att anonymiseras vilket uppfyller konfidentialitetskravet. De 
upplystes också om att all insamlad data enbart kommer att användas i denna studie, vilket 
uppfyller nyttjandekravet. De blev informerade om att de har rätt att ta del av resultatet. De 
två informanter som inte fyllt 18 år hade målsmans underskrift på att de fick delta i studien. 
 
Jag valt att döpa informanterna med fingerade namn. Det är medvetet, då jag tror att 
läsaren har lättare att sätta sig in i informanternas tankar, samt det underförstådda och 
omedvetna, om berättelsen upplevs personlig.  
 
4.6 Den teoretiska intervjun 
Till den första intervjun samlade jag alla informanter i en lektionssal på gymnasieskolan. Jag 
inledde med att presentera mig och lät sedan deltagarna presentera sig själva. Vi gick sedan 
igenom de underlag för intervjun som de fått utsänt av mig, för att se om de hade några 
frågor eller om det fanns några oklarheter i texten som de ville få förklarat för sig. En tydlig 
ram minskar risken för nervositet och oro (Lantz 2007). Därefter fick de en stencil13

 

 där jag 
hade sammanställt vad tävlingsreglementet säger om att rida hästen i harmoni. 
Tävlingsreglementets mål styr många ryttare och tränare i deras arbete med hästen. 
Resultatet blir då ofta att rörelser ses som mål i sig, eftersom det är vad som bedöms på 
tävling.  

Eleverna fick sedan skriva ner sin egen bild av att rida hästen i harmoni. Sedan följde en 
personlig, öppen intervju där deras respektive svar på den första frågan var utgångspunkten. 
Genom att ställa frågor och verkligen visa att jag var genuint intresserad av att få veta hur de 
tänkte om detta ämnesområde försökte jag att få informanterna att känna sig bekväma och 
trygga i sin roll.  Syftet med den personliga intervjun var att få fram informanternas tankar 
kring att hitta harmonin i ridningen. Genom att ta reda på tanken bakom handlingen innan 
själva handlandet hoppades jag på att hitta förklaringar till varför ridningen går som den går. 
Intervjuerna skedde ostrukturerade efter en i förväg bestämd intervjuguide14

                                                 
13 Bilaga 2 

. Utifrån svaret 

14 Bilaga 1 



14 
 

på frågeställningarna ställdes olika följdfrågor. Dessa frågor var beroende på hur 
informanten svarade på den tidigare frågan (Svenning 2003). Syftet var att få fram den 
teoretiska kunskapen om, samt tanken kring, att rida i harmoni. Följdfrågornas syfte var att 
förklara för mig hur de tänker och vad de känner, när de arbetar med sin häst med målet att 
hitta harmonin. Avslutningsvis bad jag dem att beskriva hur de tycker att harmoni upplevs.  
 
Den muntliga kommunikationen under intervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden. 
Kommunikationen förvandlas sedan till texter som då kan tolkas (Kvale 1997).  
 
4.7 Den praktiska intervjun 
De ena årskursen hade ridning på schemat dagen efter den avsuttna träffen och den andra 
årskursen två dagar efter. Jag hade en medhjälpare med mig som filmade, så att jag själv 
kunde koncentrera mig på hur de red, ställa frågor och lyssna på svaren.  
 
Upplägget på ridpassen fungerade så att jag lät dem rida fritt 5-10 minuter i början på 
passet. Sedan ställde jag frågor, med ca 5-10 minuters mellanrum. Genom att ställa frågor 
var mitt syfte att tolka intervjupersonernas inre referenssystem (Lantz 2007). Det var hela 
tiden informantens idéer om vad som behövde göras, samt varför och hur hon tyckte att det 
skulle göras, som styrde mina frågor. Några exempel på frågeställningar från mig: Hur känns 
det? Vad lägger du vikten på? Blev det som du hade tänkt dig? Hur känns det nu? Känns det 
som om du är på rätt väg? Vill du ändra på något? Hur tänker du nu? Om du vill nå det, hur 
bör tänker/rider du då? Varför går han så, tror du? Vad gör vi då, tycker du? Utöver att få 
igång lärprocesser hos informanterna var jag också ute efter att ta del av deras förförståelse 
samt försöka få en inblick i deras tysta kunskap enligt (Rønholts et al., 2001) erfarenhet, där 
hon menar att den tysta kunskapen öppnar upp för läraren och eleven när man konfronterar 
sina egna och andras upplevelser och erfarenheter. Enligt Rønholts teori lär sig eleverna ett 
reflekterande förhållningssätt med hjälp av frågor och dialog från läraren. Det är utifrån 
detta skriver hon som eleverna får nya kunskaper och erfarenheter. 
 
Genom att medvetandegöra informanternas förförståelse samtidigt som jag ville få dem att 
reflektera över hur deras arbete med hästen gick i förhållande till målsättningen med 
arbetet, försökte jag handleda dem enligt den djupinriktade lärstilen. Hedin och Svensson 
(1997) menar att lärarens roll i denna kunskapsteori är att handleda eleven i 
kunskapsprocessen. Teorin får stöd av (Granberg 2009) som menar att ingen människa kan 
lära en annan människa något. Det är individen själv som lär sig. Det här förhållningssättet 
försökte jag förhålla mig till under den praktiska delen av studien. Då syftet också var att 
söka efter vägledning till hur ridundervisningen kan utvecklas så att lärandet i ridning 
underlättas. 
 
5 Resultat 
Här kommer jag att redogöra för resultatet av min studie. Då studien har en deduktiv ansats 
och en konstruktivistisk kunskapssyn kommer jag först att redogöra för hur informanterna 
förstått teorin.  
 
Syftet med ridpassen blir sedan att försöka tolka de faktorer som påverkar hur de lyckas 
praktisera sin teori. Enligt (Hedin och Svenssons 1997) teori är en teori eller reflektion utan 
praktik blind och en praktik utan teori är tom. Enligt (Schön 1983) visar vi vår kunskap genom 
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våra handlingar. Molander (2003) anser att fakta och påståenden blir kunskap först när du 
kan använda dem i praktiken.  
 
Resultatet av ridpassen presenteras individuellt. Detta för att läsaren lättare ska kunna följa 
hur varje informant lyckas praktisera sin teori.  
 
Mina tolkningar presenteras löpande. Detta för att läsaren ska kunna se den och förstå den i 
ett sammanhang enligt (Hedin och Svensson 1997) teori om djupinlärning. 
 
Därefter kommer två sammanfattande kapitel. ”Vilka faktorer påverkar hur ryttare lyckas 
praktisera sin teori” och ”vägledning för utvecklande undervisning”.  
 
Deras ordinarie lärare hade delvis lektion under pass ett och även för den ena ryttaren under 
pass tre. Hennes undervisning och dess resultat hade jag inte planerat att studera eller tolka. 
Men scenariot gav mig både direkta resultat och underlag för tolkning varför jag har jag valt 
att ta med det också.  
 
 
5.1 Informanternas bild av att rida hästen i harmoni och hur harmoni upplevs.  
Alla kunde med ord beskriva vad det innebär att rida i harmoni. Alla skrev att avspändhet 
vad viktigt och de beskrev på olika sätt ord och termer som betyder att hästen går i jämvikt, 
mitt under ryttaren och bär både sig själv och sin ryttare på rätt sätt. Att samspelet fungerar 
och man kan rida hästen med små fina hjälper. Det känns ”lätt”. Hästen arbetar med bakben 
och rygg. Jag ställde följdfrågor i syfte att verkligen ta reda på om de förstod ordens 
innebörd. Min tolkning är att de gjorde det. De hade medveten teoretisk kunskap.  
 
Deras beskrivning om hur harmoni upplevs gjorde att jag fick en bild av att de hade ridit i 
harmoni tidigare. De beskrev upplevelsen på följande sätt:  
 

”Det räcker med att tänka. Allt blir förfinat. Det känns underbart! Det 
räcker med ”finlir”. Det känns lätt, som om hästen läser ens tankar. Det 
känns som om jag är ”i ett” med hästen. Det är kul, jag vill inte sluta. Jag 
kan leva på den känslan i flera dagar. ” 

 
5.2 Informanternas tankar och känslor när de rider och letar efter harmoni 
Lenas beskriver teorin om harmoni som ett samspel mellan häst och ryttare. Att hästen är i 
balans och bär sig själv, lösgjord och avspänd. Hon beskriver hur hon tänker som; 

 
”Jag gör bara. Jag kollar svaret på hjälperna, framåtbjudningen, 
lösgjordheten och utifrån hur det känns lägger jag upp det vidare arbetet. 
Jag börjar i skritt. När det går bra fortsätter jag i trav” 

 
I början på ridpasset upplever Lena att hästen känns pigg och inte så följsam som hon 
brukar. Lena tror att det kanske är för att hästen har ett nytt bett som hon aldrig har ridit 
hästen på tidigare. Ryttaren känner sig lite nervös. Hon berättar att hon tänker börja sitt 
arbete med att känna efter att hästen svarar ”fram och tillbaka”.   
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En stund senare arbetar Lena i trav och berättar att hon fortfarande upplever att hästen 
springer ifrån henne. Lena tror att det beror på att hästen behöver komma in mer bakifrån. 
För att uppnå detta tänker hon försöka att använda sin sits bättre och räta upp sig. Hon 
säger också att hon ska försöka att komma ihåg att inte använda för mycket hand för då vill 
hästen gärna slå sig fri. Efter en stund går det bättre tycker ryttaren. Hennes plan blir nu att 
sträcka på överlivet i syfte att få bakbenen mer på plats. Hon hoppas då att hästen ska bli 
smidigare och mer balanserad och då även mindre springig.  
 
När Lena börjar arbeta hästen i trav under nedsittning visar det sig att hon sitter snett. Både 
ryttaren och sadeln hamnar till höger varvid ryttaren för att kompensera lutar sig till vänster. 
När jag frågar ryttaren om hon tycker att hon sitter rakt över hästen svarar hon direkt ”Nej, 
jag sitter så här” och så lutar hon sig lite extra till vänster för att visa vad hon menar. 
Ryttaren vet däremot inte varför hon sitter snett. Hon får handledning kring detta och sedan 
klarar hon själv av att reflektera och se till att hon sitter rakt över hästen. Lena berättar då 
att hon tycker att ytterbogen är svår att kontrollera och hon är också osäker på hur hon ska 
lösa det. Jag lyssnar på hennes resonemang och gör sedan bedömningen att hon inte vet 
varför ytterbogen åker ut. Ryttaren får handledning. Då uppstår det nya problem, som Lena 
upplever är värre än de tidigare, varpå hon går tillbaka att rida hästen utan kontroll på 
ytterbogen. Den största anledningen till Lenas problem är att hon har brister i grundsitsen. 
Jag frågar henne om hon upplever att hon sitter stilla och rakt över hästen och får ett 
tveksamt svar.  Då jag redan kommit med en hel del handledning till denna ryttare väljer jag 
därför att bara poängtera vikten av att sitta lodrät och stilla.  
 
Lenas resonemang kring upplägget av inledningen på passet var att hon ville få hästen att 
svara ”fram och tillbaka”. Min bedömning är att Lena enbart red framåt. Att börja trava 
innan du hittat harmonin i skritt är sällan en bra lösning. När jag frågar en bit in på passet 
hur det går och hur hon tänker fortsätta, verkar hon i teorin medveten och har konstruktiva 
förslag på lösningar. Men inget av det hon pratar om händer i praktiken. Det kan vara så att 
hon tidigare hört orden från sina instruktörer och därigenom fått en kunskapsteori om vad 
hon borde göra. I praktiken stannade det vid orden. Enligt (Hedin och Svensson 1997) är ett 
tecken på ytinlärning att eleven samlar på sig mycket fakta som hon sedan har svårt att 
sortera och se i ett sammanhang. Förståelsen bygger på erfarenhet, dialog och reflektion 
vilket är ömsesidigt beroende av varandra. Lenas teori blir utan praktik blind (ibid.). 
 
Lena verkar omedveten om att hon har en dålig grundsits. Hon nämner sitsen som verktyg i 
sitt arbete med hästen i syfte att leta harmonin, men den förändring hon beskriver att hon 
avser att göra händer inte.  
 
Lena sa i början på passet att hon kände sig nervös. Detta kan ha påverkat hennes 
prestation. 
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Sara beskriver vägen till harmoni som ett arbete med mycket halvhalter. Hon 
berättar att hon alltid har en ”plan B” om det skulle behövas. Sara beskrivning om 
hur hon tänker när hon letar efter harmoni. 
 

” Jag känner först efter hur dagsformen är hos mig och hästen. Sedan sätter 
jag upp ett mål för dagen. Beroende på målet bestämmer jag hur jag går 
vidare. Kanske måste jag gå igenom några jobbiga saker först innan det blir 
bra. Så kan det vara om man vet att man är på rätt väg. Det kan också vara 
andra saker än målet som man behöver lägga vikten på. Jag planerar alltid 
i förväg och jag rider mycket halvhalter så jag känner att hästen lyssnar på 
mig och så”. 

 
Sara upplever sin häst väldigt spänd från början. Hon är inte medveten om att den största 
anledningen till dessa spänningar är att hon rider hästen med för korta tyglar och med för 
stumma händer. Hennes tygellängd och händer ger en bild av att hon är väldigt fixerad vid 
att hennes häst går med rätt hållning på hals och huvud. Jag kan tidigt se att det arbete som 
ryttaren väljer till sin häst inte kommer att leda till att hon hittar harmonin. Jag frågar henne 
om ”Plan B” kan vara ett alternativ. Det tror inte ryttaren utan hon väljer att fortsätta på 
samma sätt, då ”det brukar lösa sig”. Min bild av ryttaren är att hon inte vet hur hon ska 
lägga upp sitt arbete. Hon ser ut att sakna ett fungerande system och vet därför inte vad hon 
ska reflektera till.  
 
Sara övergår till att rida övergångar. Hon säger att hon inte kan bedöma om arbetet med 
övergångar leder till harmoni. Det tolkar jag som att Sara har fått information om att 
övergångar är bra till de problem hon har, men att hon inte vet hur hon ska rida dem i syfte 
att få någonting ut av dem. Hästen fortsätter att arbeta i en felaktig disharmoni. För att leda 
in Sara i ett processtänkande frågar jag henne om hon har någon idé om varför han är spänd 
och hur man kan få honom mer avspänd. Sara säger att han brukar slappna av när han får 
bakbenen mer under sig. Då detta är rätt väg till harmoni, föreslår jag att hon lägger vikten 
på det. Sara väljer då ett arbete som har ett helt annat syfte. Jag ställer fler frågor till Sara i 
syfte att ta reda på varför hon valde sitt arbete och för att få henne att förstå att det finns 
bättre sätt att arbete på.  
 
Genom att lyfta fram den tysta kunskapen blir det möjligt för läraren och eleven att 
konfrontera sina egna och andras upplevelser och erfarenheter. Genom frågor kan man 
sedan göra bedömningar och hitta former för hur man kan arbeta vidare (Rønholt et al., 
2001). Det här bidrar också till att eleverna lär sig reflektera (ibid.).  Jag upplever att Sara blir 
osäker av mina frågor, därför förklarar jag konsekvenserna med det arbete hon gör nu och 
jämför det med det arbete hon borde göra. Sara provar att rida hästen såsom jag beskriver, 
men upplever då att han blir ännu högre i formen. Jag börjar alltmer förstå att denna ryttare 
har svårt att se på sin ridning ur en orsak verkan perspektiv och att se på ridningen i ett 
större sammanhang, vilket blir resultatet av en djupinriktad lärstil. Vid djupinlärning söker 
eleven efter meningen med kunskapen (Hedin och Svensson 1997). Det djupinriktade 
lärandet bygger på förståelse (ibid.) Jag ger ryttaren en förklaring på hur hon ska tänka i sitt 
arbete med hästen och vilka svar hon ska sträva efter. Hästen svarar nästan genast genom 
att sänka formen och slappna av. Sara verkar ha klart för sig hur hon vill att det ska gå, men 
hittar själv ingen väg dit.  
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Jenny börjar passet med att känna lite på dagsformen och lägger sedan en plan. 
  

”Jag tänker inte så mycket. Jag känner efter först, sedan tänker jag och sen 
lägger jag en plan. Det första jag lägger vikten på är att lösa eventuella 
spänningar, både fysiskt och mentalt.”  

 
Jenny upplever att hästen är spänd vilket också syns. Utöver psykiska spänningar är hästen 
orolig i munnen, spänd i överlinjen och går i framvikt. Jenny väljer trots detta övningar och 
rörelser som kräver harmoni för att vara utvecklande. Jag frågar henne om hur hon upplever 
att det går och om hon är nöjd med arbetet och får jakande svar. Jag blir därför inte klar över 
om ryttaren tror att hästen går i harmoni eller om hon tror att de övningar som hon har valt 
kan leda till harmoni. Efter att ha ställt ytterligare frågor blir min tolkning att Jenny tror att 
hon rider i harmoni. För att försöka att synliggöra att hon rider i disharmoni ställer jag därför 
fler frågor enligt det transformativa synsättet på lärandet och (Stensmos 1994) beskrivning 
av Jackssons syn på hur vi skapar system av förklaringar och teorier i syfte att förstå något. 
Min tolkning blir att denna ryttare tror att hon redan har ett system som fungerar. Jennys 
verkar tro att hon rider de valda övningarna och rörelserna på ett utvecklande sätt. Hon 
känner inte att hästen inte går bättre av att hon rider övningen på det sätt hon gör. Jag 
ställer fler frågor för att försöka ta reda på hur ryttaren tänker. Åter igen ges korrekta 
beskrivningar i teorin som inte stämmer överens med hur hon rider. Genom att fortsätta att 
ställa frågor till Jenny om vägen till harmoni, försöker jag att vägleda henne till målet med 
ridpasset ”att leta harmonin”, utan resultat. Jenny arbetar vidare på samma sätt och säger 
att hon tror att det kommer att ”lösa sig”. Hennes teoretiska beskrivningar av harmoni och 
vägen dit var helt korrekt återgiven. Därför har jag ingen annan förklaring på varför hon rider 
i disharmoni annat än att hon måste tro att det är harmoni.  
 
En stund senare upplever ryttaren att det känns bättre. Jag kan inte se att det är bättre. 
Endast korta stunder kan man se att ekipaget är i harmoni. Jenny fortsätter att bekräfta till 
mig att hon vet skillnaden på harmoni och disharmoni i teorin.  
 
När Jenny går vidare till galopparbetet berättar hon att hon tänker lägga vikten på fem saker. 
För att nå dessa mål har hon tänkt sig att använda tre olika övningar samtidigt. För mig är 
detta mycket att hålla i huvudet, samtidigt som du ska lyckas genomföra det i praktiken. 
Dessutom på en häst som endast emellanåt arbetar i harmoni. Jag frågar därför Jenny om 
hon upplever att hästen går i harmoni nu, och får till svar att ”det ingår också”. Jag bedömer 
då att jag inte kan vägleda denna ryttare på den korta tid vi har kvar, så jag väljer att låta 
henne hållas. Efter en stund får jag veta att ryttaren upplever att det går ”helt okey”. 
Samtidigt berättar hon att tänker byta målsättning. Nu vill hon ha mer ”kvickhet” i hästen 
istället berättar hon. Jag frågar henne vilka förutsättningar som krävs för det. Ryttaren 
upplevs medveten, då hon svarar att han måste ”ligga rätt”, vilket är ett uttryck för att 
tyngdpunkterna sammanfaller. Jag frågar ryttaren om hon upplever att hon kommit dit nu. 
”Ligger han rätt” frågar jag, men får inget tydligt svar. Jenny har teorier som hon vill 
verkställa och förmodligen tror hon att hon verkställer dem i praktiken också. Denna ryttare 
är svårtolkad. Hon verkar kunna teorin. Hon svarar teoretiskt korrekt på de flesta frågor. 
Trots detta rider hon sin häst i en felaktig form och tränar rörelser som kräver harmoni för 
att vara utvecklande. Jag tolkar Jennys praktiserande av sina teoretiska ridkunskaper som att 
hon har omedveten okunskap.  
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Sofie menar att allt i ridningen utgår från harmonin.  
 

”Jag tänker inte så mycket när jag rider. Det brukar gå av sig själv”.  
 

Sofie har en bra sits och inverkan och hästen arbetar avspänt i god balans. Sofie beskriver 
hur hon tänker lägga upp ridpasset och börjar sedan såsom hon sagt att hon avsåg att göra. 
Detta verkar vara en ryttare som är medveten om vad hon gör. Min bedömning blir att hon 
prioriterar rätt saker i rätt ordning. Sofies arbete med hästen ser bra ut. Hon svarar på ett 
begripligt sätt på mina frågor. Det är sällan jag behöver ställa följdfrågor. Ibland har jag lite 
svårt att se vad ryttaren är ute efter. Efter att ha ställt några fler frågor förstår jag att 
ryttaren behöver vägledning, främst i form av bekräftelser, men ibland även i form av 
uppmuntran om att ta ut mer av rörelserna. Sofie har en bra orsak verkan resonemang som 
visar på att hon är van att reflektera. Detta utnyttjar jag i min dialog med henne när hon 
börjar sitt travarbete. Jag kan då se att hon både kan tänka långsiktligt och göra en 
bedömning av vad som är lämpligt för dagen.   
 
Sofie ger en bild av att vara mycket noggrann med sin ridning. Hon uppskattar små tips och 
råd som gör att hon får ut ännu mer av rörelserna. Hon har inga problem att förstå mig. Sofie 
har en stor tyst kunskap. Granberg (2009) skriver att den tysta kunskapen ofta är 
omedveten. När ekipaget hittar harmonin går ryttaren på eget initiativ vidare i arbetet. Om 
det är medvetet eller omedvetet är svårbedömt. Sofies beskrivning om hur hon gör när hon 
rider ser ut at stämma. ”Det går av sig själv.” Bilden av Sofie är att honär en ryttare som kan 
planera, genomföra och reflektera över sin ridning. Hon använder djupinlärningens viktigaste 
verktyg, självkritiken, enligt Jacksson i (Stensmo 1994).  
 
För dagen red ryttaren lite försiktigt i förhållande till hennes potential. Anledningarna till det 
kan vara många. Hon känner inte mig. Undrar kanske vad jag är ”ute efter”. Kanske är hon en 
person som vill hålla sig lite i bakgrunden tills hon känner sig säker. Detta är helt klart en 
ryttare som är inne i en skapande process.  
 
Helena ger en teoretisk beskrivning som tyder på att har ett tankesätt som styrs av en orsak 
verkan resonemang. Hon ger en bild av att hon utgår ifrån sig själv när hon rider och att hon 
lägger upp sitt arbete utifrån hur det känns.  
 

”Jag tänker mycket när jag rider och spänner mig ibland, istället för agera. 
Speciellt om det blir ”mycket”. Jag brukar då ta ett steg tillbaka. Detta 
jobbar jag medvetet med. Jag tror att mina spänningar kan bero på att jag 
har höga krav på min ridning”. 

 
Helena är en ryttare som rider med bra grundsits och en fin hand. Hästen går jämvikt men är 
lite oengagerad och hamnar ofta på dubbla spår. 
 
När passet börjar tycker Helena att hästen känns ganska bra, men att den är lite spänd och 
vinglig. Jag kan ganska lätt se orsaken till att hästen vinglar och ställer därför ett par frågor 
till ryttaren. ”Det är mitt fel”, svarar Helena och berättar hur hon tänker göra för att komma 
ifrån det. Min bild av ekipaget är att det behövs mer energi i hästen om ryttaren ska kunna 
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rida i harmoni. Med detta i bakhuvudet ställer jag frågor till ryttaren. Jag vill ta reda på 
hennes förförståelse om framförallt om energins betydelse i syftet att hitta harmonin. Min 
bedömning blir att Helena är medveten om hur detta fungerar. Helena gör sedan en plan för 
sitt arbete och sätter igång. 
 
En stund senare arbetar Helena sin häst i gallopp. Hon tycker nu att det går bättre. Hästen 
känns mer avspänd. Hon har ett problem som hon beskriver ”han står emot ibland och när 
han sedan svarar framåt dyker han lite i formen”. Jag förklarar för ryttaren teorin om varför 
detta händer. Ryttaren kan direkt omsätta teorin i sin ridning och hon känner själv när det är 
rätt och fel.  
 
Helenas häst hamnar ofta på dubbla spår varför jag frågar henne om hon upplever någon 
skillnad på höger och vänster sida. ”Han är svår att rakrikta i vänster varv”, säger hon. 
Helena har klart för sig vilket bakben som har svårt att bära vikt och konsekvenserna av 
detta. Då Helena har teorin klar för sig, ger jag henne tips om hur hon kan tänka för att 
hjälpa hästen att spåra bättre. Även här har ryttaren lätt att omsätta teori till praktik. 
Helenas arbete med hästen blir genast bättre och hon kan även bekräfta att hon känner 
skillnad på rätt och fel. Helena byter varv och jag frågar henne om hon har klart för sig hur 
hon ska tänka i det nya varvet, för att hjälpa sin häst med spårningen. ”Jag tror det”, svarar 
hon. Arbetet med hästen går fint i det nya varvet, vilket jag tolkar som att hon har det mesta 
klart för sig.  
 
Helena är överlag en ryttare som reflekterar mycket. Min bild är att hon reflekterar både i 
planeringsstadiet och i nuet. Hon använder sig av det som (Rønholt et al., 2001) benämner 
som föregripande och interaktiv reflektion när hon rider. Hennes tysta kunskaper och 
hennes förförståelse tolkar jag som inte allt för långt ifrån mina egna, eftersom vi hade så 
lätt att förstå varandra (ibid.). De teorier vi diskuterade kunde hon omsätta i praktiken med 
bra resultat om hon fick handledning. Ryttarens kunskaper och förmåga till reflektion visade 
sig i handlingen (Schöns 1983). 
 
Ulla berättar att hon använder sig av halvhalter i sin ridning med målet att hitta harmonin.  
 

”Jag tänker inte så mycket, jag känner mer. Utifrån hur det känns rider jag. 
Jag vill att hästen ska lyssna på hjälperna. Sedan vill jag påverka bakbenen i 
första hand. Jag vill att hästen trampar under sig, samlar upp sig med hjälp 
av halvhalter”.  

 
 
Redan under framridningen kan jag se att Ulla kommer att få svårt att omsätta sin teori i 
praktiken. När jag frågar henne om hur hennes arbete med hästen går svarar hon ”sådär”. 
Det tolkar jag som osäkerhet. Jag ställer några mer konkreta, men samtidigt vägledande 
frågor till Ulla. Frågorna kan, om ryttaren är van att reflektera vara till hjälp i hennes 
fortsatta arbete.  
 
En stund senare ser jag att Ulla börjar arbeta hästen i trav trots att det inte fungerade i skritt. 
Jag frågar henne om varför. ”Hästen är svår att arbeta i skritt”, säger Ulla. Detta förstärker 
min tro om att hon inte har klart för sig hur hon ska gå till väga. Jag kan se att Ulla försöker 
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att rida efter målsättningarna, men hon har inte kommit så långt i sin ridning att hon har 
riktigt klart för sig vad det är hon ska lägga vikten på. Ulla är en ryttare som behöver fortsatt 
vägledning och tid för reflektion är min bedömning. Eftersom jag redan har gett Ulla 
vägledning väljer jag att bara handleda henne i det som vi tidigare pratat om. Jag vill inte ge 
henne mer att tänka på. 
 
En stund senare går den ordinarie instruktören in i manegen och börjar undervisa ryttaren. 
Ulla får mycket instruktioner. Instruktörens ambition verkar vara att få Ulla att rida hästen i 
harmoni. Tekniska instruktioner varvas med teorietiska och ibland ropar instruktören 
”känner du”? Min första reaktion var att be instruktören om att sluta, då detta inte ingick i 
mitt planerade studieupplägg. Men då jag ser och hör att detta är ett exempel på 
förmedlingspedagogik väljer jag att låta henne fortsätta. Jag avvaktar med mina frågor en 
stund, då jag bedömer att ryttaren inte ges någon tid till att tänka och reflektera. Efter en 
stund kan jag se att hästen börjar arbeta bättre, varpå jag frågar hur hon tycker att det går. 
”Bättre” säger ryttaren. Instruktören fortsätter sitt undervisande och jag smyger in någon 
fråga emellanåt. Instruktionerna ges på en högre nivå än vad ryttaren klarar av att rida på är 
min bedömning. Hästen går allt bättre. När Ulla avslutar sitt pass frågar jag ryttaren om hon 
vet vad det var som gjorde att hästen gick bättre. Det vet inte Ulla. Instruktören ser förvånad 
ut. Ulla har ju fått så mycket instruktioner om hur hon ska göra. Här får vi en bekräftelse på 
att ingen människa kan lära en annan människa någonting, enligt (Granbergs 2009) teori. 
Förmedlingspedagogiken var här totalt bortkastad om syftet är att ryttaren ska få mer 
kunskap i ridning. Instruktörens försök att förmedla sina kunskaper till eleven misslyckades.  
 
Ullas beskrivning om att hon går till handling utan att först tänka tolkar jag som att hon är 
omedveten eller ovan att reflektera. Kanske har hon enbart ridit för instruktörer som försökt 
förmedla kunskaper till henne, vilket har bidragit till att hon inte har fått lära sig att själv 
känna efter hur det går.  
  
5.3 Vilka faktorer påverkar hur ryttare lyckas praktisera sin teori  
Informanterna kunder i teorin beskriva harmoni och hur de tänker när de letar efter den i 
ridningen. De hade svårt att placera sina kunskaper i ett praktiskt sammanhang, vilket 
överensstämmer med (Hedin och Svensson 1997) beskrivning om ytinlärningens 
konsekvenser. När elever lär sig fakta så exakt och detaljerat som möjligt får de svårt att se 
kunskaperna i ett sammanhang.  
 
Förståelsen bygger på en mix av erfarenhet, dialog och reflektion. Saknas detta blir teorin i 
praktiken tom (ibid.). När de fick handledning och växlade mellan att reflektera och föra en 
dialog med ”handledaren” red de bättre.  
 
Genom de frågor jag ställde kunde delar av den tysta kunskapen synliggöras. Frågorna 
ställdes i syfte att informanterna skulle reflektera och analysera hur deras ridning gick. Hedin 
och Svensson (1997) skriver att den tysta kunskapen samt förtrogenhetskunskapen är viktiga 
begrepp om man ser kunskapsinlärning som en process. Granbergs (2009) teori om att den 
tysta kunskapen är underförstådd och ofta omedveten fick också belägg under ridpassen. 
Vid flera tillfällen fick frågor upprepas i syfte att medvetandegöra informanternas tysta 
kunskap. Den del av tyst kunskap som Polanyi (enligt Molander 2000) benämner som 
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helheten, det vill säga den underförstådda bakgrunden framkom tydligt hos några 
informanter och inte alls hos andra.  
 
När informanterna praktiserade sin ridning fick (Rønholts et al., 2001) teori om att den tysta 
kunskapen möjliggör för läraren och eleven att konfrontera sina egna och andras upplevelser 
och erfarenheter stöd. Genom frågställningar kunde vi tillsammans göra bedömningar och 
hitta former för hur informanten kunde arbeta vidare. Enligt Rønholts är detta en 
förutsättning för att eleverna ska lära sig att använda sig utav ett reflekterande 
förhållningssätt.  
 
Uppdelning av reflektionen i tre nivåer fick stöd i studien så till vida att informanterna 
upplevdes ha mer erfarenhet om att reflektera i förväg. Genom teorisvaren visade de att de 
kunde reflektera på planeringsstadiet. Fick de stanna upp och tänka efter kunde de också 
använda sig av den aktiva eller interaktiva reflektionen. Ibland behövdes vägledning, ibland 
räckte det med en bekräftelse på att de var på rätt väg (ibid.). 
 
Att reflektera i handling är detsamma som att forska i praktiken anser Schön (1983). Vår 
kunskap visar sig i våra handlingar (ibid.). Detta tillsammans med (Stensmos 1994) 
beskrivning av Deweys teori att det reflektiva tänkandet är en målinriktad metod att vinna 
kunskap stämde väl in på alla informanter. Genom att lyfta fram de problem som ryttarna 
hade i sin ridning, kunde de i de flesta fall se lösningar. Enligt (Dewey 1933) är denna metod 
en komplex process där man kan gå från både tvivel och tveksamhet till att bli sökande för 
att hitta verktyg för att lösa problemet. Dewey beskrivning av detta som han kallar för den 
kompletta tankeakten och delar in i fem steg är en beskrivning också på hur lärandet i 
ridning kan gå till. Informanterna kunde i de flesta fall definiera problemet och också komma 
med förslag på lösningar. Flera av dem kunde också resonera och knyta an till tidigare 
erfarenheter. Att gå till handling verkade däremot vara svårare för dem utan handledning.  
 
Dewey (1933) menar att kärnan i det kritiska tänkandet är att man har ett undersökande 
förhållningssätt. Att vara självkritisk enligt honom innebär att man granskar och värderar sig 
själv och sin insats. Genom självkritik kan man ta reda på hur saker egentligen förhåller sig. 
Då kan man också ompröva och söka alternativa vägar. En informant visade sig vara mycket 
mer självkritisk än de andra. Bakomliggande orsaker framgår inte. För denne ryttare blev 
hennes självkritik något som påverkade både henne och hennes hästs utveckling eftersom 
hon alltid såg saker hon var mindre nöjd med istället för att fokusera på det som gick bra och 
var utvecklande.  
 
Informanterna var svagast i den intuitiva reflektionen Rønholts et al., (2001). De hade svårt 
att omedelbart eller direkt kommer fram till en ny kunskap utan någon form av tänkande 
eller resonerande i mellanled. Jag upplevde att de behövde bolla sina tankar med 
handledaren innan de omsatte sina tankar i praktiken. Den kritiska reflektionen (ibid.) där 
kändes mer bekväm för informanterna. Några av dem var riktigt bra på det, andra behöver 
mer träning på det. Den kritiska dimensionen är förenad med självreflektion och öppenhet 
för förändring (ibid.). I de fall det fanns en viss tveksamhet till förändring kan de ha varit 
informanternas upplevelse om att jag kom med något nytt, som bidrog till att jag upplevde 
att de inte tog tag i arbetet direkt och fullt ut.  
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5.4 Vägledning för utvecklande undervisning 
Vid ett transformativt lärande är lärarens roll att handleda eleven. Den rollen försökte jag 
förhålla mig till när jag genomförde studien. Granberg (2009) stödjer den här kunskapsteorin 
och menar att ingen människa kan lära en annan människa något utan det är individen själv 
som lär sig. Han skriver att eleverna vid djupinlärning tar stort eget ansvar för sin utbildning 
och att lärarens roll blir bredare. Allt eftersom eleverna kom in i denna lärprocess fick 
ridningen att fungera allt bättre. När den tidigare kunskapen och tidigare erfarenheter 
integreras med ny kunskap fick de också en mer holistisk syn på lärandet (Hedin och 
Svensson 1997). Min bild av informanternas ridning blev att desto mer de förstod hur deras 
ridning hängde ihop i ett större sammanhang desto större förståelse visade de för både 
uppgiften och syftet med uppgiften. De blev säkrare i det de gjorde och tydligare på att hålla 
fokus på det som var viktigt. 
 
Kunskaper som kan överföras utan ord och ligger underförstådda hon människan påverkar 
tänkandet (Granberg 2009). Hur vi tänker påverkar agerandet. Detta kan bidra till att vi inte 
alltid är klara över vårt agerande när vi rider. Den tysta kunskapen har därför också 
betydelse för den som undervisar. Det hon förstår kan vara något helt annat än vad hon 
presterar, eftersom vi sammankopplar våra nya intryck med våra tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Två personer som upplever samma händelse konstruerar ändå olika kunskaper 
eftersom deras bakgrund och tidigare erfarenheter skiljer sig åt (ibid.). Molander (2000) 
beskriver Polanyis tysta kunskap. Den del som benämns som den underförstådda 
bakgrunden ser ut att har betydelse för att förstå helheten vid lärprocessen vid ridning.  
 
När den ordinarie instruktören undervisade, vilket hände vid den första och vid den sista 
lektionen, blev undervisandet enligt förmedlingspedagogikens premisser. Instruktören 
försökte förmedla sina kunskaper till eleverna (Säljö 2000). Ytinlärning vid ridning leder inte 
till kunskap, det kunde den sista eleven ge belägg för.  
 
De tidigare studier som gjorts fick stöd i den ordinarie instruktörens undervisande. Lundesjö-
Öhrströms (1998) studie påvisade att det brast i kommunikationen mellan lärare och elev. 
Zetterqvist (1998) bedömde att förmedlingspedagogiken som undervisningsmetod 
fortfarande dominerar. Falkesson (2003) kom fram till samma sak samt att eleverna fick för 
lite tid till reflektion. Ridläraren gav heller inte eleverna tillräckligt med tid till att själva lösa 
uppgifter och problem för att på så sätt öva sin känsla i ridningen. 
 
 
6 Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att studera hur ryttare tänker när de rider i syftet att 
hitta harmonin. Genom att tolka en grupp informanters teoretiska kunskaper i ämnet och 
därefter se dem rida med målet att omsätta teorin i praktiken har jag fått en bild av 
förhållandet mellan teori och praktik. Jag är medveten om att min egen förförståelse kan ha 
påverkat min studie. Både medvetet och omedvetet har jag försökt att dra nytta av mina 
förkunskaper inom området utan att för den skull påverka informanterna subjektivt. I 
möjligaste mån försökte jag få informanterna att själva tänka och komma fram till beslut. 
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Någon gång fick jag komma med förslag på hur de skulle gå vidare och ibland fick jag ge dem 
bekräftelse på att de tänkte rätt och var på rätt väg.  
 
Jag valde att föra en dialog med informanterna. Resultatet hade troligtvis blivit ett annat om 
jag bara ställt frågor och inte gett någon feedback. Men då hade jag omöjligt kunna ta reda 
på hur de tänkte, kände och vad de upplevde när de red. För mig var det viktigt att förhålla 
mig till den transformativa synen på lärandet.  
 
Lena och Saras ridpass inleddes med att den ordinarie lärare undervisade ekipagen. Jag hade 
i förväg bett instruktören om att endast handleda eleverna vid behov. I efterhand förstod jag 
att vi hade olika uppfattningar om vad handledning innebär.  Instruktören undervisade enligt 
förmedlingspedagogikens teorier. De två första ekipagen fick rida fyra olika övningar under 
tiden av ca 20 minuter. Därtill fick de en mängd instruktioner. Om ryttarna själv fått välja 
övningar hade de förmodligen valt ett annat upplägg på inledningen av sitt ridpass.  
 
Då detta sätt att undervisa inte ingick i syftet med studien, bad jag instruktören om att 
enbart finnas till hands under de efterföljande lektionerna. Detta fungerade väl, tills den 
sista lektionen då instruktören av någon anledning gick in och undervisade ett ekipage igen.  
 
Urvalet och validiteten kan påvisa hur den här åldersgruppen, på den här utvecklingsnivån 
upplever sin ridning. Det säger inget om andra åldrars eller andra kunskapsnivåers 
upplevelser. Reliabiliteten kan ha påverkats av min och också av informanternas 
förförståelse. Till stor del bedömer jag att den är tillförlitlig.  
 
 
6.2 Avslutande diskussion 
Utifrån syftet tycker jag att metoden med en kvalitativ studie har fungerat bra. Studien har 
väckt många frågor hos mig som jag hoppas jag får tillfälle att studera vidare.  
 
Ryttarna upplevdes som medvetna om hur deras hästar gick. En ryttare upplevdes som att 
hon trodde att hästen gick bättre än vad den gjorde och en ryttare upplevdes som att hon 
tyckte att hästen gick sämre än vad den gjorde. Den som ansåg att hästen gick bättre än vad 
den gjorde var förmodligen omedveten om sin okunskap. Den som tyckte att hästen gick 
sämre än vad den gjorde var den ryttare som hade mycket höga krav på sig själv. 
 
Jag upplevde att alla informanter utom en, var ovana att använda sig av kritisk 
självreflektion. När de fick hjälp att analysera och se ridningen i en orsak verkan perspektiv 
blev de mer medvetna, om både sin egen betydelse i processen och hur de skulle gå tillväga 
för att komma vidare. Har de blivit undervisade enligt förmedlingspedagogikens modell finns 
orsaken där. 
 
Några informanter hade lättare att förstå vad jag menade och lyckades då också bättre med 
sin ridning. Detta tolkar jag som att deras förförståelse liknar min egen förförståelse.  
 
Att instruktören medvetet eller omedvetet tror att hon kan förmedla kunskaper framgick av 
hennes förvåning då jag frågade den ryttaren som fick mest instruktion och information 
förmedlad till sig om hon förstod vad det var som gjorde att hennes ridning gick bättre mot 
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slutet, svarade ”Nej”. Den behavioristiska synen på hur vi lär oss får därför inget stöd i denna 
studie. 
 
Min bedömning av informanternas ridning är att de inte kan praktisera sin teori fullt ut om 
de inte får handledning. Graden av handledning varierade från ganska lite till mycket. Den 
som behövde mycket handledning var svagare i sin ridning jämfört med de övriga. En av 
ryttarna såg ut att ha automatiserat sina färdigheter och visade flera gånger på kunskaper 
motsvarande omedveten kompetens. Denna informant visade också att hon förstod 
ridningen i ett sammanhang. I övrigt tolkar jag deras praktiska kunskaper som mer eller 
mindre ytinlärda. 
 
Studien påvisade att det är viktigt att läraren ger eleverna tid för analys och reflektion. En 
snabb lösning för ögonblicket, vilket är en vanlig metod vid ridundervisning, att läraren ger 
svaret, dvs. talar om för eleven hur hon ska lösa uppgiften, leder inte till djupinlärning. Med 
ett transformativt synsätt bör synliggör läraren problemet och diskuterar sedan olika förslag 
på lösningar med eleven. 
 
När du ska omsätta teorier i praktiken och utvärdera hur det går utifrån hur det känns i 
förhållande till något, t.ex. målet med övningen, behövs alla nivåer av reflektion. När 
ryttaren har bestämt sig för en övning och ett syfte, behöver hon reflektera över hur nuläget 
upplevs. Under tiden övningen rids gör ryttaren intuitiva reflektioner varvat med kritisk 
reflektion för att kunna bedöma om hon är på rätt väg. Ryttarens upplevelser gör att hennes 
kreativa reflektion utvecklas.  
 
Jag hoppas att det blir fler studier gjorda på lärandet inom ridning. Det finns mycket att göra 
inom området. En lång undervisningstradition behöver ses över och nya, mer moderna 
undervisningsmetoder bör tas i bruk. Så länge skutan styrs av sådana som känner sig mest 
bekväma i den undervisningssituation de själva fostrats in i, är det svårt för nytänkande 
pedagoger att ro skutan i en ny kurs.  
 
Det här sättet att få fram kunskap kallas ofta för att bygga kunskap uppifrån och ner, det vill 
säga att om teori och observationer är sanna så måste också slutsatsen vara sann, under 
förutsättning att slutledningen är logiskt giltig (Thomassen 2007). 
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7 Slutsatser 
 
Jag har kommit fram till följande svar på mina frågor: 

• Ryttarna har förstått teorin 
• Ryttarna (som har den praktiska kunskapsnivån) kan rida i harmoni om de får 

handledning. 
• Ryttarna (som har den praktiska kunskapsnivån) hittar inte harmoni utan 

handledning. 
• Ryttare förstår vad de gör och varför (utan att värdera hur rätt de gör det som de tror 

att de gör) 
 
Jag har också kommit fram till några saker som bör studeras vidare i syfte att utveckla 
ridning och undervisning: 

• Ryttare har svårt att se sin ridning i ett större sammanhang. 
• Ryttare är omedvetna om reflektionens betydelse. 
• Ryttare behöver lära sig att använda sig av självkritik. 

 
 

• En förutsättning för en lyckad undervisning är att man förstår varandras 
förförståelse. Med andra ord instruktören måste förstå hur eleven tänker. Hur 
uppnår vi det? 

• Hur utbildar vi instruktörer och tränare så de får en helhetssyn på ridning och 
undervisning och ser ridningen som skapande processer? 
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Bilaga 1 
Jag heter Birgitta Nordlund och arbetar som frilansande instruktör och tränare. Jag är mycket 
intresserad av hur vi människor får kunskap. Det jag är mest fokuserar på är såklart hur vi lär 
oss rida. Jag läser nu pedagogik på högskolan i Gävle. Under våren ska jag skriva en C-
uppsats och jag har valt att undersöka ett ämnesområde som ligger mig varmt om hjärtat. 
Jag vill undersöka hur ryttare upplever sin ridning. Mer precist så vill jag titta närmare på vad 
ryttare tänker och känner när de letar efter harmoni i sin ridning. Och vad de sedan upplever 
när de rider i harmoni kontra disharmoni. 
 
”Harmoni” är min benämning av att rida hästen korrekt på tygeln. Det är det fulländade 
samspelet mellan häst och ryttare som intresserar mig. När vi har harmoni i ridningen har 
häst och ryttare en gemensam tyngdpunkt och hästen arbetar i rätt form/på tygeln. Vid 
disharmoni har vi två tyngdpunkter. Hästen är framtung och den kan då inte arbeta korrekt. 
 
Under mina snart 30 år som instruktör och tränare har jag mött tre kategorier ryttare: 
 

• De som rider i harmoni och är medvetna om det. 
• De som inte rider i harmoni men tror att de gör det. 
• De som inte rider i harmoni och är medvetna om det. 

 
Det är framförallt de som tror att de rider i harmoni men inte gör det som jag vill fördjupa 
min studie på. Jag vill ta reda på: 
 

• Om dessa ryttare har förstått teorin?  
• Om de teoretiskt förstår hur man rider hästen i rätt form, men inte lyckas omsätta 

det i praktiken, vad beror det på? 
• Om de i en illusion, dvs. tror de att det är rätt fast det är fel?  

 
Utöver dessa grundfrågor kanske det framkommer helt nya aspekter som påverkar att denna 
kategori ryttare har hamnat i en illusion av att rida i harmoni. 
 
Jag kommer att följa följande uppläggsmall: 
 
Vi börjar dagen med att alla samlas och får en introduktion om dagens upplägg. Sedan 
kommer ni att få berätta vad ni anser att det är att rida i harmoni. Därefter vill jag veta hur ni 
tänker om vägen till harmoni, vad ni känner under tiden ni rider och arbetar med hästen får 
att få den i harmoni. Och till sist hur harmoni i ridningen upplevs. Den första frågan vill jag ha 
in skriftligt. Övriga frågor sker i en öppen intervju, utan publik. Med det menas att vi sätter 
oss tillsammans (en i taget tillsammans med mig) och med ert skriftliga svar som underlag 
för en diskussion kring de övriga frågeställningarna. Där mitt syfte är att lyfta fram vars och 
ens svar på tankar, känslor och upplevelser kring temat ”att rida i harmoni”. 
 
När jag har en bild av era tankar, känslor och upplevelser kommer ni att få rida. Helena 
guidar er i en lektion som har som mål att rida i harmoni (rätt form/på tygeln). Jag studerar 
er och kommer med frågor i stil med, ”vad kände du nu”, ”hur tänkte du nu när du gjorde,,,”  
 



29 
 

Målet med studien är inte att leta rätt och fel i ridningen, utan att försöka tolka ryttares 
tankar, känslor och upplevelser, för att se om det finns några samband eller mönster på 
harmoni och disharmoni i ridningen. 
 
Ditt deltagande är frivilligt. Jag hoppas att ditt deltagande kan ge dig något tillbaka, som t.ex. 
en ökad förståelse för vad det ”är” att rida hästen i harmoni/rätt form/på tygeln. Kanske blir 
du också mer medveten om hur du tänker när du rider, vad du gör när du rider och vad det 
får för konsekvenser. 
 
Undersökningen sker konfidentiellt, vilket betyder att det bara är jag som känner till svaren. 
Ni blir presenterade i uppsatsen som en grupp elever på ett ridgymnasium i Sverige. I de fall 
någon av er är under 18 år, vill jag ha målsmans medgivande på att ni deltar i 
undersökningen. 
 
Har du några frågor är du välkommen att ringa mig på xxx-xx xx xxx, alternativt skicka ett 
mail till xxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Mvh Birgitta Nordlund 
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Bilaga 2 
Eftersom jag inte känner till era tidigare kunskaper och erfarenheter, vill jag kort ge er en 
beskrivning på hästens form. Jag är medveten om att ni kommer att uppfatta och tolka 
texten olika, eftersom ni har skiftande erfarenheter och bakgrund, men jag hoppas detta kan 
vara till hjälp i vårt arbete tillsammans, så att vi lättare kan förstå varandra och vad vi menar. 
 
Hästens form enligt tävlingsreglementet lyder: 
 

”Hästen ska vara på tygeln. Såväl på stället som under rörelse skall den, med väl inrättad 
bakdel, så att bakbenen följer frambenens spår och med eftergift, ständigt bjuda framåt. 
Ryttarens hand skall behålla en jämn, lätt och mjuk förbindelse med hästens mun. Med stadigt 
huvud och fritt buren hals, där nacken som regel är högsta punkt, samt med nosen i eller något 
framför lodlinjen, skall hästen stödja lika på båda tyglarna. Med sluten mun och med tungan 
under bettet, skall den lugnt tugga på detta.” (s 15 TR II) 

 
Hästen måste lära sig att hitta jämvikten för att kunna gå korrekt på tygeln. Jämviktens 
tyngdpunkt ligger längre bak än framviktens. I framvikt går de flesta hästar som inte arbetar 
korrekt på tygeln. Det här betyder att vi måste arbeta med ”samling” tidigt i hästens 
utbildning, eftersom det krävs en viss grad av samling för att hitta jämvikt. Syftet med 
samling enligt samma TR är: 
 

• att ytterligare utveckla och öka hästens balans 
• att utveckla och öka hästens förmåga att engagera och sänka sin bakdel, för att 

därigenom avlasta framdelen och göra den ”lättare” och mer rörlig 
• att genom ökad styrka och utvecklad bärighet göra hästen mer angenäm att rida 

 
”Samling uppnås och utvecklas genom att bakbenen med mjukt böjda leder engageras framåt 
under hästens kropp, varvid förflyttning av tyngdpunkten sker framifrån och bakåt.” (s 15 TR II) 

 
Eftersom min uppsats ska kunna läsas och förstås också av personer som inte ägnar sig åt 
ridning, har jag valt att i möjligaste mån uttrycka hästens form som ”harmoni med ryttaren” 
och med det menas att häst och ryttare delar tyngdpunkt. Så länge det är två tyngdpunkter 
är hästen framtung och det kommer jag att kalla för disharmoni. När ryttaren har skapat 
jämvikt sammanfaller tyngdpunkterna och hästen blir då påverkbar av ryttarens sitts och 
inverkan på ett positivt sätt. Härigenom kan rytaren arbeta med hästen så att tyngdpunkten 
fortsätter att flyttas bakåt och vi uppnår det som vi på ryttarspråk kallar för samling.  
 
Dessa textrader är hämtade dels ur tävlingsreglementet samt att det är min tolkning och 
förklaring på arbetet med hästens form.  
 

• Nu vill jag att Du skriver ner din bild av att rida hästen i rätt form/på tygeln/i 
harmoni.  

 
• Därefter vill jag att du försöker förklara för mig hur du tänker och vad du känner, när 

du arbetar med din häst med målet att hitta harmonin. (muntligt en och en) 
 

• Till sist vill jag att du beskriver hur du tycker att harmoni upplevs. (muntligt en och 
en) 
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