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Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att diskutera frågan hur kunskap konstrueras 

för den praktiska förmågan att rida. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar for-

mulerats: Hur synliggörs kunskap för att rida en häst i tre olika texter om ridning, fram-

förallt med fokus på nybörjarens första möte med fenomenet ridning? Kan olika tankesti-

lar identifieras, och om så är fallet, hur förhåller de sig till varandra? 

Diskussionen utgår från en analys av olika tankestilar som de framträder i tre olika 

texter. Utgångspunkten är att individen aktivt konstruerar sin egen kunskap men att denna 

kunskapskonstruktion påverkas av den kultur som individen vistas i. Merparten av tidi-

gare studier om ridutbildning har fokuserat på undervisningen som den utförs av ridlära-

ren eller de kognitiva aspekterna i samband med lärandet hos eleven. Kunskapens inne-

håll, form och grad samt önskat resultat har inte problematiserats.  
Kunskapens innehåll för att rida hästar belyses i detta arbete både i ett modernt sam-

manhang och i ett historiskt sammanhang från 1700- och 1800-talen. Metoden som an-

vänts för detta arbete är historisk begreppsanalys av tre texter; Ridhandboken Del 1: 

Grundutbildning för häst och ryttare av Miesner et al. (2003), Ridläran eller ridskolan 

av Ehrengranat (1836) samt Ridkonsten av de la Guérinière (1731/1828). De begrepp som 

identifierats i respektive text ses som byggstenar för olika tankestilar.  

Resultatet av begreppsanalysen visar att de tre texterna beskriver två olika tankesti-

lar. Samtliga texter berör begreppen initial sitsträning och inverkan. Ryttarkänsla beskrivs 

i Miesner et al. (2003) samt Ehrengranat (1836). Vid den djupare analysen av begreppen 

initial sitsträning, inverkan och ryttarkänsla framträder två tankestilar. En som represen-

teras av Miesner et al. (2003) och som fått namnet den förenklade helheten, samt en som 

representeras av Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) och som fått nam-

net de blottlagda detaljerna. 

I tankestilen den förenklade helheten fokuseras den initiala sitsträningen på place-

ringen av ryttarens ben. Ryttaren ska först lära sig att hantera gångarten trav genom att 

rida lätt med hjälp av stigbyglar för att sedan lära sig sitta ner i sadeln. Kommunikationen 

med hästen beskrivs som samtidig inverkan från ryttarens hand, skänkel och vikt. Ryttar-

känsla beskrivs som ryttarens förmåga att samtidigt inverka med hand, skänkel och vikt i 

ett väl avvägt samspel. I tankestilen de blottlagda detaljerna utgår den initiala sitsträ-

ningen från att ryttaren ska hitta överlivets balans i sadeln, och detta görs utan att ryttaren 

använder stigbyglar och ryttaren ska lära sig att sitta ner i sadeln i skritt och trav utan 

stigbyglar. Först därefter kan ryttaren lära sig att korrekt utnyttja stigbyglarna. Ryttarens 

hand beskrivs som den främsta vägen för kommunikation. Ehrengranat (1836) menar att 

ryttarens förmåga att ta emot känningar från hästen är utgångspunkten för ryttarkänsla. 

Slutsatsen är den att två olika tankestilar har identifierats, och att den tankestil som 

identifierats i de äldre texterna är väl värda att utforska. Denna tankestil kan bidra till att 

belysa den grad och form av kunskap en individ behöver konstruera för att säkert och 

etiskt rida hästar.  

 

Nyckelord: begrepp, begreppsanalys, didaktik, inverkan, kunskap, kunskapskonstruktion, 

lärande, ridning, ryttarkänsla, sitsträning, tankestil, undervisning 
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Inledning 

Min mor satte mig på en häst när jag var två år gammal. Jag har inga minnen från hän-

delsen men jag kan inte ha blivit avskräckt för så långt tillbaka jag kan minnas har jag 

haft en längtan att vara nära hästar och att rida. Sedan 1979 har jag ridit regelbundet, först 

som ridskoleelev på den lokala ridskolan, senare på familjens och mina egna hästar. Se-

dan 2005 arbetar jag som instruktör där jag främst åker hem till privatpersoner och hjälper 

dem på hemmaplan med ridning och markhantering av deras privatägda hästar. Sedan 

min rid-debut 1979 har jag tränat för många tränare med olika inriktning och haft varie-

rande framgång att förstå och utföra tränarens instruktioner. Mina starkaste och mest gläd-

jefyllda minnen från mina tidiga år som ryttare är när jag på egen hand red ut i skog och 

mark. Det är än i dag en källa till glädje och avkoppling. Jag har genom åren också upplevt 

verbala och känslomässiga konflikter med tränare och ryttarkolleger rörande målsättning 

både vad gäller vad som ska uppnås och hur det ska uppnås. Jag har upplevt frustration 

när jag misslyckats och glädjen i att lyckas. Alla mina erfarenheter är vanliga, ordinära 

upplevelser när en individ lär sig att bemästra ett nytt ämnesområde. Det är dock ett par 

tillfällen som står ut bland mina personliga erfarenheter. Det är aha-upplevelser som varit 

språngbrädor i min utveckling och praktiska förmåga att rida. Dessa aha-upplevelser har 

jag fått när jag och hästen tillsammans genomfört helt nya rörelser eller en känd rörelse 

men med högre grad av lätthet och koordination. Jag upplever att många av de aha-upp-

levelser jag har haft under den senare delen av mitt ryttarliv kretsat kring att lära om i 

betydelsen att ersätta tidigare invanda tanke- och rörelsemönster med andra. De nya 

mönstren har lett till att på många sätt helt förändra det praktiska utförandet jämfört med 

mina år på den lokala ridskolan. Jag upplever också att det var, och än idag är, svårt att 

kommunicera med andra ryttare eftersom vi verkar prata om helt olika saker när vi pratar 

om hästar och ridning. När jag under mina didaktiska studier läste teorin om tankestilar 

kändes det som en förklaring till varför ett fenomen kan uppfattas så olika. Mitt intresse 

väcktes att undersöka fenomenet ridning utifrån teorin om tankestilar. Min inspiration att 

kombinera teorin om tankestilar med ridningens historiska utveckling kommer från en 

instruktör som betytt mycket för min egen utveckling: Craig Stevens. Craig kommer från 

National School of Academic Equitation, Seattle, USA. Han pratar ofta och gärna om 

skillnaden mellan dagens sportridning jämfört med adelsmännens ridning under 1600- 

och 1700-talen. På så sätt har idén till detta arbete växt fram.  

 

Sedan 2005 har jag arbetat som ridinstruktör inom dynamisk sitsträning, klassisk ridning 

och markhantering. De senaste åren har det utgjort min huvudsakliga försörjningskälla. 

Då jag huvudsakligen utbildat mig på andra vägar än som är godkända av Svenska 

Ridsportförbundet tillhör jag en alternativ ridkultur. Den beröringspunkt som finns är att 

jag 2008 avlagt yrkesprov och enligt Hästnäringens Yrkesnämnd erhållit titeln Diplome-

rad Hästskötare vilket utgjorde första steget inom Svenska Ridsportförbundets dåvarande 

utbildningstrappa för instruktörer.  

 

Erfarenhet och förförståelse kan utgöra felkällor, men är också nödvändigt för att över-

huvudtaget kunna förstå ett område. Ett närliggande och konkret exempel på förförståelse 

är de förklarande fotnoterna i detta arbete. Den läsare som har förförståelse av ridning 

och hästar kan läsa dessa fotnoter för att se om min förklaring stämmer med läsarens egen 

uppfattning eller avstå helt från att läsa dem. Den läsare som saknar förförståelse behöver 

läsa dessa för att förstå texten. Utan mina egna upplevelser som lett fram till min förför-

ståelse hade de frågeställningar jag undersöker i detta arbete aldrig medvetandegjorts hos 
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mig. I forskningssammanhang är det inte en fråga om, utan i vilken grad forskarens indi-

viduella förförståelse färgar frågeställning och tolkning (Hoel 2000). I den meningen är 

det en styrka att jag arbetar som ridinstruktör för att kunna forska kring ridning. Eftersom 

ridning av vissa forskare (t.ex. Mickels Nord 2005) beskrivs som ett fenomen som till 

stora delar utgörs av tyst kunskap, är det en förutsättning att jag själv är praktiskt aktiv 

både som ryttare och instruktör för att kunna relatera till praktiken jag skriver om. Det 

finns dock en risk med att vara för nära det som studeras. Risken är att forskaren beskriver 

mer än analyserar, ser detaljer istället för helhet, omedvetet väljer vissa vinklingar och 

inte är öppen för nya tolkningar (Hoel 2000). Jag har strävat efter att vara observant på 

dessa risker och efter bästa förmåga sökt undvika dessa fallgropar. 

Kunskap för att rida en häst 

Vilka kunskaper och förmågor behövs för att rida en häst? Svaret på den frågan går inte 

att närma sig utan att först ta ställning till vad som i detta sammanhang menas med att 

rida en häst. Det kan betyda en mängd olika saker för människor. Det kan vara att sitta på 

en liten ponny som leds runt på Skansen, att spränga fram i galopp på en skogsväg, att 

delta i en grupplektion på den lokala ridskolan eller att hoppa i Friends Arena inför full-

satta läktare. Att rida en häst kan även vara en låtsaslek för barn, t.ex. genom att låtsas 

rida på en käpphäst. Till att börja med menas i detta arbete att ridning är något som görs 

på en levande häst. Även med den avgränsningen kan ”att rida” en häst ha en skiftande 

betydelse för olika människor i skilda sammanhang. Att rida en levande häst kan göras 

på en mängd typer av hästar, t.ex. hästar som är utbildade, lugna, unga, oerfarna, lätt-

skrämda, små, stora, ston, hingstar, valacker osv. Att rida inkluderar alla från nybörjaren 

till erfarna professionella ryttare, unga, gamla, män och kvinnor. Att rida sker i olika 

syften, exempelvis för att som ryttare få motion, uppleva naturen, närheten till en annan 

varelse eller för att träna och utbilda en häst inför en viss prestation t.ex. i tävlingssam-

manhang för att nämna några. Ridning som sport är könsneutral, kvinnor och män tävlar 

mot varandra på lika villkor inom t.ex. dressyr, hoppning och fälttävlan1 (von Dietze 

2008). Ett har dock alla dessa kombinationer jag ovan resonerat kring gemensamt. Rid-

ning är en situation som inkluderar en häst och en människa samt relationen dem emellan. 

 

Ridning kan ses som relationen mellan dels ryttarens och hästens fysiska kroppar av kött 

och blod som påverkar varandra (Wanless 2008; Symes & Ellis 2009) dels som en relation 

mellan ryttarens och hästens känslor och sinnesstämning som också påverkar varandra. 

Studier har t.ex. visat att om ryttaren är nervös överförs detta till hästen (von Borstel et 

al. 2007; Keeling, Lanneborn & Jonare 2008). Ridning kan alltså ses som en relation 

mellan två helt olika arter, vars kroppar och sinnesstämning påverkar varandra. 

 

Ryttaren ger signaler till hästen med kroppen samtidigt som hon tar emot information från 

hästen via kroppen och sinnena. Kommunikationen mellan ryttare och häst kan förvisso 

ske med ord, t.ex. kan ryttaren ge uttalade kommandon till hästen att stanna, gå, backa. 

Hästar kommunicerar dock i första hand via kroppsspråk med varandra och mer sällan 

med ljud. Inom den amerikanska natural horsemanship-traditionen menar man att då häs-

tar i det vilda är bytesdjur påverkar det i hög grad hästens förmåga att läsa av inte bara 

artfränders utan även rovdjurs intention via deras kroppsspråk (Ed Dabney, personlig 

                                                 
1  Fälttävlan är en tävlingsform med militärt ursprung där hästens lydnad och mod tests. Hästen visas upp 

i tre delmoment, dressyr, hoppning samt hoppning över fasta hinder i terräng. I lätta klasser visas hästen 

upp i samtliga delmoment vid en och samma dag. Vid OS och VM sprids delmomenten ut över flera 

dagar. 
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kommunikation, 8 maj 2010). Hästars förmåga att läsa av känsloläget och intentionen ger 

hästen möjlighet att avgöra om ett rovdjur i dess synfält är på jakt eller om det bara råkar 

passera förbi i största allmänhet. I det första fallet kommer hästen att fly, och i det andra 

kan hästen välja att inte slösa bort energi utan stanna kvar där den är. Människan är ur 

hästens perspektiv ett rovdjur. Människan har, till skillnad från hästen, ögonen placerade 

på framsidan av huvudet. Hästen som är ett bytesdjur har sina ögon placerade på sidorna 

av huvudet vilket ger ett större synfält. Människan kan också liknas vid ett rovdjur då hon 

har kloliknande fingrar istället för hovar. Till skillnad från ögonens placering som män-

niskan inte kan ändra på, kan vi med vårt kroppsspråk styra handens uttryck. En avslapp-

nad hand där fingrarna hänger nedåt signalerar till hästen att jag välkomnar dess närmande 

och inte utgör någon fara, medan en hand som är uppsatt med handflatan mot hästen och 

krökta fingrar blir en klo som kan angripa hästen och därmed signalerar att hästen bör 

hålla sig på avstånd. Inom den amerikanska natural horsemanship-traditionen antar man 

alltså att hästen kan läsa uppsåtet bakom en viss handling som människan utför på samma 

sätt som hästar i det vilda läser av rovdjurets intention. Är människan konsekvent i hur 

hon använder sitt mentala fokus kan hästen uppmärksamma skillnaden i intentionen och 

avgöra om en beröring på kroppen betyder att den ska flytta sig eller stå kvar för att bli 

borstad.  

 

Kroppsspråk och beröring, samt intention och mentalt fokus, kan vara vägar för kommu-

nikation mellan ryttare och häst. Ryttaren sitter på hästen och kan använda handen, sätet 

och skänklarna2 för att kommunicera med hästen. Samtidigt känner ryttaren via dessa 

beröringspunkter hur hästen reagerar, inte bara på ryttarens signaler utan även på händel-

ser från omgivningen. Ridning som praktik är en relation mellan två individer där kom-

munikationen sker på andra sätt än det talade språket. Ridning som praktik blir därför 

svår att fånga i ord.  

 

Jag vill likna processen att omsätta det våra sinnen registrerar via kroppen till verbalt 

uttalade ord med processen att översätta mellan olika språk. Även vid den till synes enkla 

uppgiften att översätta från ett språk till ett annat, går det sällan att återge en mening 

ordagrant, eftersom ord kan sakna sin motsvarighet i ett annat språk. Ord kan också ha 

flera innebörder varför översättaren kan behöva välja betydelse och därmed tolka me-

ningen bakom den ursprungliga texten när hon väljer vilket ord som ska användas. När 

det gäller översättning och tolkning av den sinnliga upplevelsen ridning består ”språket” 

av kroppsligt och sinnligt erfarande. Detta ”språk” saknar ord i vanlig bemärkelse varför 

översättningsprocessen blir än mer besvärlig. Det lämnar stort utrymme för att ord som 

är specifika i hästsammanhang kan förstås på olika sätt av skilda individer utifrån deras 

respektive förförståelse.  

 

När två personer talar om ridning och menar samma sak finns det alltså möjlighet att de 

använder olika ord, eller tvärtom att de använder samma ord men menar olika saker. Rid-

ning bildar en komplex sammanflätad väv av kroppsligt och sinnligt erfarande samt prak-

tiskt görande. Det ger stora möjligheter för ryttaren i sin ridning, instruktören i sin under-

visning och även för forskaren i sin forskning, att uttrycka sig på olika sätt. Beroende på 

syftet med och synen på ridning, inställning till hästen samt attityden till relationen häst-

ryttare kan det skilja mellan vad som uppmärksammas och hur det beskrivs. Det finns 

därmed olika idéer om hur ridning som praktik bör uttryckas i ord (Danius 2006).  

 

                                                 
2  Skänklar betyder ryttarens ben. Ryttarens ben delas in i en överskänkel vilket motsvarar den övre delen 

av benet från höften till knät, samt en underskänkel som motsvarar delen av benet från knät till foten. 
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Med den utgångspunkten blir valet av språkdräkt för ridning intressant eftersom orden är 

en ”översättning” mellan en kroppslig upplevelse och talat samt skrivet språk. Orden sät-

ter fokus på utvalda aspekter av en mångfacetterad och komplex verklighet med talrika 

möjligheter. Vilka ord och begrepp som används, hur de kopplas samman och vad som 

fokuseras och uttrycks av allt som sker i samspelet mellan hästen och ryttaren kan sam-

mantaget sägas utgör olika tankestilar för ridning.  

Syfte och avgränsningar 

Det övergripande syftet med detta arbete är att diskutera frågan hur kunskap konstrueras 

för den praktiska förmågan att rida. Utifrån syftet har följande frågeställningar 

formulerats: Hur synliggörs kunskap för att rida en häst i tre olika texter om ridning, 

framförallt med fokus på nybörjarens första möte med fenomenet ridning? Kan olika 

tankestilar identifieras, och om så är fallet, hur förhåller de sig till varandra? 

 

I frågeställningen ryms antagandet att olika grader och former av teoretisk kunskap un-

derlättar och påverkar utvecklingen av den praktiska förmågan att rida. Jag utgår också 

ifrån att teori och praktik växelverkar och ger näring åt varandra. Praktiken i form av den 

kroppsliga upplevelsen av t.ex. spänning, avspänning, balans och obalans i ryttarens såväl 

som i hästens kropp. Praktiken i form av känslan av kontakten med hästens mun via ty-

geln3, graden av ryttarens inflytande på hästens fart och riktning och hur inflytandet ut-

övas, ger en djupare förståelse av teorin. 

 

Det finns människor som instinktivt kan utföra praktiska handlingar, t.ex. att rida en häst, 

utan teoretisk förståelse av hur och varför tillämpningen fungerar. Mitt intresseområde är 

inte i första hand dessa naturbegåvade individers kunskapskonstruktion. Det är istället på 

vilket sätt teoretisk kunskap påverkar individens kunskapskonstruktion för den praktiska 

förmågan att rida när denna instinktiva förståelse i olika utsträckning saknas. Utgångs-

punkten är att det finns olika former och grader av teoretisk kunskap som påverkar det 

praktiska utförandet. Beroende både på individens ambition och aktuella kännedom om 

olika former och grader av kunskap kan praktiken förändras. Frågan är inte om teoretisk 

kunskap behövs överhuvudtaget, utan vilken form av teoretisk kunskap som är lämplig 

vid det första mötet med ridning och på vilket sätt olika former av teoretisk kunskap på-

verkar det praktiska utförandet.  

 

Teoretisk kunskap i form av ord och begrepp bidrar till att rikta uppmärksamheten mot 

det som beskrivs. Det uppstår därmed en ömsesidig relation mellan teori och praktik där 

båda påverkar varandra. Syftet är att diskutera hur kunskap konstrueras för den praktiska 

förmågan att rida. Utgångspunkten är att ryttare skolas i en viss miljö med ett visst språk-

bruk och att språkbruket i miljön påverkar hur individen aktivt konstruerar kunskap och 

därmed ryttarens praktiska utövning av att rida en häst.  

 

För att analysera hur kunskap om ridning kan konstrueras, samt hur olika former och 

grader av kunskap kan påverka den praktiska förmågan att rida, har centrala begrepp i 

texter, som beskriver ridning, studerats. Texternas begrepp ses som kartor över tankestilar 

för ridning. Begrepp kan ses som en knutpunkt mellan ord och idéer samt förstås som 

navigeringsinstrument i historien då begrepp inte bara fångar givna fakta, utan i sig själva 

                                                 
3  Tygel, den rem som förbinder bettet (utrustningsdetalj vanligen av metall och som är placerad i hästens 

mun) med ryttarens hand. 
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formar förståelse samt kontrollerar beteende (Bergström & Boréus 2005). Tankestilar är 

en teori som beskriver hur individen konstruerar bilder av världen. Den tankestil som 

råder i den miljö som individen vistas i sätter ramar för vad som är möjligt att tänka, tala 

om och göra. Dessa tankestilar har inte uppstått ur tomma intet utan är alltid kulturellt 

och historiskt förankrade (Fleck 1997). 

 

I arbetet med att färdigställa uppsatsen har jag inte valt att studera de sätt som är vanligast 

förekommande på svenska ridskolor, utan istället valt att undersöka det kvalitativa inne-

hållet i olika sätt att tänka kring interaktionen mellan häst och ryttare och då främst hur 

en nybörjare initieras till ridning. De texter som analyseras är tre läroböcker om ridning. 

Den första är Ridhandboken Del 1: Grundutbildning för häst och ryttare (Miesner et al. 

2003) som används som lärobok inom hippologutbildningen.4 Ridning är något som män-

niskan sysslat med i nästan 4 000 år (Trench 1970) och ridning som den praktiseras idag 

har historisk grund även om det inte alltid är något utövaren är medveten om (Danius 

2006). Därför söker jag mig i detta arbete också tillbaka till den bok som anses vara den 

moderna ridningens ursprung; Ridkonsten (de la Guérinière 1731/1828).5 Som komple-

ment har jag valt en text av ”svenske ridkonstens fader”; Ridskolan eller ridläran 

(Ehrengranat 1836).  

 

Fokus i arbetet är hur människan konstruerar kunskap för förmågan att rida. Träning av 

hästen är inte i fokus, däremot kommenteras olika synsätt på hästar och hästträning i den 

mån det har betydelse för analysen. 

 

Hästen finns av nödvändighet med i bilden när ridning diskuteras. Hästens levande natur, 

det som skiljer ridning från andra kroppsliga utövningar som att spela på ett instrument 

eller utöva bollsport, är inte i fokus för arbetet. Hästhållning och hur hästar lär får också 

stå åt sidan. Hur hästar påverkas kroppsligt och emotionellt av interaktionen med männi-

skan är också av intresse men inte fokus i sig. Dessa aspekter tas upp i den mån det har 

beröringspunkter med arbetet. 

 

Idag förs debatt kring hästars välbefinnande i samband med ridning. Det är inte helt lätt 

att bedöma hur hästens fysiska och psykiska hälsotillstånd påverkas vid ridning. Debat-

tens vågor går stundtals höga inom både hästvärlden (se t.ex. Heuschmann 2007; Karl 

2008; Asteborg, Carlsson & Lindström 2009) och forskarvärlden (se t.ex. Tell 2004; Öd-

berg 2005; de Cartier d'Yves & Ödberg 2005). Min uppfattning är att självklart ska hästen 

inte orsakas fysiska skador vid ridningen från själva utrustningen (t.ex. bett6 eller nos-

grimmor7) eller på grund av hur utrustningen används (se t.ex. Tell 2004). Skador i t.ex. 

hästens munhåla från bettet kan vara svåra att upptäcka eftersom hästen inte alltid uppvi-

sar ett beteende som indikerar denna typ av skador. Än mer problematisk blir frågan när 

det handlar om hästens psykiska hälsa och hur människan kan, eller inte kan, tolka hästens 

signaler för att avgöra hästens psykiska välmående. Frågan är av yttersta vikt men disku-

teras i detta arbete bara i den mån det finns beröringspunkter med analysen och diskuss-

ionen.  

                                                 
4  Hippologutbildningen är en tvåårig högskoleutbildning där bl.a. ridinstruktörer utbildas.  
5  Originalet utgivet första gången 1731 på franska. Svensk översättning 1828. 
6  Bett är något hästen har i munnen, vanligen är det av metall. I bettet fästs tyglar (läderremmar) som 

ryttaren håller med händerna. Tyglar och bett är till för att ryttaren ska kunna kommunicera med hästen 

med handen. 
7  En nosgrimma är gjord av läder och kan spännas runt nedre delen av hästens huvud. Nosgrimman an-

vänds inte alltid men är ett krav vid dressyrtävlingar. Om nosgrimman behövs, och hur hårt eller löst 

den ska spännas när det används är en av de saker som debatteras. 
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Sammanfattningsvis är det övergripande syftet att diskutera frågan hur kunskap 

konstrueras för den praktiska förmågan att rida en häst. Underlaget för diskussionen är 

textanalys av tre läroböcker i ridning. Vid textanalysen studeras vilka begrepp som 

förekommer och på vilket sätt de förklaras. De begrepp som förekommer i en text belyser 

den bakomliggande tankestilen som i sin tur sätter ramar för vad som är möjligt att tänka, 

tala om och praktiskt göra.  
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för detta arbete är att kunskap aktivt konstrueras av indi-

viden och att denna konstruktion sker inom det ramverk, den tankestil, som den rådande 

kulturen definierar. Tankestilar framträder i de begrepp som används och hur de definie-

ras. Begrepp i moderna och historiska texter speglar idéer inom samtidens tankestil.  

Kunskap: aktivt konstruerad i social kontext 

Detta arbete tar sin utgångspunkt i en syn på kunskap som aktivt konstruerad av individen. 

Kunskap ses inte som något objektivt eller ett kunnande fristående från individen som en 

människa (ex. en lärare) kan överföra till en annan (ex. en uppmärksam elev). Istället ses 

kunskap som aktivt konstruerad av individen. Kunskap kan ses som knuten till argumen-

tation och handling i social kontext (Säljö 2000), och som ett sätt att göra som ger kontroll 

(Dewey i Biesta 2007). 

 

Även om all kunskap, inklusive vetenskaplig, kan ses som konstruerad av betraktaren, 

finns det enligt Terhart (2003) en omvärld omkring oss oavsett om någon finns att be-

trakta den. Det är bara det att allt vi vet om denna omvärld är konstruerad kunskap: ”We 

can understand our reality only in the form in which it has been constructed by ourselves” 

(Terhart 2003:27). De saker som finns oberoende av någon betraktare och av sig själva, 

namnges och definieras dock av människan. Det initiala kunskapsbyggandet för en ny-

börjare inom ett ämnesområde utgörs i första hand av återkonstruktion av kunskap som 

andra har, och först i ett senare stadium är nykonstruktion möjlig. Den första återkon-

struktionen är, argumenterar Terhart (2003), alltid bunden till hur ämnet utvecklats tidi-

gare. 

 

Med synsättet att kunskap konstrueras av individen inom en viss social kontext är kunskap 

alltid relaterad till ett visst syfte då kunskap hjälper en individ att agera på ett sätt som 

motsvarar förväntningarna i en viss social praktik. Enligt bl.a. Säljö (2000) och 

Arfwedson (2002) innebär detta att det inte finns några absoluta sanningar, utan vad som 

är sant eller inte kan diskuteras utifrån olika utgångspunkter och är därmed beroende av 

perspektivet och sammanhanget. Arfwedson (2002) menar att det är genom interaktion 

med andra människor som vi konstruerar mening. Howe (2001) argumenterar också för 

att kunskap aktivt konstrueras i en viss social kontext, och menar vidare att det innebär 

att kunskap bär med sig moraliska och politiska värderingar som tjänar ett visst intresse 

och syfte: 

Instead, knowledge, particularly in social research, must be seen as actively 

constructed – as culturally and historically grounded, as laden with moral and 

political values, and as serving certain interests and purposes. (Howe 

2001:202) 

 

Howe (2001) menar i citatet ovan att kunskap är något som hjälper människan att sam-

verka (jfr Säljö 2000), och att kunskap definieras av den samtida kulturen, men också av 

det historiska arvet. Som nämnts tidigare menar Terhart (2003) att en nybörjares återkon-

struktion alltid är bunden till hur ämnet utvecklats tidigare. 

 



16 

 

Dewey (i Biesta 2007) definierar kunskap som ett sätt att göra som ger kontroll. Han 

menar att erfarenhet är centralt, då kunskap handlar om relationer mellan alla typer av 

levande organismer och dess omgivning. Kunskap är dock inte ett krav för handling. 

Praktiska handlingar kan utföras med eller utan kunskap. Handlingarna genererar dock 

erfarenhet och därmed kunskap. Den kunskap som då blir till är inte kunskap om världen 

i sig, utan kunskap om relationen mellan handlingen och dess konsekvenser. Genom er-

farenhet kan människan lära sig hur omgivningen svarar på handlingar. Erfarenheter ger 

också förslag på handlingar och hjälper individen att förutse effekten på omgivningen och 

därmed även ge möjligheten att skapa kontroll. Kontroll ska enligt Dewey (i Biesta 2007) 

förstås som förmågan att på ett intelligent sätt planera och dirigera handlingar. Dewey 

definierar därför kunskap som relaterad till förmåga att transformera oroliga och störda 

situationer till mer kontrollerade.  

 

Ödman (1994) skriver att verkligheten är så mångfasetterad och att det finns så mycket 

att lägga märket till att vi medvetet måste välja synvinkel och detaljer som uppmärksam-

mas samt att vi tolkar detaljerna som något. Studier av visual search patterns har visat att 

vad individen fäster blicken på skiljer sig åt mellan experter och nybörjare, vilket tolkats 

som att experter uppmärksammar andra saker än nybörjare (Graber 2001). Inom didakti-

ken kallas detta med att medvetet välja aspekt för didaktiskt reduktion (se t.ex. Jank & 

Meyer 1997). Lärare (experter) har i bästa fall till uppgift att förenkla själva den komplexa 

verkligheten och på så sätt ta fram det väsentliga och göra ett ämnesområde överskådligt, 

eller åtminstone förenkla den komplexa befintliga kunskapskonstruktionen för ett visst 

ämnesområde.  

 

Ställs Deweys (i Biesta 2007) definition av kunskap sida vid sida med Ödmans (1994) 

beskrivning av den mångfasetterade verkligheten framträder en intressant bild. Kunskap 

är enligt Dewey förmågan att transformera oroliga situationer till mer kontrollerade. Om 

detta kan antas gälla oro som orsakas av en överväldigande mängd sinnesintryck är kun-

skap förmågan att välja perspektiv. I citatet från Howe (2001) ovan nämns att kunskap 

alltid bär med sig moraliska och politiska värderingar som tjänar ett visst intresse och 

syfte. Carlgren (1997) menar att sådana underliggande moraliska och politiska värde-

ringar samt syften ofta inte är synliga för medlemmarna själva inom en viss kultur:  

Kulturer är meningsbärande. Medlemmar av samma kultur delar sätt att se på 

och vara i världen, inte minst det som är underförstått och för-givet-taget. … 

Man kan säga att medlemmar av samma kultur handlar i enlighet med samma 

regler. Denna 'kulturella grammatik' är ofta inte reflekterad utan för-givet-ta-

gen. (Carlgren 1997:17) 

 

Fleck (1997) benämner detta underförstådda och för-givet-tagna för tankestil. En tankestil 

är det som ramar in och styr, ofta omedvetet, det val av synvinkel individen gör. Till 

skillnad från Ödman (1994) menar Fleck (1997) att individen inte är fri att välja synvin-

kel.  

Tankestilen är det för-givet-tagna 

När vi erfar omvärlden menar Fleck (1997) att vi inte gör det som objektiva observatörer 

utan utifrån inskolad erfarenhet. Detta gör att vi ser det vi förväntar oss att se. Fleck (1997) 

benämner detta för tankestil och definierar tankestil enligt följande: ”som en riktad varse-

blivning med en motsvarande tankemässig och saklig bearbetning av det varseblivna” (s. 

100). Jämfört med Ödmans (1994) tankar om att välja synvinkel och detaljer för att se 
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något som något, så innebär Flecks (1997) teori om tankestil att människan inte medvetet 

väljer aspekt utan den inskolade erfarenheten tar över och låter oss se det vi förväntar oss 

att se.  

Ett omedelbart gestaltseende kräver erfarenhet inom det aktuella kunskaps-

området. Förmågan att omedelbart varsebli mening, gestalt och slutna enheter 

förvärvas först efter många upplevelser, eventuellt med en inskolning som 

grund. Samtidigt förloras helt visst förmågan att se det som strider mot gestal-

ten. Sådan beredskap för en riktad varseblivning utgör emellertid tankestilens 

huvudsakliga innehåll. Gestaltseendet är således en utmärkande egenskap hos 

tankestilen. (Fleck 1997:94) 

 

Dessa tankegångar kan jämföras med Deweys tankegångar (i Biesta 2007) om att erfa-

renhet är centralt för att generera kunskap, inte kunskap om världen i sig utan om relat-

ionen mellan specifika handlingar och omgivningens reaktioner på dessa. Utifrån Flecks 

(1997) teori om tankestilens riktade varseblivning så skulle då urvalet av möjliga hand-

lingsalternativ, den observerade reaktionen i sig och tolkningen av denna observerade 

reaktion påverkas av tankestilen.  

 

Fleck (1997) skiljer på två typer av observationer: det vaga första skådandet, och det ut-

vecklade, omedelbara gestaltandet. Fleck menar att det vaga skådandet bara är möjligt så 

länga observatören inte har erfarenhet inom det aktuella kunskapsområdet. Denna första 

typ av skådande är förvirrande, kaotiskt och motstridigt då en fast punkt saknas. När ob-

servatören blivit bekant med något, vilket denne blir när hon upplevt något ett flertal 

gånger och kanske även skolats inom kunskapsområdet, då utvecklar hon förmågan att 

omedelbart varsebli mening. Samtidigt menar Fleck, förloras helt förmågan att se det som 

strider mot det förväntade. Och däri ligger tankestilens huvudsakliga innehåll enligt 

Fleck. Fleck skriver alltså om observationer, det vi ser. I mitt arbete har jag vidgat detta 

antagande att inkludera sinnligt förnimmande och erfarande inte bara via synen utan även 

via känsel och framförallt balansorganen. Ridning är inte något som ryttaren först och 

främst ser med ögonen. Från ryttarens utsiktspunkt ovanpå hästen syns t.ex. inte vart häs-

ten placerar sina fötter, resningen hos halsen eller nackes eftergift.8 Ryttaren kan inte 

heller se den egna kroppshållningen.9 Ridning måste därför till stor del erfaras med andra 

sinnesorgan. Jag gör antagande att intryck från dessa organ tolkas i hjärnan på samma sätt 

som sinnesintryck via ögonen och att tolkningen påverkas av samma tankestil oavsett 

vilket sinnesorgan det gäller. 

 

Fleck (1997) menar, liksom Säljö (2000) och Arfwedson (2002), att det inom varje tan-

kestil finns etablerade föreställningar om vad som är rätt eller fel, sant eller falskt. Detta, 

fortsätter Fleck (1997), innebär inte att sanningen är relativ eller subjektiv, utan bestämd 

men inom en viss tankestil. En tanke som ses som sann utifrån en viss tankestil men inte 

inom en annan är ändå inte samma tanke eftersom den förstås på olika sätt inom de olika 

tankestilarna. Både vad som ses som relevanta frågor, och vad som bedöms som rätt eller 

fel svar påverkas alltså av tankestilen.  

 

                                                 
8  När hästen slappnar av i musklerna kring nacken kommer hästens näsa att falla nedåt, detta kallas för 

eftergift i nacken. 
9  I många ridhus finns det speglar just för att ryttaren ska kunna se sin egen hållning och även hästens, 

men dessa speglar kan bara ge tillfälliga ögonblicksbilder när ekipaget passerar förbi dessa. 
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Fleck (1997) går så långt att han säger att det är en myt att tro att en observatör kan vara 

objektiv. Det är på sin höjd den första observationen som är objektiv och förutsättningslös 

i den mening att observatören inte har någon beredskap att se eller varsebli det som hon 

eller han inte förväntar sig att se. Redan den andra och tredje observationen är anpassad 

till ”fakta”, vilket enligt Flecks sätt att se det innebär en riktad varseblivning. Fleck fram-

häver att den förutsättningslösa observationen är en psykologisk orimlighet. Här finns 

paralleller med Terharts (2003) tankar att det finns en objektiv verklighet i den meningen 

att omvärlden finns oavsett om någon finns där att observera den, men att allt en människa 

kan veta om denna omvärld bygger på de observationer människan gör, och enligt Flecks 

teori om tankestilar så styrs dessa observationer av den tankestil individen är inskolad i. 

Detta resonemang leder enligt Fleck (1997) till att tankestilen i sig måste bli föremål för 

undersökningen. 

 

Fleck (1994) menar, liksom senare Carlgren (1997), Säljö (2000), Howe (2001) och Ar-

fwedson (2002), vidare att eftersom individer alltid ingår i en gemenskap utsätts tankesti-

len för social förstärkning. Detta gör att tankestilen leder in individen mot ”vad som inte 

kan tänkas på annat sätt” (Fleck 1994:100). Tankestilen kan på så sätt sägas vara kulturellt 

och socialt kontrollerad. 

 

Marton (1997) menar att förståelse har att göra med hur vi uppfattar och urskiljer fenomen 

och menar då inte de processer som uppfattandet och urskiljandet sker med utan vilka 

aspekter, delar och samband som urskiljs och fokuseras. Marton (1997) ser förståelse som 

mer grundläggande än färdigheter och kunskap. De två sistnämnda kompetenserna hand-

lar om hur ett fenomen hanteras respektive vad en person vet om ett fenomen.  

Tanken med detta exempel är att visa att färdigheter och kunskaper om ett 

fenomen bygger på eller borde bygga på ett visst sätt att förstå fenomenet. Jag 

vill därför hävda att det finns ett slags kompetens, helt enkelt 'att förstå', som 

skiljer sig från och är mer grundläggande än både färdigheter och kunskap. ( 

Marton 1997:101).  

 

Flecks (1997) teori om tankestil innebär att vi uppfattar omvärlden utifrån den tankestil 

med tillhörande begrepp vi skolats in i. Marton (1997) argumenterar för att det finns en 

kompetens att förstå som är mer grundläggande än både färdigheter och kunskap. Kopp-

las dessa två tankegångar ihop blir en slutsats att ett visst fenomen kan förstås på olika 

sätt utifrån den tankestil en individ skolats in i och utifrån den repertoaren av begrepp 

som en individ har tillgång till. Vid en och samma tidpunkt förekommer inom olika soci-

ala kontexter olika tankestilar. Dessa olika tankestilar med olika begrepp och/eller olika 

definitioner av samma begrepp borde då kunna leda till varierande sätt att se något som 

något, alltså olika sätt att förstå ett fenomen och däremot varierande sätt att praktiskt han-

tera ett fenomen.  

 

Tankestilar förändras med tiden och byts ut mot nya. Men när en tankestil byts ut mot en 

ny finns det alltid kvar rester av den gamla tankestilen. Det här kan enligt Fleck (1997) 

yttra sig så att begrepp från tidigare tankestil lever kvar men får en delvis ny och förändrad 

innebörd. Enligt Fleck bildas sällan helt nya begrepp utan någon relation till tidigare tan-

kestilar. Bergström och Boréus (2005) framför parallella tankegångar när de beskriver 

begrepp som historiska fenomen: ”begrepp är inte tidlösa entiteter som kan definieras 

som stabila, oföränderliga eller gemensamma för alla” (s. 18). Detta synsätt är grunden 

för begreppshistorisk metod som använts för detta arbete. 
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Enligt Fleck (1997) kan det inifrån en viss tankestil vara svårt, för att inte säga omöjligt 

att se den aktuella tankestilen eftersom tankestil per definition innebär en riktad varse-

blivning. Dras paralleller till Carlgrens (1997) och Howes (2001) resonemang innebär 

detta att en tankestil kan vara bärare av moraliska och politiska värderingar och tjäna ett 

visst syfte utan att de individer som skolats in i en viss tankestil är medvetna om dessa 

värderingar och syften. Fleck menar att det endast är genom att jämföra olika tankstilar 

som det är möjligt att synliggöra en viss tankestil (Fleck 1997).  

Textens natur: tolkar och tolkas 

Empirin utgörs i detta arbete av tre texter. Att läsa en text är något mer än att bara ta in 

de olika bokstavskombinationer som bilder specifika ord. Varje enskild läsare närmar sig 

en text med sin unika förförståelse. All läsning innebär därför att texten tolkas av läsaren. 

En text är inte en direkt förmedling av författarens budskap då varje unik läsare har sin 

specifika förförståelse formad av erfarenheter och omgivande tankestilar. 

 

Med utgångspunkten att det visserligen finns en objektiv verklighet men att vi endast kan 

förstå denna verklighet utifrån den kunskap vi själva konstruerat om denna verklighet 

(t.ex. Terhart 2003) och att verkligheten är så mångfasetterad att vi måste välja synvinkel 

och detaljer att fokusera (t.ex. Ödman 1994) så följer att en text måste uppfattas som en 

bearbetning av verklighet, inte en exakt avbildning. Detta synsätt framförs av Mårdsjö 

(1992) som kallar detta för en pragmatisk-konstruktivistisk språksyn. Språket ses som en 

social-kulturell artefakt och som ett instrument att hantera den sociala verksamheten och 

verkligheten samt som en del av verklighet (Mårdsjö 1992). Språket beskrivs som situe-

rat, dvs. inbäddat i situationer, i kontexter, i sitt sociala sammanhang – eller om jag lånar 

Flecks (1997) ord – inbäddat i sin tankestil och som verktyg i dessa situationer. Skriben-

tens uppgift är därför inte att avbilda verkligheten, utan att bearbeta verkligheten och 

skapa perspektiv. Språket blir med nödvändighet en förenklad bild av verklighetens kom-

plexa struktur samtidigt som språket kan ses som verklighetsskapande då språket beskri-

ver verkligheten (Mårdsjö 1992).  

 

Detta synsätt skiljer sig från en syn på texter som bygger på idén om det exakta språket, 

att om bara något formuleras rätt så kan mottagaren inte undgå att bli informerad om hon 

är intresserad nog att läsa texten. Det finns en verklighet som ska beskrivas och det gäller 

bara att hitta rätt ord, samt att språket kan reflektera denna enda verklighet. En sådan 

modell tar inte hänsyn till om avsändare och mottagare har beredskap att uppfattar samma 

budskap, dvs. kontexten och förförståelsen hos respektive motpart. ”Dessa språkfiloso-

fiska teorier har också motsvarighet i lekmanna-föreställningar om språket som avbild-

ning av verklighet” (Mårdsjö 1992:25). 

 

I en text är det inte bara författarens egna föreställningar, tankar och idéer som synliggörs. 

Detta är den logiska slutsatsen av synen på kunskap som konstruerad av individen men 

att individen påverkas av den socialt och kulturellt definierad tankestilen. Samtidigt är 

tankestilens innehåll inte nödvändigtvis synligt för individerna i gemenskapen (Fleck 

1997; Säljö 2000; Howe 2001; Arfwedson 2002). Denna slutsats återfinns även hos Berg-

ström och Boréus (2005) som menar att ”texter speglar både medvetna och omedvetna 

föreställningar som människor i texternas tillkomstmiljö hyser” (s. 15). Det är alltså inte 

bara författarens unika föreställningar, tankar och idéer som kan ses i texten, utan även 

de gemensamma föreställningar som finns i hans eller hennes omgivning. Tankestilens 

innehåll, det för-givet-tagna, finns inte utskrivet och synliggjort men påverkar likväl vad 

texten innehåller samt hur detta beskrivs. Språket, menar Bergström och Boréus (2005) 



20 

 

är ett socialt system, där ingen talare eller skribent använder språket isolerat. Språk och 

texter är en del av någon form av social praktik: ”Social praktik är sätt som interagerande 

människor gör saker på” (Bergström & Boréus 2005:17). Denna tanke om språket som 

en del av en social praktik återfinns hos Säljö (2000) som skriver att kunskap kan ses som 

”knuten till argumentation och handling i social kontext ” (Säljö 2000:26). Det verkar 

finnas en koppling mellan kunskap, språk och handling. Hur en individ förstår ett feno-

men framträder i hur hon beskriver detta fenomen och hur hon handlar praktiskt, samtidigt 

som språket i sig styr hur hon uppfattar detta fenomen.  

 

Vissa ord i språket har ett mer mångfasetterat och detaljrikt innehåll än andra. Sådana ord 

kallas för begrepp. Begrepp definieras av Bergström och Boréus (2005) som en knutpunkt 

mellan ord och idéer. Eller med andra ord, begrepp är ord som alltid är mångtydiga, vilket 

gör att det alltid är ”potentiellt stridbara koncentrationer av flera betydelser” (s. 18). Be-

grepp kan förstås som navigeringsinstrument i historien då de inte bara fångar givna fakta, 

utan i sig själva formar förståelse samt kontrollerar beteende. Begrepp är enligt Choen et 

al. (2000) generaliseringar av particulars. Particulars står för ett enskilt begrepp som 

innebär något noggrant, detaljerat och särskilt. Exempel på sådana särskild, noggranna 

och detaljerade begrepp är ilska, demokrati, främlingskap osv. Begrepp representerar på 

detta vis enligt Choen et al. (2000) en idé och utgör en koppling mellan ett ord eller sym-

bol och denna idé. Alla använder begrepp och somliga används av i stort sett alla grupper 

i en kultur (t.ex. barn, kärlek, rättvisa), andra används bara av enskilda grupper (t.ex. 

ryttarkänsla, hängsits). Begrepp hjälper oss att tolka omvärlden, genom begrepp får om-

givningen mening, struktur och sammanhang. Det här innebär också att hur individer 

uppfattar sin omvärld beror på repertoaren av begrepp som just den individen känner till 

och är bekant med. Härav följer också att personer med olika uppsättning av begrepp 

tenderar att se på ”samma” objektiva verklighet på olika sätt. Samma begrepp kan också 

förekomma inom olika grupper i en kultur, eller tankestilar, men förstås på olika sätt.  

 

Att läsa en text är att tolka den. Varje läsare närmar sig texten med sin unika förförståelse 

som färgar tolkningen. Utan förförståelse är t.o.m. tolkning omöjlig enligt Bergström och 

Boréus (2005). Med detta synsätt följer att det är omöjligt att exakt konstruerar vad för-

fattaren velat säga och även hur andra mottagare förstått den. Ödman (1994) beskriver 

detta som att texten får eget liv där textens innebörd kan sägas vara fristående från förfat-

tarens intention med densamma. Ödman (1994) refererar till Ricoeur och menar att han 

framför att författarens intention och textens innebörd upphör att sammanfall i en skriven 

diskurs. Texten överskrider intentionen, dess ”öde överskrider författarens begränsade 

horisont” (s. 32). Vad texten säger blir enligt Ricoeur något mer än vad författaren avsåg 

att säga. Därför är det texten som skall tolkas, inte författarens avsikter med den.  

 

Med denna utgångspunkt har jag därför ingen ambition att försöka tolka författarnas av-

sikter med sina texter. Texterna själva får till viss del utgöra sin egen beskrivning av dess 

kontext. Samtidigt är det genom texterna vi kan närma oss de medvetna och omedvetna 

tankestilar som människorna i dess tillkomstmiljö hyst. Här är inte den enskilda författa-

ren det primära utan det större sammanhang texten ingår i enligt Bergström och Boréus 

(2005). Den enskilda texten kan tolkas utifrån den diskurs den tillhör och samtidigt kan 

diskursen som helhet förstås utifrån de enskilda texterna. Tolkningssättet innebär att en 

tolkning kan förändras när kunskap om textens sammanhang utvidgas eller förändras.  
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Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna i arbetet är att kunskap aktivt konstrueras av individen 

(Säljö 2000; Dewey i Biesta 2007). Kunskap konstrueras utifrån erfarenhet, men denna 

kunskap är inte kunskap om världen i sig utan kunskap om handlingar och dess konse-

kvenser i en specifik social kontext med dess unika tankestil (Säljö 2000; Arfwedson 

2002; Dewey i Biesta 2007). Tankestilen utgör ramarna för individens konstruerade kun-

skap eftersom tankestilen påverkar inte bara vad som ses som rätt eller fel, sämre eller 

bättre, mer eller mindre önskvärt, utan också vad personen uppfattar med sina sinnen och 

tar fasta på i sitt tänkande (Fleck 1997). Tankestilen påverkar i och med detta också hur 

ett fenomen förstås. Tankestilar bär alltid spår av tidigare tankestilar vilket bl.a. visar sig 

i att begrepp lever kvar men får andra innebörder. På detta sätt är en tankestil och dess 

begrepp historiskt förankrade. Språket och individens repertoar av begrepp är en del av 

individens tankestil och språket är ett instrument att hantera och förstå den sociala verk-

ligheten (Mårdsjö 1992, Bergström & Boréus 2005). En författare avbildar inte verklig-

heten utan bearbetar den och skapar perspektiv. Samtidigt speglar texter både medvetna 

och omedvetna föreställningar som finns i författarens tankestil (Bergström & Boréus 

2005).  
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Kunskapsläget 

Det övergripande syftet med detta arbete är att diskutera frågan hur kunskap konstrueras 

för den praktiska förmågan att rida. Utgångspunkten för litteratursökningen har varit att 

kartlägga kunskapsläget för hur lärande i samband med ridning beskrivs. Vilka aspekter 

av fenomenet ridning synliggörs i forskningen liksom i relationen människa-häst? Har 

begreppet tankestil tidigare använts som utgångspunkt för studier av lärande i samband 

med ridning? 

Sökning efter forskning 

Den litteratur som redovisas nedan har jag funnit inte bara via traditionell litteratursök-

ning i olika databaser, utan även genom mitt eget nätverk. Till exempel fick jag vetskap 

om Loots (2006) doktorsavhandling via en god vän. Vid sökning i databaser har denna 

källa inte dykt upp. Ett annat exempel är International Society for Equitation Science 

(ISES). Denna grupp forskare fick jag upp ögonen för genom min prenumeration på ny-

heter från Horseconnexion10, en sida på nätet där forskning inom ridning presenteras. Ut-

ifrån konferenssammandragen och övriga resultat från litteratursökningen har jag sökt på 

deltagande författare i Google Scholar. När jag hittat artiklar i vetenskapliga tidskrifter 

från dessa författare har jag även sökt på dem i Science Citation Index.  

 

De databaser som jag sökt i är HIGGINS, LIBRIS och ERIC. Resultatet från sökningarna 

har i stort sett bekräftat de resultat jag redovisade i min B-uppsats höstterminen 2005. I 

samband med detta arbete har jag kompletterat med att även söka i Academic Search 

Elite. Nytillskotten består främst av examensarbeten från Hippologen (uppsatser om 7,5 

p efter två års studier) och C- och D-uppsatser från svenska universitet. Eftersom antalet 

artiklar, konferensbidrag och avhandlingar inte är speciellt stort har jag inkluderat även 

C- och D-uppsatser i min genomgång för att ge en bild av vilka typer av frågor som belysts 

inom forskningsområdet ridningens didaktik i Sverige. Jag har använt både svenska och 

engelska sökord. Sökorden har varit häst (horse), ridning (equitation, horseback riding) i 

olika kombinationer tillsammans med didaktik (didactics, curriculum studies) tanke-

mönster, tankestruktur, tankestilar och grupptänk (paradigms, group think, thought style, 

thought collective, thought world, thought community). 

 

Jag har delat in den följande genomgången av litteraturen i tre avsnitt: synliggjorda 

aspekter av fenomenet ridning, förutsättningar för lärande vid svenska ridskolor samt 

lärande i samband med ridning ur lärarens perspektiv. Det första avsnittet synliggjorda 

aspekter av fenomenet ridning presenterar ett antal studier som diskuterar olika aspekter 

av fenomenet ridning. Avsnittet förutsättningar för lärande vid svenska ridskolor inne-

håller ett antal studier av svenska ridskolor som visar att det finns en stark kultur som 

påverkar vad som kan sägas, göras och tänkas. Det sista avsnittet lärande i samband med 

ridning ur lärarens perspektiv inkluderar svenska och utländska studier där olika aspekter 

av vad läraren kan göra för att underlätta elevens lärande diskuteras.  

                                                 
10   http://www.horseconnexion.org 
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Synliggjorda aspekter av fenomenet ridning 

Begrepp kan ses som en knutpunkt mellan ord och idéer som synliggör vissa aspekter av 

ett fenomen. Begrepp fångar inte bara givna fakta, utan formar även själva förståelsen 

och kontrollerar beteenden (Bergströms & Boréus 2005). Exempel på begrepp som an-

vänds i studierna som presenteras nedan är ryttarkänsla, use of self, poise, connected, 

kontakt (mellan ryttarens hand och hästens mun), cession de mâchoir, kroppsuppfattning, 

asymmetri, (ryttarens) sits, blockering, operant betingning, negativ och positiv förstärk-

ning, tajming, attityd, mentalt mellanrum samt avträning. 

 

Ryttarkänsla är ett begrepp som beskrivs som centralt för ryttaren att förstå, men att det 

inte är helt lätt att beskriva (Zetterqvist 1998). Lundesjö Kvart (2013) har framställt att 

ridlärare vill förmedla ryttarkänsla men ofta saknar ord för detta. Deltagande ridlärare i 

Lundesjö Kvarts (2013) studie löste svårigheten på två olika sätt. Ett sätt var att inte tala 

för mycket utan låta eleven hitta känslan på egen hand bl.a. genom de övningar eleven 

genomför. Det andra var att tala nästan hela tiden. Den sistnämnda strategin motiveras 

med att ridlärare är noga med att tala om när något blir rätt och på så sätt ska eleven hitta 

känslan. 

 

Loots (2006) diskuterar ridning utifrån begrepp som use of self, poise och connected. 

Författaren argumenterar för att kvalitet i ridning har att göra med hur ryttaren, och i 

förlängningen hästen, använder sin kropp där avspändhet, hållning och följsamhet visar 

på hög kvalitet. Spänningar i någon enskild del hos häst och ryttare indikerar att den 

högsta kvalitén i det praktiska utförandet hos ekipaget som helhet inte är uppnådd. Enligt 

författaren var use of self, poise och connected idealet i den tidiga ridkulturen i antikens 

Grekland. Dessa ideal blev åter aktuella under barocktiden, speciellt i Frankrike. Loots 

(2006) menar att det finns skillnad i hur ridning som fenomen beskrivs i antikens Grek-

land jämfört med i dag. Bl.a. har industrialiseringen medfört ett mekaniskt tänkande vilket 

har påverkat synen på ridning. Det innebär att vissa väl synliga detaljer i hästens hållning 

premieras på bekostnad av avspändhet (use of self) i hela hästens hållning. 

 

En annan aspekt av kvalitet i ridning utgörs enligt Warren-Smith et al. (2007) av en lätt 

kontakt mellan ryttarens hand och hästens mun. När ingen signal ges till hästen definieras 

den lätta kontakten till tygelns vikt plus 100 g, vilket i Warren-Smith och medförfattares 

(2007) studie innebar 400 g. I praktiken uppnås sällan detta vilket beskrivs av bl.a. 

Philippe Karl i hans bok Twisted truths of modern dressage (2008) som visat att spän-

ningen i vardera tygeln kan vara så hög som 12,5 kg. Warren-Smith et al. (2007) utgår i 

deras studie från att när en signal ges så ökas trycket mellan ryttarens hand och hästens 

mun. Men även med denna ökning, som mest uppmätt till 1,5 kg, så var resultaten i stu-

dien inte i närheten av situationen som Karl (2008) beskriver. Det jag saknar i Warren-

Smith och medförfattares (2007) studie är en beskrivning av hur ryttarna gav signaler till 

hästarna.  

 

Kvalitet i kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun har även diskuteras av Valère 

& Desbrosse (2008). De menar att de gamla mästarnas teknik, bl.a. förespråkad av de la 

Guérinière, för att uppnå lätthet i kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun fun-

gerar väl. Lätthet i detta sammanhang definieras som att rida med hjälp av tygelns vikt 

vilket ligger i linje med Warren-Smith och medförfattares (2007) studie. Författarna be-

skriver de gamla mästarnas teknik som att ryttaren skolar hästen till att reagera på ett lätt 

tryck på lanerna11 från ryttarens hand. Detta lätta tryck ska få hästen att öppna käkleden. 

                                                 
11   Laner är den del av hästens käke som saknar tänder och där bettet är placerat när det vilar i hästens mun. 
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Denna rörelse hos hästen har i den franska ridningen fått ett speciellt namn: cession de 

mâchoir. Trycket som ryttaren använder bör vara det minsta möjliga för att uppnå önskat 

resultat. Genom att få hästen att öppna käkleden som svar på ett tryck på lanerna blir 

kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun lättare (endast tygelns vikt) vilket un-

derlättar rörelse i hela hästens kropp (Valère & Desbrosse 2008). 

 

Ryttarens kroppsuppfattning är en viktig del i ryttarens kunskap. Symes och Ellis genom-

förde 2009 en studie av 17 amatörryttare för att undersöka anatomisk och funktionell 

asymmetri hos ryttaren. Samtliga ryttare i denna studie befanns vara roterade till vänster 

axialt (sett uppifrån) med höger axel något framskjuten (Symes & Ellis 2009). Denna 

asymmetri antas påverka kommunikationen mellan människa och häst och enligt förfat-

tarna kan det vara skälet till att många ryttare finner det svårare att ställa12 hästar till höger 

än vänster (2009). Asymmetri hos människan är inte bara föremål för forskning inom 

ridning. Inom dansforskning har frågan om asymmetri också diskuterats. Kimmerle 

(2004) hävdar att redan när danselever kommer till sin första lektion har de troligen redan 

strukturell asymmetri i muskelmassa, rörelseomfång i leder, hållning och benens längd. 

Kimmerle (2004) berör även diskussionen om hur asymmetrin uppstår. Författaren menar 

att forskning har indikerat att det finns anlag i hjärnan redan från födseln som gör att en 

individ föredrar att göra saker med en viss hand eller fot och att detta anlag sedan förstärks 

genom upprepade övningar i det dagliga livet.  

 

Murphy och Arkins (2007) och Björk (2008) har på var sitt håll sammanställt tidigare 

forskning om hur hästar lär, vilket har betydelse för hur ryttaren ger signaler till hästen. 

Murphy och Arkins (2007) skriver att om hästar utsätts för två stimuli samtidigt resulterar 

detta i blockering. Detta innebär att hästen inte lär sig rätt respons till någondera stimulus. 

Operant betingning med positiv förstärkning13 med hjälp av mat är en metod som enligt 

författarna är vanlig. Men om tidsrymden mellan det önskade beteendet och belöningen 

är mer än 10 sekunder har hästen mycket svårt att koppla samman ett visst beteende med 

belöningen. Tidsrymden måste alltså vara kortare för effektiv association mellan beteende 

och belöning. 

 

Björk (2008) skriver att det vanligaste sättet att träna hästar idag är med operant beting-

ning, mer specifikt med så kallad negativ förstärkning14 vilket innebär att ett tryck tas 

bort när hästen ger den önskade responsen. Det är denna teknik som använts i undersök-

ningen av Warren-Smith et al. (2007) för att undersöka graden av kontakten mellan ryt-

tarens hand och hästens mun. Det har enligt Björk (2008) från vetenskapligt håll framförts 

att en viktig pusselbit för att öka den ridna hästens välfärd är att ryttaren i praktiken på ett 

bra sätt kan tillämpa operant betingning. Alltså att ryttaren lättar på trycket när hästen ger 

önskad respons. I ljuset av det som Murphy och Arkins (2007) skriver, att tidsrymden 

från önskat beteende till belöning inte får vara längre än 10 sekunder, är ryttarens tajming 

viktig. Björk menar att det centrala är att ryttaren är konsekvent i hur hon ger signaler och 

att det finns en tydlig signal för varje önskvärd respons. 

 

Medan de tidigare studierna belyser en påtaglig fysisk aspekt av kommunikation mellan 

människa och häst (Murphy & Arkins 2007; Björk 2008) diskuterar Hagström (2014) 

                                                 
12   Ställa innebär att ryttaren böjer hästens hals åt höger eller vänster. 
13  Operant betingning med positiv förstärkning innebär att när hästen uppvisar ett önskat beteende som 

resultat av ett specifikt stimuli får den en belöning, i det här fallet något gott att äta. 
14  Negativ förstärkning är en form av operant betingning där det önskvärda beteendet belönas med att 

något negativt tas bort, t.ex. tryck från ryttarens skänkel eller hand. 
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fenomenet ridning utifrån ett pedagogiskt och filosofiskt perspektiv. Hagström (2014) 

beskriver ridning som en pedagogisk relation där ryttaren och hästen lär av varandra i ett 

ömsesidigt växelspel. Den filosofiska aspekten belyses i form av etik och synen på rytta-

rens respektive hästens varande. Människan och hästen blir tillsammans enligt Hagström 

något mer och något annat än vad de skulle vara utan varandra, bådas varande påverkas. 

Det mentala mellanrum som skapas mellan ryttare och häst har från ryttarens synvinkel 

dimensioner av subjektivitet, kroppslighet och ömsesidighet. Jag ser Hagströms (2014) 

problematiserande av den ömsesidiga relationen ryttare-häst som ett försök att belysa den 

icke fysiska aspekten av fenomenet ridning. 
 

Goodwin et al. (2009) belyser inverkan på kommunikationen mellan människa och häst 

utifrån både den teknik och den attityd som människan använder sig av. Goodwin et al. 

(2009) diskuterar alltså både den fysiska aspekten likväl som den icke fysiska aspekten 

av kommunikation mellan människa och häst. Författarna menar att det egentligen inte 

finns s.k. hästviskare eller personer med mystiska förmågor att kommunicera med djur. 

De läser helt enkelt av hästen och reagerar snabbt och konsekvent på hästens kroppsspråk. 

Ytterligare kännetecken på personer som är bra på att träna hästar är, enligt författarna, 

ett mjukt (smooth) kroppsspråk, lugn och tålamod samt tystnad. Författarna menar att 

hästar, oavsett vad människan vill använda dem till, bara behöver lära sig fyra grundläg-

gande saker: stanna, gå, vika undan med framdelen, och vika undan med bakdelen. En 

väl skolad häst lärt sig att koppla samman en viss rörelse med en viss signal från ryttaren. 

En väl skolad häst ger också sin uppmärksamhet till ryttaren och reagerar på ryttarens 

signaler i stället för stimuli från omgivningen. För att vara effektiv som tränare anser 

författarna att tränaren behöver ha tajmning och vara konsekvent. Följaktligen kan, enligt 

Goodwin et al. (2009), avträning och förvirring lätt uppstå hos hästen om den som han-

terar hästen är inkonsekvent och saknar tajmning. Författarna nämner två typer av signa-

ler, de hästarna kan se och de hästarna kan känna. Utöver konsekvens och tajmning går 

författarna inte in på när och hur signaler kan eller bör ges. Jag anser att styrkan i resone-

manget i Goodwin et al. (2009) är att de namnger ett antal konkreta aspekter som kan 

tränas: att läsa hästens kroppsspråk, och att konsekvent reagera på det. Det jag inte håller 

med om i Goodwin och medförfattarnas (2009) resonemang är att en häst bara behöver 

lära sig att stanna, gå och vika undan med fram- respektive bakdel. En utbildad ryttare 

som rider en skolad häst ber också hästen att göra rörelser med en viss hållning, t.ex. 

hästens halskotpelare rak, böjd åt höger eller vänster och med en lämplig vinkel mellan 

hals och huvud (hästens nosrygg nära eller i lodplanet). I alla rörelsevarianter kan hästen 

och ryttaren också vara mer eller mindre avspända, alltså använda sina kroppar mer eller 

mindre effektivt. Loots (2006) använder begrepp som use of self för att beskriva kvalitén 

i en utförd rörelse.  

 

Visser et al. (2008) visar att samarbetet mellan ryttare och häst inte påverkas av faktorer 

som ryttarens personlighet och hästens temperament. Ett undantag är hästar med hög 

flyktbenägenhet15, och som därmed betecknas som känslosamma. De hästarna samarbetar 

bäst med ryttare som ansåg att externa faktorer i hög grad kontrollerar situation. Min 

kommentar till studien är att resultatet ligger i linje med den vedertagna sanningen att 

vissa typer av hästar, t.ex. de med hög flyktbenägenhet, är olämpliga för nybörjaren. 

                                                 
15  Hästar är bytesdjur med flykt som främsta försvar (se t.ex. Miller 1999 eller Roberts 2005). Detta har 

gjort att hästen utvecklats till att vara i hög grad uppmärksamma på omgivningen och vid tecken på fara 

springa därifrån. Detta flyktbeteende utlöses olika lätt hos olika individer. Hästar som har låg tröskel 

för att utlösa flyktbeteende sägs ha hög flyktbenägenhet. 
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Förutsättning för lärande vid svenska ridskolor 

I föregående avsnitt har kunskapsläget för synliggjorda aspekter av fenomenet ridning 

beskrivits. I kommande avsnitt presenteras kunskapsläget vad gäller ridundervisning och 

kulturen vid svenska ridskolor. Vad dessa studier visar är att det finns en tankestil med 

rötter i militärens traditioner som påverkar vad som kan säga, göras och tänkas (se t.ex. 

Falkensson 2003; Mickels Nord 2005; Forsberg 2007; Lundesjö Kvart 2013).  

 

Den forskning om ridundervisning som bedrivs i Sverige är inriktad på svensk ridskole-

kultur. På ridskolor sker undervisningen främst i grupp på ridskolans hästar. Min peda-

gogiska praktik utgörs dels av privatlektioner på någon av mina hästar, eller privatlekt-

ioner på elevens privatägda häst. Forskning kring svensk ridskolekultur är ändå intressant 

för mig och mitt arbete eftersom jag är starkt påverkad av den svenska ridskolekulturen 

vilket jag beskrivit i inledningen. Merparten av de elever jag träffar är också starkt präg-

lade av svensk ridskolekultur. Forskningen om svensk ridskola är relevant för min fråge-

ställning genom att den visar att det militära arvet sätter ramar för vad som anses korrekt 

att tänka, vara och göra i samband med den praktiska handlingen att rida.  

 

Förutsättningarna för elevens lärande vid gruppundervisning visar bl.a. att eleverna får 

för lite individuell uppmärksamhet och förklaring hur en övning ska utföras och varför 

(Lundesjö-Öhrström 1998). Författaren visar också att eleverna får för lite tid att upprepa 

en övning och därmed befästs inte nya kunskaper varför lärandet tar lång tid. De flesta 

elever fokuserar på hästen när de rider vilket innebär att de inte alltid hör instruktionerna 

de får från ridläraren. Det kan medföra att eleverna blir rädda eller osäkra. Lundesjö-

Öhrström (1998) menar att med bättre planering, och kommunikation mellan elever och 

ridlärare borde lärandet kunna förbättras avsevärt. Problematisering eller diskussion av 

vad ryttaren ska lära sig förs inte i studien. 

 

Falkensson (2003) har studerat lärande i ridskolan med avseende på förekomst av reflekt-

ion och kritiskt tänkande. Genom observation och intervjuer av lärare och elever vid tre 

ridskolor undersöktes om reflektion och kritiskt tänkande förekom vid ridlektionerna. 

Falkensson (2003) definierar i sin studie kritiskt tänkande som förmågan att fundera över 

framförda påståenden innan ett påstående förkastas eller godtas. Falkensson (2003) menar 

att kritiskt tänkande förutsätter att individen har tillgång till en viss mängd information 

sedan tidigare, samt att hon vet var det går att hitta mer information. Studien visar att 

reflektion och kritiskt tänkande inte är vanligt. Det antas bero på att ridutbildningen ge-

nerellt i Sverige har en militär bakgrund där ridläraren har rollen av mästare. På en grund-

läggande nivå kan militärens modell med visa-instruera-öva-pröva fungera. På en mer 

avancerad nivå anser författaren att reflektion och kritiskt tänkande bör vara ett vanligt 

inslag. Det antas kunna leda till att eleven snabbare kan lära sig att rida självständigt och 

korrigera sig själv. 

 

Temat reflektion och kritiskt tänkande återkommer i en studie av Mickels Nord (2005). 

Denna gång är det undervisning av hantering av häst från mark som är i fokus.16 Studien 

genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer av kursledare inom Hippologprogram-

met vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Mickels Nord (2005) menar att kursledarna strä-

                                                 
16  Enkelt uttryckt är hantering av häst från mark all den hantering av häst som inte är ridning. Kan inklu-

dera allt från att leda häst till och från hagen, sköta om hästen före och efter ridning, till avancerad 

lydnads och gymnastisk träning. Exakt vilken typ av hantering som avses hos Mickels Nord (2006) har 

inte preciserats.  
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var efter att ge eleverna utrymme för reflektion och kritiskt tänkande, men att reflektion-

erna begränsas av ett ramverk för vad som ses som rätt reflektion. Ramverket, menar 

Mickels Nord (2005), utgörs av tyst kunskap som tas för given. Detta gör att den egna 

diskursen, med problemformuleringar och problemlösningar, inte är synlig. Mickels 

Nords (2005) beskrivning av ett ramverk ligger i linje med Flecks (1997) beskrivning av 

tankestil. 

 

Att det finns ett vedertaget sätt att tänka, resonera och tala som skapar struktur för vad 

som är legitimt och normaliserat har även beskrivits av Forsberg (2007). I sin studie har 

Forsberg (2007) studerat den dagliga verksamheten vid en svensk ridskola och gör i sin 

analys paralleller till Foucaults perspektiv på makt. Detta perspektiv har mycket gemen-

samt med Flecks (1997) teori för tankestilen, dvs. det som sätter ramar för vad som får 

sägas, tänkas och göras. Exempel i Forsbergs (2007) studie på inslag av makt är att det är 

tillåtet att erkänna att man är rädd, men inte att avstå från handlingen (t.ex. hoppa med 

hästen) pga. sin rädsla och att målet med ridning bör vara att tävla. Stallkulturen präglas, 

enligt författaren, av omsorg om hästen. Den militära kulturen bidrar till ordning, lojalitet 

och flit. Liksom Falkensson (2003) och Mickels Nord (2005) skriver Forsberg (2007) om 

bristen på utrymme för kritiskt tänkande och egen reflektion. Även Forsberg (2007) hän-

för detta till det arv som den militära traditionen lämnat efter sig. Forsberg menar att 

flickorna (studien är inriktat på flickor eftersom det är fler flickorna än pojkar som rider 

vid svenska ridskolor) inte uppmuntras att hitta egna lösningar utan istället göra som man 

alltid gjort för ”det bara är så”.  

 

Lundesjö Kvart (2013) har studerat ridlärares pedagogiska praktik vid gruppundervis-

ning. Tre olika fokusområden för ridlektioner har identifierats: ridlektion med elevfokus, 

med hästfokus och med o-fokus. En slutsats är att det inte alltid är elevens lärande som 

är centralt. Många uttalanden och praktiska handlingar sätter hästens bästa i centrum. 

Lundesjö Kvart (2013) har liksom Forsberg (2007) funnit att äldre traditioner sätter grän-

ser för ridlärarens utrymme att i det här fallet utveckla undervisningsmetodiken. Ridlekt-

ioner med elevfokus innebär huvudsakligen kontrollerade lektioner där elevens fysiska 

säkerhet är i fokus. Det innebär att eleven inte ges utrymme att ta ansvar för sitt eget 

lärande. Det förefaller finnas en motsättning mellan å ena sidan elevens fysiska säkerhet 

och å andra sidan möjligheten för eleven att ta ansvar för sitt eget lärande. Lundesjö Kvart 

(2013) pekar också på att det verkar vara svårt att undervisa så att eleverna kan gå från 

att rida i grupp, vanligen i ridhus, till att rida självständigt och utomhus. Min reflektion 

till de resultat som framkommer i Lundesjö Kvarts studie har att göra med synen på kun-

skap. Kunskap kan ses som aktivt konstruerad av individen och är knuten till handling i 

en viss social kontext. Kanske ligger nyckeln till den svårighet som Lundesjö Kvart iden-

tifierar, att förbereda eleverna för att rida utomhus och självständigt, i att skillnaden i 

kontexten inte identifierats. Hästens beteende skiljer sig åt när den rids inne jämfört med 

ute, när den rids i grupp respektive enskilt. Frågan är om det föreligger brist på eget ut-

rymme för eleven att ta ansvar för sitt lärande, eller om det är brister i kunskapsinnehållet? 

Lärande i samband med ridning ur lärarens perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten i mitt arbete är att individen konstruerar kunskap. Studier 

av lärarens roll för elevens konstruktion av kunskap borde ändå vara intressanta. Sådana 

studier borde kunna innehålla en beskrivning av vilken form och grad av kunskap som 

läraren vill att eleven ska konstruera. De studier jag tagit del av diskuterar inte denna 

aspekt. Det som tas upp är i stora drag vikten av att läraren har relevant kunskap om hästar 

och ridning, samt att läraren kan anpassa sig till eleven (Renker 1993, Zetterqvist 1998; 
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Lundesjö-Öhrström 1998). Att det finns olika uppfattning om vad som utgör en god prak-

tik hos ryttare framkommer i en studie där fem erfarna lärare analyserar sitsen hos 20 

ryttare (Zetterqvist Blokhuis et al. 2008). Analysen visar att de fem lärarnas initiala analys 

över vad som behövde förbättras hos ryttarna var olika. Zetterqvist Blokhuis och medför-

fattare (2008) drar slutsatsen att det är mycket svårt att bedöma på vilket sätt en ryttares 

sits avviker från en korrekt sits, följaktligen är det även svårt att ge instruktioner som kan 

förbättra sitsen.  

 

Spelar det roll vilka övningar som läraren väljer ut till eleven? En slutsats är att det har 

betydelse. Morgan et al. (2008) visar att en tydlig och uttalad struktur ökar ryttarens för-

ståelse och självförtroende, om än inte den praktiska färdigheten. Resultaten från ytterli-

gare en studie ligger i samma linje (Ott, Zetterqvist Blokhuis & Wolframm 2008). Regel-

bundna (hopp) lektioner där uttalade mål används som del av undervisningen minskar 

stressen hos eleverna jämfört med traditionella lektioner. Andersson (2008) visar att val 

av övningar påverkar hur fort eleven utvecklar koordination. Andersson (2008) diskuterar 

också möjligheten att det inte är övningar i sig, utan att ryttarna reflekterat över övning-

arna som lett till den goda utvecklingen. Att eleven får möjlighet att reflektera och att 

läraren tydligt uttalar strukturen för övningarna och dess ordningsföljd bidrar till minskad 

stress, ökat självförtroende och snabbare lärande.  

Sammanfattande reflektioner om kunskapsläget 

Ett antal studier belyser enskilda aspekter inom fenomenet ridning. Begrepp kan ses som 

en knutpunkt mellan ord och idéer som synliggör vissa sidor av ett fenomen. Begrepp 

fångar inte bara givna fakta, utan formar också förståelse och kontrollerar beteende (Berg-

ströms & Boréus 2005). 

 

Begreppen use of self, poise, connected, kroppsuppfattning, och asymmetri beskriver 

olika aspekter av ryttarens sits. Den studie som diskuterar kvalitén i själva utförandet, 

definierar hög kvalité med begreppen use of self, poise, connected (Loots 2006). Studier 

visar att människor i allmänhet inte är funktionellt symmetriska vilket kan påverka häs-

tens beteende och kommunikationen mellan häst och ryttare (Symes & Ellis 2009).  

 

Begreppen kontakt (mellan ryttarens hand och hästens mun), cession de mâchoir, block-

ering, operant betingning, negativ och positiv förstärkning, tajming, attityd samt avträ-

ning beskriver olika aspekter av kommunikationen mellan ryttaren och hästen. Ryttaren 

ger signaler till hästen via bl.a. handen. Forskare utgår från att hästen kan uppfatta och 

reagera på förändringar i kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun och att en 

korrekt skolad häst svarar på en liten förändring i trycket (Warren-Smith el al. 2007). Hög 

kvalité i ridning antas bestå av två aspekter: 1) när ingen signal ges till hästen kan kon-

takten vara lätt vilket här definieras som tygelns vikt plus 100 g, totalt i storleksordningen 

400 g (Warren-Smith el al. 2007), 2) att ryttaren lättar kontakten så snart hästen har svarat 

och att denna minskning av kontakten måste ske inom 10 sekunder från det att hästen 

reagerat på önskat sätt (Murphy & Arkins 2007, Björk 2008 och Goodwin et al. 2009). 

Operant betingning med negativ förstärkning beskriver hur ryttaren kommunicerar med 

hästen: ryttaren ger en signal i form av ökat tryck från t.ex. handen eller skänklarna. När 

hästen utför den önskade handlingen tar ryttaren bort trycket. Positiv förstärkning innebär 

att ryttaren lägger till beröm när hästen svarar korrekt på signalen. Beröm kan utgöras av 

t.ex. mat. Cession de mâchoir beskriver en specifik respons från hästen som innebär att 

hästen rör underkäken på ett sådant sätt att rörelsen i hela hästens kropp underlättas 
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(Valère & Desbrosse 2008). Om ryttaren ger hästen två signaler samtidigt kan detta or-

saka blockering hos hästen så att hästen inte reagera på någon av signalerna (Murphy & 

Arkins 2007). Om ryttaren är inkonsekvent och saknar tajming kan det orsaka avträning 

(Goodwin et al. 2009). Även ryttarens attityd påverkar hästen. Lugn, tålamod, konsekvens 

och ett mjukt kroppsspråk får bäst gensvar från hästen (Goodwin et al. 2009). Ryttar-

känsla anges som ett centralt begrepp inom ridning men är svårt att beskriva (Zetterqvist 

1998).  

 

Studierna av förutsättningar för lärande vid svensk ridskola lyfter fram att det militära 

arvet sätter ramar för vad som är möjligt att tänka, säga och göra (Falkensson 2003, Mick-

els Nord 2005, Forsberg 2007; Lundesjö Kvart 2013) och påvisar därmed att det militära 

arvet utgör en tankestil. Forskare visar att svensk stallkultur kan fostra ansvarstagande 

och handlingskraftiga individer men inom den strikta ram för vad som anses vara korrekt 

sätt att tänka, vara och göra (Forsberg 2007). Den rådande kulturen på ridskolor säger att 

ridning är tyst, oformulerad, kunskap och att reflektion och kritiskt tänkande inte upp-

muntras (Falkensson 2003; Mickels Nord 2005; Forsberg 2007). Jag ställer mig frågande 

till om kunskap för att rida är tyst, oformulerad kunskap som studierna påstår eller om det 

är den rådande kulturen som gör den onödigt tyst i och med att förklaringar till varför 

något ska göras på ett visst sätt inte ges. Studier visar att uttalad struktur (Morgan et al. 

2008; Ott, Zetterqvist Blokhuis & Wolframm 2008) ökar ryttarens förståelse och själv-

förtroende. Utrymme för reflektion förefaller också leda till snabbare lärande (Andersson 

2008). Forskning visar att det är en utmaning för svenska ridskolor att undervisa så att 

eleverna kan gå från att rida i grupp med kontrollerade övningar inomhus, till att rida 

enskilt, självständigt och utomhus (Lundesjö Kvart 2013).  

 

Efter denna genomgång av kunskapsläget följer en presentation av den metod som an-

vänds för att bearbeta de tre texterna som utgör empirin för studien.  
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Metod 

Syftet med arbetet är att diskutera frågan hur kunskap konstrueras för den praktiska 

förmågan att rida: Kunskap ses som aktivt konstruerat av individen, men innehållet i 

individens kunskap och följaktligen även det praktiska utförandet, antas påverkas av den 

eller de tankestilar som individen skolas inom. Underlaget för diskussionen består av 

begreppshistoriska textanalyser av tre texter. Texterna utgörs av läroböcker för ridning 

och antas därför fungera som guideböcker som syftar till att hjälpa läsaren att konstruera 

kunskap för ridning. 

 

De texter jag kommer att analysera är producerade vid vitt skilda tidpunkter (2000, 1836 

och 1731) och i olika länder (Tyskland, Sverige och Frankrike). Det kan därför antas att 

de är producerade inom olika tankestilar och också representerar olika sätt att förstå 

fenomenet ridning och därmed olika sätt att konstruera kunskap om och praktiskt utföra 

ridning. Med utgångspunkt i Flecks (1997) idéer om tankestil kan det som författarna valt 

att skriva om, inte bara ses som medvetna val utan även val påverkade av för-givet-tagna 

ramar, fastställda av den tankestil som författaren skolats inom.  

 

Utifrån perspektivet om tankestil och kunskap som konstruerat av någon kan texterna 

sägas innehålla en återkonstruktion av kunskap som respektive författare, medvetet eller 

omedvetet, valt att sätta på pränt. De begrepp författaren använder och hur de förklaras 

är också de valda för att försöka fånga en komplex verklighet. Men författarna var inte 

helt fria att göra vilka val som helst då de verkat i ett socialt, kulturellt och historiskt 

sammanhang vilket format deras tankestil, och alltså vad de valt att sätta i fokus och hur 

de valt att beskriva den komplexa verkligen. Texterna representerar på så sätt inte bara 

författarnas egna åsikter utan speglar uppfattningar i deras tillkomstmiljö. Metoden som 

används för tolkningen av innehållet i texterna i detta arbete baseras på begreppshistorisk 

textanalys som den beskrivs av Bergström och Boréus (2005).  

Begreppshistorisk analys 

Genom analys och jämförelse av samlingen av begrepp som förekommer i de tre texterna 

som ligger till grund för detta arbete är målet att kartlägga eventuella skillnader mellan 

tankestilarna. Begreppen ses som representationer för idéer som hjälper till att tolka om-

världen. Genom jämförelse och analys av begrepp vill jag först undersöka om det före-

kommer olika tankestilar för fenomenet ridning, och för det andra analysera och diskutera 

vilka aspekter som synliggörs inom eventuellt olika tankestilar samt hur det i så fall på-

verkar bilden av fenomenet ridning och kunskapen för den praktiska förmågan att rida. 

 

Jag har valt att utgå från begreppshistorisk analys som den presenteras av Bergström och 

Boréus (2005). Metod passar bra för texter från skilda epoker, och texter på olika språk 

ses som tillgång. Metoden är användbar för att studera om ett specifikt begrepps betydelse 

förändrats över tid, samt vilka begrepp som förekommit och förekommer inom ett äm-

nesområde. En förändrad betydelse och/eller andra införda begrepp kan ses som en för-

ändring av den dominerande tankestilen.  

 

Enligt Flecks (1997) modell om tankestil är det objektiva iakttagandet en psykologisk 

orimlighet. Den logiska slutsatsen blir att börja textanalysen med den moderna texten som 

kan antas vara skriven i den tankestil som ligger närmast min egen. Det ligger i linje med 
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hur Kurunmäki (2005) föreslår att textanalys av enskilda begrepp och deras förändring 

över tid ska gå till. Kurunmäki menar att det krävs en nutidsdefinition av begreppen som 

ska studeras. Utan sådan förförståelse kan inte forskaren avgöra vad som avviker. Vid 

läsning av äldre texter influeras läsaren (medvetet eller omedvetet) av den nutida be-

greppsapparaten. Men som framgår av resonemanget ovan behöver inte begrepp i äldre 

texter nödvändigtvis ha samma betydelse som idag. Vid läsning av äldre texter kan man 

alltså inte utgå ifrån att begreppen betyder samma sak som idag. Även om läsaren är 

medveten om detta och utgår ifrån att begreppens innebörd uppenbaras av texten, kan det 

vara lättare att upptäcka eventuella skillnader i betydelse om läsaren är väl förtrogen med 

och har synliggjort sin samtids begrepp och deras definition.  

 

Att läsa en enskild text, att analysera de begrepp som förekommer i den texten, att iden-

tifiera hur begreppen beskrivs och används samt hur olika begrepp förhåller sig till 

varandra kallas av Kurunmäki för synkron analys (2005). Det innebär att läsa en text utan 

att jämföra den med andra texter. Att jämföra olika texter från skilda tidpunkter, att notera 

de begrepp som förekommer, hur de beskrivs och används, samt hur olika begrepp för-

håller sig till varandra över tid, benämns diakron analys (Bergström & Boréus 2005). 

Båda analyssätten är aktuella i detta fall då den synkrona analysen ligger till grund för 

den diakrona. Vid den synkrona analysen identifieras begreppen i text A, texten B och 

text C var för sig (tabell 1). Vid den diakrona analysen jämförs sedan texternas samling 

av begrepp samt hur begreppen definieras och används. Har ingen förändring skett kom-

mer begreppet vara detsamma liksom dess beskrivning (begrepp 1). Om det skett en för-

ändring kommer detta att visa sig genom att ett begrepp lever kvar men kopplas till en 

förändrad innebörd (begrepp 2a och 2b), eller att begreppet bytt namn men innehållet är 

detsamma (begrepp 3a och 3b). Nya begrepp (begrepp 2a) kan också uppstå, liksom att 

begrepp kan dö ut (begrepp 3b). 
 
 
 

Tabell 1: Exempel på möjliga kopplingar mellan begrepp och dess beskrivning i texter 

av olika ålder. 

äldsta texten   yngsta texten 

Text A Text B Text C 

Begrepp 1 Begrepp 1 Begrepp 1 

 Begrepp 2a Begrepp 2b 

Begrepp 3a Begrepp 3b  
 

Begrepp 1 = samma benämning och betydelse 
Begrepp 2a och 2b = samma benämning, men olika vokabulär 
Begrepp 3 = liknande vokabulär men olika benämning 
 

 

 

Kurunmäki (2005) poängterar att det är viktigt att känna till vilka betydelser olika histo-

riska aktörer, i mitt fall författarna, ger begreppen de använder, vilka andra begrepp de är 

kopplade till, vilka deras motsatser är etc. Den grundläggande idén med begreppshistoria 

är att ge forskaren nya perspektiv på sociala fenomen ”som vanligtvis tolkas som natur-

liga, självklara, eller rent av som konsekvenser av processer bortom det mänskliga hand-

landet” (s. 182). Inom begreppshistoria tar man hänsyn till att människan i alla tider och 

i alla sammanhang har kunnat välja att agera på ett annorlunda sätt. Därför ska en forskare 
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sträva efter att analysera användandet av ett begrepp i sitt historiska och retoriska sam-

manhang, i mitt fall först och främst i själva texten. Utgångspunkten för begreppshistoria 

är att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan mänskliga aktörer och tankestilen. 

”Mänskliga handlingar är begränsade av strukturen [t.ex. tankestilen] men samtidigt för-

ändrar dessa handlingar de existerande strukturerna [tankestilarna]” (Kurunmäki 

2005:183, mina infogningar). 

 

Vad gäller ontologiska och epistemologiska utgångspunkter skriver Bergström och 

Boréus (2005) att begreppshistoria innehåller starka drag av perspektivism, vilket innebär 

att man utgår från tanken att människan inte kan nå objektiva svar på sina frågor, eftersom 

svaren varierar utifrån perspektivet. Denna tankegång kan jämföras med Flecks (1997) 

tankegång att vad som är ”sant” beror på tankestilen. I och med detta ”behöver vi inte 

nödvändigtvis ta ställning till ontologiska frågor om hur verkligheten är uppbyggd och 

beskaffad. Den epistemologiska utgångspunkten, hur vi når kunskap om verkligheten, är 

däremot mer fastlagd: den sociala [och politiska] världen kan inte fullständigt skiljas från 

den språkliga världen. Enligt det begreppshistoriska synsättet förmedlas även den icke-

språkliga världen genom språket” (Koselleck i Kurunmäki 2005:183). 

 

Jag väljer för detta arbete att luta mig på begreppshistorisk metod som den presenteras av 

Kurunmäki (2005) där fokus är enskilda begrepp och deras förändring mellan olika tid-

punkter. Som jag skrivit om tidigare bör begrepp i detta sammanhang inte ses bara som 

ett ord. Varje begrepp är kopplat till ett ord, men också till en idé, en beskrivning, och till 

ett ordförråd. Beskrivningen och innebörden av begreppet kan vara föränderlig över tid. 

Det sista antagandet bygger på idéer från Skinner som säger att ”det säkraste tecknet på 

att ett nytt begrepp medvetet har tagits i bruk [är] att det har uppkommit en vokabulär 

som gör det möjligt att diskutera begreppet” (citerad i Bergström & Boréus 2005:209). 

 

Utifrån detta resonemang kan jag se på ord som är specifika för ridning, t.ex. skänkel, 

inte bara som ett bokstavligt ord som betyder ryttarens ben, utan också som en idé som 

ramas in av en viss tankestil och på så sätt även inkluderar en föreställning om hur skän-

keln kan och bör användas. I den meningen är ordet ”skänkel” ett begrepp. 

Materialet: de tre texterna 

De tre texterna som jag analyserar är Ridhandboken Del 1: Grundutbildning för häst och 

ryttare av Miesner et al. (2003) i fortsättningen endast kallad Ridhandboken, Ridskolan 

eller ridläran av Ehrengranat (1836) och Ridkonsten av de la Guérinière (1731/1828). 

Ridhandboken väljer jag eftersom den ingår i den obligatoriska kurslitteraturen vid den 

Hippologiska universitetsutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. De två äldre 

böckerna väljer jag p.g.a. författarnas anseende. Ridskolan eller ridläran är skriven av 

Ehrengranat som kallas svensk ridkonst fader (Mårtenson 2015). Ridkonsten är författad 

av den moderna ridkonstens fader enligt Bezugloff som skrivit förordet till den engelska 

översättningen av ridkonsten (de la Guérinière 1992). 

 

Innan de tre texterna presenteras utförligt sätts de in i sitt historiska sammanhang. Här 

väljer jag att vända på ordningen jämfört med resultatdelen där jag utgår från den mo-

dernaste boken. Nedan introduceras den äldsta boken först. Skälet är att jag beskriver 

ridningens historiska utveckling och hur texterna jag analyserar relaterar till den. Efter 

beskrivningen av det historiska sammanhanget följer en mer utförlig redogörelse av varje 

enskild text.  
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Historiskt sammanhang för de tre texterna 

De la Guérinières verk är kulmen på en 300-årig tradition av studiet av ridkonst inom 

högre utbildning enligt Alsne (2007). Alsne beskriver hur ridning, som en del av högre 

utbildning uppstod i Italien under renässansen och spreds därifrån till övriga Europa inkl. 

Frankrike och Sverige. Under 1600-talet infördes ridning i kursutbudet vid bl.a. Uppsala 

Universitet.  

 

Under renässansen var ridning del av en levande hövisk kultur och ett mänskligt ideal, 

som utformades och lärdes ut i enlighet med detta. Inspiration hämtades från antikens 

ideal med sin helhetssyn på människans fostran, vilket skulle omfatta intellektuell och 

praktisk, likväl som moralisk och fysisk fostran. Under senare hälften av 1500-talet 

bildades ridakademier i Frankrike och här var bl.a. Magnus Gabriel De la Gardie elev på 

1640-talet (Alsne 2007). 

 

I DVDn Utställningen Ridkonst Skoklosters slott berättar konservator Ann Hallström att 

i målningar från 1700-talet kan de tunga stångbetten17 ses som en metafor för ryttarens 

förmåga inte bara till egen kroppskontroll utan även emotionell kontroll. Bara en ryttare 

som kan behärska sig själv kroppsligt och emotionellt kan utöva ett behärskat inflytande 

på hästen via det tunga och skarpa betten. En sådan person har också goda förutsättningar 

att leda och härska över andra människor, en viktig egenskap för dåtidens adelsmän.  

 

Renässansens ryttare har lämnat efter sig skrivna verk och enligt Alsne (2007) finns en 

enhällig uppfattning om att renässansens ridläror ”utgör en systematisering av vad som 

under denna tid praktiserades till häst i det som idag är Italien” (s. 14-15). Det har också 

påpekats att dessa tidiga ridläror förmedlar en hård, för att inte säga brutal syn på hur 

hästar ska hanteras. Alsne (2007) framhäver hur Palm (1980) redogör för hur hästen i 

dessa texter framställdes som lat och elak till sin natur, ”att han borde trakteras med hugg 

och slag, att han borde göras mör genom att oupphörligen ridas på en och samma bana i 

samma figur” (Palm 1980:16). Palm fortsätter med att beskriva hur 1600-talets litteratur 

bör ses i ljuset av denna tidigare litteratur. De senare författarna framhäver att hästen ska 

behandlas med vänlighet, ges godis när han gör rätt och klappa honom när han inte gör 

fel. Alsne (2007) menar att idealen under denna tidsepok skiftar från att hästens setts som 

ett objekt för dressyr till att vara en partner för människan. Denna utveckling kulminerade 

med de la Guérinière. Idealet var att rida hästen i samling vilket innebär att hästen förmås 

förflytta sin tyngdpunkt som naturligt finns ungefär vid manken18, så att den istället 

hamnar under ryttaren. När hästen är samlad kan den utföra rörelser som piaff (trav på 

stället), levad (sitter på bakbenen), samt de högre skolorna (olika form av språng upp i 

luften).  

 

Ridning som konstart utvecklades under renässansen och barocken. Konsten var under 

denna tid inte skild från vetenskapen, utan matematik i form av aritmetik och geometri 

beskrev harmonin i rörelserna vid ridning (Alsne 2007). Efter Ludvig XIV:s död 1715 

började en förändring i samhället som innebar att ridkonsten förlorade i status och ersattes 

av andra ideal som jakt, kavalleri och senare sportridning i tävlingssammanhang. Alsne 

(2007) argumenterar för att nutidens ideal inom ridningen bottnar i nyttotänkandet 

förknippat med jakt och kavalleri. Hon grundar detta bl.a. på de åsikter C. G. Wrangels 

                                                 
17  Stångbett inverkar genom hävstångseffekt. Enkelt kan uttryckas att ju längre hävstång desto skarpare 

inverkan. Renässanstidens stångbett kunde väga över 1 kg och ha långa hävstänger. Som jämförelse kan 

nämnas att moderna stångbett väger runt 0,5 kg. 
18  Manken är den del av hästen där halsen övergår i ryggen.  
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förde fram i sin bok från 1887 om att 1700-talets fokusering på samling inte längre är 

eftersträvansvärt utan istället är det hästens förmåga att ta sig framåt i terrängen som är 

det viktiga (Alsne 2007; Wrangel 1887).  

 

I Sverige var under 1800-talet och i början av 1900-talet armén den dominerande drivande 

kraften för ridutbildning. Under 1900-talets mitt avhästades Sverige då bondesamhället 

och armén mer och mer gick över till motordrivna fordon. Från 1945 till 1970 minskade 

antalet hästar i Sverige från 600 000 till under 100 000. 1968 blev ridutbildning från att 

tidigare huvudsakligen skötts av militären, främst en civil angelägenhet. Under senare år 

har antalet hästar för trav- och galoppsport samt ridhästar ökat (Svala 2002). 

 

De la Guérinières verk skrevs således inom en tradition då ridning sågs som en konstart 

(Wrangel 1887; Alsne 2007). Ehrengranat skrev sitt verk i en brytningstid mellan de 

gamla konstidealen och arméns nyttoideal (Alsne 2007). Ridhandboken har delvis växt 

fram i brytningstiden mellan arméns nyttoideal och dagens norm för sport- och 

fritidsridning (Svala 2002). 

Ridkonsten av de la Guérinière (1731/1826) 

Ivan I. Bezugloff som skrivit förordet till en engelsk översättning av Ridkonsten från 1992 

skriver att François Robichon de la Guérinière var fransman och levde mellan 1688-1751: 

Han arbetade bl.a. som chef vid en ridakademi i Paris där han fick anseende om sig att 

vara en bra instruktör. Han undervisade inte bara elever från Frankrike utan även från hela 

Europa (de la Guérinière 1992).  

 

De la Guérinière skrev sin bok på franska under titeln Ecole de Cavalerie. I den svenska 

översättningen har verket fått titeln Ridkonsten.19 Boken gavs ut första gången 1731 och 

har därefter utkommit under olika titlar mellan åren 1733 och 1802. Boken innehåller två 

delar, den första diskuterar hästens exteriör och skötsel, den andra delen handlar om 

hästen och ryttarens utbildning samt avel. Det är kapitel 1-18 i den andra delen som ligger 

till grund för textanalysen i detta arbete. Ecole de Cavalerie har översatts till flera språk, 

bl.a. tyska. Den svenska översättningen är från 1828. Boken är översatt från franska 

originalet till tyska och därefter till svenska (de la Guérinière 1828). För att markera 

textens ursprungliga historiska sammanhang väljer jag fortsättningsvis att referera den 

svenska översättningen med både det ursprungliga årtalet samt årtalet för den svenska 

översättningen, dvs. 1731/1828. Den svenska översättningen omfattar 487 sidor samt 27 

teckningar. De la Guérinière är idag känd som den franska ridkonstens fader, liksom den 

moderna ridkonstens fader bl.a. pga. av att han uppfann den gymnastiska rörelsen 

öppna.20  

 

Enligt författarens förord är boken skriven för alla de som älskar ridkonsten. Referenser 

saknas i stort sett, dock skriver författaren i inledningen till del 2 att han sammanställt det 

lärorikaste ur bl.a. Newcastles och de la Brous verk. I förordet skriver också författaren 

att hans verk ingalunda enbart är hans egna kunskaper, eller sådant som finns skrivet av 

                                                 
19  Den kompletta titeln på den svenska översättningen lyder Ridkonsten af Herr de le Guérinière eller 

grundelig anvisning till kännedom om hästar, deras uppfödande, underhållande och dressering till de-

ras åtskilliga bruk och bestämmelser. 
20  I en öppna är hästen ställd åt t.ex. höger – tittar åt höger – men rör sig åt vänster. Hästen rör sig dessutom 

något i sidled så att höger bakben måste lyftas framför och korsa över vänster bakben. Öppna rids åt 

båda vänster och höger för att göra hästen lika mjuk i båda sidorna.  
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andra författare utan att han också rådfrågat andra män som genom lång erfarenhet vunnit 

namnkunnighet så som äkta kännare (de la Guérinière 1731/1828). 

Ridskolan eller ridläran av Ehrengranat (1836) 

Den kompletta titeln på Ehrengranats verk är Ridskolan eller ridläran. Boken har 

beskrivits som Sveriges enda utförliga verk om ridkonst (Larsdotter 2010). Klas Adam 

Ehrengranat var svensk och levde mellan åren 1781-1842. Ehrengranat påbörjade sin 

utbildning inom hästområdet redan som 12-åring vid akademiridskolan i Uppsala, senare 

studerade han ridning även i Köpenhamn. Ehrengranat var vetenskapligt utbildad, bl.a. 

inom veterinärmedicin vid Lunds Universitet. Hans karriär inom hästområdet innehöll 

bl.a. uppdrag som stuterichef, hovstallmästare och ridlärare åt såväl kavalleriofficerare 

som dåtidens prinsar. Förutom Ridskolan eller ridläran (1836) skrev Ehrengranat 

ytterligare två böcker: Hasledens byggnad, fel och fullkomligheter (1809) samt Om 

hästars rörelse i deras samband med ridkonsten (1818). (Backman 2010; Mårtenson 

2015)  

 

Boken omfattar totalt 415 sidor och är indelad i två huvuddelar: Hästen i skolan och 

Ryttaren i skolan. Varje huvuddel är sedan uppdelat i ytterligare två underdelar (tabell 2). 

I den första delen Hästen i skolan behandlas hästens anatomi, rörelsemekanik och olika 

geometriska figurer hästen kan ridas i. Det är främst den andra huvuddelens första 

underdel, Skolryttaren, som jag baserar min analys på. Den handlar om hur en skolad häst 

bör ridas. Den andra underdelen till Ryttaren i skolan, Beridaren, handlar om hur hästen 

ska tränas för att bli skolad.  

 

Sidnumreringen i boken börjar om från sidan 1 i respektive underdel förutom i delen 

Skolvägen som utgörs av teckningar över ridvägar och som saknar sidnummer. Utöver 

sidnumrering finns också en numrering av paragrafer. Denna numrering börjar från 1 i 

respektive huvuddel. För att underlätta för den noggranna läsaren har jag valt att förutom 

den vanliga sidhänvisningen även hänvisa till vilken del av boken som avses. Jag har 

benämnt de fyra olika delarna a-d (tabell 2) vilket i praktiken ser ut så här: (Ehrengranat 

1836:100 c) vilket indikerar sidan 100 i del c, dvs. Skolryttaren. Boken innehåller ingen 

referenslista men dock citat på franska, tyska och engelska. De författare som citeras är 

bl.a. de la Guérinière (exempelvis Ehrengranat 1836:46 a). Boken är rikt illustrerad med 

105 illustrationer.  

 

 

 

Tabell 2: Översikt över Ridskolan eller Ridläran av Ehrengranat (1836). Det gråmarke-

rade fältet visar den del som ingår i denna analys. 

Titel   Benämning 

 
Ridskolan eller 
Ridläran 

Först huvuddelen: 
Hästen i skolan 

Första delen: Skolhästen a 

Andra delen: Skolvägen b 

Andra huvuddelen: 
Ryttaren i skolan 

Första delen: Skolryttaren c 

Andra delen: Beridaren d 
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I inledningen skriver Ehrengranat (1836) att boken är skriven till dem ”hvilkas pligt är att 

så väl meddela ridkonsten som vaka öfver dess framsteg” (Ehrengranat 1836:2 a) vilket 

jag tolkar som att boken riktar sig till ridinstruktörer. Ehrengranat beskriver dock att syftet 

med boken är ”Att lämna unga ryttare en handledning, och att till betydlig grad främja 

deras oberoende av lection, har deremot utgjort den mäktigaste bevekelsen för våra 

bemödanden” (Ehrengranat 1836:2 a), vilket jag tolkar som att Ehrengranats syfte med 

boken är att göra en ryttare oberoende av en ridinstruktör och på egen hand kunna lära 

sig att rida med hjälp av Ehrengranats bok. Ehrengranat diskuterar problemet med att 

förmedla ridning i text då han i inledningen till delen Ryttaren i skolan skriver om risken 

med att skriva en bok om ridning är att ridningen ”betagas det rörliga lif, som utgör 

konstens väsen” (Ehrengranat 1836:I c). Skälet till att Ehrengranat ändå skrev en bok är 

bl.a. att ridkonsten består av otaliga iakttagelser vilka den unga ryttaren missar att 

uppmärksamma. Det är spännande att läsa att Ehrengranats motivering i ljuset av vad 

Ödman (1994) och Fleck (1997) skriver om den mångfasetterade verkligheten, och det 

första vaga observerandet i jämförelse med det utvecklade omedelbara gestaltandet. 

Ehrengranat skriver vidare att han som läsare av texten sett en person som, kanske inte 

saknat all ridutbildning, men i alla fall en god sådan. En person som längtar efter en solid 

grund att stå på. Skolryttaren handlar om hur en ryttare rider en redan skolad och lydig 

häst. Delen Beridaren handlar om hur hästen ska tränas vilket är något helt annat. 

Ehrengranat skriver att det går rätt fort att lära sig att rida en utbildad häst och göra detta 

bra. Men att bli en bra beridare, och alltså hästtränare, är en vetenskap som kräver en 

livstids studier (Ehrengranat 1836). 

Ridhandboken av Miesner, Putz, Plewa och Frömming (2003) 

Författarna till Ridhandboken (Miesner et al. 2003) är till antalet fyra individuellt namn-

givna samt ”arbetsgruppen för den tyska utgåvan hos Deutschen Reiterlichen Vereini-

gung”.21 Boken har stor spridning då den är översatt till engelska, danska m.fl. språk. 

Enligt bokens förord gavs boken ut för första gången för 40 år sedan och fram till 2003 

har boken getts ut i över 250 000 exemplar. Den svenska utgåva jag baserar textanalysen 

på är en översättning av den tyska utgåvan av Ridhandboken utgiven 1994 och översatt 

till svenska 2003. På grund av bokens stora spridning valde Svenska Ridsportförbundet 

(SvRF) att översätta boken till svenska när en ny svensk ridhandbok skulle tas fram. En-

ligt uppgift från SvRFs hemsida har de riktlinjer som tas upp i boken legat till grund för 

ridutbildningen i stora delar av världen (SvRFs hemsida). Ridhandboken används idag 

som kurslitteratur vid den Hippologiska högskoleutbildningen i Sveriges Lantbruksuni-

versitets regi.  

 

Boken omfattar totalt 224 sidor och 104 illustrationer. Boken inleds med ett allmänt ka-

pitel om hästens egenskaper, ryttarens egenskaper, ridbanans regler, utrustning m.m. 

Detta följs av avsnitt om ryttarens grundutbildning, grundläggande ridövningar, samt häs-

tens grundutbildning. Ridhandboken innehåller ingen referenslista. Jag har sett ett citat 

där författaren anges i fotnot, dock utan titel på verket eller årtal (Miesner et al. 2003:191). 

Den avsedda mottagaren är enligt förordet instruktörer och domare, och bör ligga till 

grund för utbildningen av alla ryttare inom ridsporten. 

 

                                                 
21  Deutschen Reiterlichen Vereinigung är tyska motsvarigheten till Svenska Ridsportförbundet. 
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Enligt Ridhandboken kan ridsporten vara värdefull för personlighetsutvecklingen ef-

tersom ridutbildning anses utveckla egenskaper som inlevelseförmåga, tålamod, självbe-

härskning, hederlighet och disciplin. I boken betonas att ridning inte kräver någon särskild 

muskelstyrka men god koordination och samspel mellan kroppens rörelser. För att 

komma långt som ryttare måste hon utveckla sin förmåga att behärska sin kropp och sin 

koncentrationsförmåga (Miesner et al. 2003). Grundutbildningen av ryttaren, den del som 

beskrivs i boken, förutsätts ske på väl skolade och lugna hästar (Miesner et al. 2003). 

Det praktiska genomförandet 

Det är tre texter som analyseras för att identifiera de begrepp som förekommer i respek-

tive text. Det första jag gör är att översiktligt bekanta mig med materialet och identifiera 

de avsnitt som uttalat handlar om ryttarens grundutbildning. I linje med Kurunmäkis me-

tod väljer jag att utgå från Ridhandboken vid all textnära läsning och i analysen. Ridhand-

boken har ingen ordlista, så jag låter innehållsförteckningen vara min ingångspunkt för 

att identifiera begrepp. De två äldre texterna saknar också de ordlistor, så även här låter 

jag innehållsförteckningen och rubriksättningen vara min första ingång till att identifiera 

begrepp. Att läsa var text för sig och identifiera begreppen i respektive text motsvarar det 

som Bergströms och Boréus (2005) kallar för synkron analys där ett begrepp ställs i för-

hållande till andra begrepp i samma text.  

 

Vid denna textnära läsning av respektive text noterar jag för varje text de begrepp som 

förekommer, begreppens förklaringar och sammanhang i en tabell. Denna tabell har totalt 

fyra kolumner. Begreppen utgör den första kolumnen. I nästa kolumn för jag in den vo-

kabulär som beskriver begreppet. I den tredje kolumnen skriver jag ner kommentarer helt 

utan att i detta läge bedöma mina tankar och reaktioner. Den fjärde och sista kolumnen 

använder jag för att koda materialet vilket utnyttjats för att sortera begreppen i kategorier 

(tabell 3). Nedan återges ett exempel av ett kort utdrag ur tabellen jag konstruerat vid 

läsning av Ridhandboken. 

 

 

 

Tabell 3: Utdrag ur tabellen för Miesner et al. (2003) som växt fram vid närläsningen. 

Begrepp Vokabulär Kommentar Kod 

skänkelhjälper  ”Inverkan med skänklar får hästen att röra 

sig” sid 78 

Inverkan hur ska det tolkas här? 23 

Framåtdrivande Framåtdrivande – inverkan från hästens 

rörelse i bålen, skänkel flyttas växelvis utåt 

och genom sin tyngd åstadkommer den ett 

visst tryck mot hästen sidor. Hästen driver sig 
själv. Ryttare kan spänna vadmuskeln, detta 

förmår hästen att lyfta samma sidas bakben 

mer. Förstärkt tryck om det behövs, ej 

klämma. (sid 78) 

Hoppsan, oväntat :) 23 

.  
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Utifrån närläsning av Ridhandboken framträder tre huvudkategorier av begrepp: ryttarens 

sits, inverkan från ryttaren samt ryttarkänsla. Genom att på ett stort ark föra in dessa be-

grepp, och sedan med olikt färgade pennor föra in begreppen från närläsningen av de två 

äldre texterna konstrueras även underkategorier. Dessa kategorier ges nummer och det är 

dessa nummer som förs in i den sista kolumnen. På detta sätt kodas och sorteras materialet 

från de tre texterna. Tabellerna ligger till grund för den jämförande analysen. Detta steg 

kallar Bergström och Boréus (2005) för diakron analys. Vid kodningen tar jag hänsyn till 

både begrepp och hur de förklaras 

 

Den kodnyckel som ligger till grund för sorteringen visas i tabell 4. Huvudkategorierna 

är tre till antalet och benämns 10: ryttarens sits, 20: inverkan och 30: ryttarkänsla. För de 

två första kategorierna identifieras ett antal underkategorier, och vid kodningen av materi-

alet används därför endast underkategorierna (t.ex. 11-14 samt 21-24 osv.).  

 

 

 

Tabell 4: Kodnyckel för sortering av begrepp och vokabulär. 

Kod  Begrepp  

10  ryttarens sits 

11      korrekt sits 

12      träningsprocess 

13      felaktig sits  

14      trav: lättridning och nedsittning 

20  inverkan 

21      samverkan 

22      vikt/säte/bålen 

23      skänkel 

24      hand 

30  ryttarkänsla 

 

 

 

Analysen som sedan görs utifrån detta kodade och sorterade material presenteras i nästa 

avsnitt. Baserat på begreppen och dess vokabulär identifieras och diskuteras övergripande 

tankestilar samt skillnaderna i tankestilarna. Arbetsprocessen är inte alltid så enkel och 

rättfram som det antyds ovan. Arbetet utförs i huvudsak enligt stegen ovan men även till 

viss del parallellt. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av textanalysen. Syftet med analysen är att redogöra för och 

förklara ett urval av de begrepp som används i texterna. Genom att studera begreppen och vad de 

står för avser jag beskriva de bakomliggande tankestilarna. Tankestilarna styr synen på vilken 

form och grad av kunskap en ryttare behöver, och hur kunskapen kan konstrueras av ryttare. Jag 

har valt att sammanställa och jämföra begreppen från de tre texterna istället för att redovisa be-

greppen i var bok för sig, eftersom det är själva jämförelsen som är intressant. För att följa Berg-

ströms och Boréus (2005) råd kommer jag att utgå från den modernaste texten, dvs. Ridhandboken 

av Miesner et al. (2003) som stommen i min redogörelse och analys. Det är först när läsaren är 

väl förtrogen med samtidens begrepp som eventuella avvikelser hos äldre begrepp framträder. 

Samtliga begrepp som förekommer i de tre texterna ingår inte i resultatredovisningen. Jag väljer 

att fokusera på de begrepp som indikerar skillnader i texterna. Det innebär i praktiken att jag 

koncentrerar mig på begrepp med lika eller snarlika förklaringar och sammanhang, begrepp vars 

förklaringar skiljer sig åt, samt på områden som har likheter i innehållet men där begrepp saknas.  

 

I Miesner et al. (2003) delas ryttarens utbildning in i tre huvudområden: 1) ryttarens sits, vilket 

inkluderar begrepp som beskriver hur ryttaren ska sitta på hästen och processen för att lära sig att 

sitta på hästen, 2) inverkan, vilket inkluderar begrepp för hur ryttaren bör ge signaler till hästen, 

och slutligen 3) ryttarkänsla som enligt Miesner et al. (2003) innebär att ryttaren kan avgöra inte 

bara hur utan även när och med vilken intensitet hon ska inverka på hästen. Jag väljer att följa 

denna indelning för resultatredogörelsen av de tre analyserade texterna. 

Ryttarens sits 

Det första området, ryttarens sits, handlar både om hur ryttaren ska sitta till häst och hur ryttaren 

kan lära sig att sitta till häst. Jag redovisar att det finns skillnad i de tre texterna för vilka begrepp 

som används och även skillnad i ordförråd som kopplas till existerande begrepp. Samtliga förfat-

tare är eniga om att ryttarens sits är avgörande för hur väl en ryttare kan rida och att det är första 

steget i ryttarens utbildning. Hur den korrekta sitsen ser ut har stora likheter mellan texterna, men 

hur ryttaren ska tränas för att utveckla en bra sits skiljer sig väsentligt åt liksom hur funktionen 

hos den korrekta sitsen beskrivs. 

 

När Miesner et al. (2003) skriver om ryttarens sits används begreppet lodrät sits för att beskriva 

vad en korrekt sits är: ”den lodräta sitsen, som också kallas grundsits, är grunden för alla typer av 

sits” (s. 54). Eftersom den lodräta sitsen av Miesner och medförfattare ses som grunden för alla 

olika typer av sits har jag därför valt att fokusera på detta begrepp i Miesner et al. (2003) och 

motsvarande begrepp i de andra två texterna.  

Den korrekta sitsen: utseende och funktion  

Ryttarens korrekta sits är förutsättningen för att ryttaren ska kunna sitta avspänt på hästen i alla 

gångarter samt kommunicera med hästen på rätt sätt. Alla tre texterna betonar att den korrekta 

sitsen innebär att ryttaren rider på ett välbalanserad och avspänd sätt: 

En välbalanserad och avspänd sits är en förutsättning för att ryttaren ska kunna ge 

korrekta hjälper och inverka rätt på hästen. (Miesner et al. 2003:53) 
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Miesner et al. (2003) använder alltså begreppet lodrät sits för att visuellt beskriva den korrekta 

sitsen. Ordet lodrät i begreppet kommer från hur ryttarens öra, axel, höftled och ankel förhåller 

sig till varandra. En lodrät linje faller genom dessa punkter:  

Den lodräta sitsen [...] är grunden för alla typer av sits. [,,,]--- Den lodräta sitsen kan 

varieras en aning på grund av ryttaren kroppsbyggnad samt hästens storlek och djup.22 

Ryttaren ska sitta upprätt i sadeln, så att man kan dra en lodrät linje från örat till ankel 

genom axel och höftleden (kort sagt: axel, höft häl). (Miesner et al. 2003:54) 

 

Att Ehrengranat (1836) syftar på en lodrät sits precis som Miesner et al. (2003) framgår när 

Ehrengranat (1836) skriver att ”En sådan eller normalsits kommer i det närmaste öfverens med 

menniskans stående på marken” (s. 51 c). När människan står upprätt med avspänd hållning be-

finner sig hälen under örat. Det visuella målet för ryttarens kroppsställning enligt Ehrengranat 

(1836) till häst är i stort sett densamma här som för den lodräta sitsen hos Miesner et al. (2003), 

det som saknas i Ehrengranats lodräta linje i jämförelse med Miesner et al. (2003) är hälens för-

hållande till öra, axel och höft: 

Lodräta kallas axlarna med hänseende till höfterna, hvadan när hufvudet är regelrätt, så 

faller en vertical plan genom öronen, axlarna och höfterna. (Ehrengranat 1836:55 c) 

 

De la Guérinière (1731/1828) har i sin text kort berört hur ryttarens sits bör se ut. Han poängterar 

att ryttaren ska ha en vacker hållning, vilket här innebär en ”otvungen sittning förenad med en rak 

och fri ställning” (s. 218), där huvudet är rakt och ledigt placerat på skuldrorna. Han framhåller 

vidare ”vid alla hästens rörelser bör man, så vidt möjligt är, bibehålla den rätta jemnvigten, som 

beror på kroppens noga iakttagna motvikt” (s. 218). Rak och fri ställning kan tolkas som att det 

handlar om en lodrät sits som den beskrivs av Miesner et al. (2003) och Ehrengranat (1836). Det 

finns fler paralleller till Ehrengranat (1836) då de la Guérinières (1731/1828) beskrivning börjar 

med huvudet och avslutas med skänklarna, samt att de la Guérinières beskrivning innehåller ord 

som kroppens motvikt. Liksom Ehrengranat (1836) beskriver de la Guérinière (1731/1828) att 

ryttarens kropp kan delas in i tre delar, två rörliga och en orörlig. 

 

Miesner et al. (2003) skriver att funktionen hos den lodräta sitsen får ryttaren att sitta i avspänd 

balans i hästens tre gångarter skritt, trav och galopp. För detta krävs att ryttaren ”träna upp sin 

känsla för jämvikt” (s. 49) och är ”i balans med hästen” (s. 53). Har ryttaren känsla för jämvikt 

och är i balans med hästen kan hon följa hästens rörelser utan att klamra sig fast eller spänna sig. 

Ryttaren måste lära sig att vara i balans med hästen. Först då kan han i olika situationer 

hitta jämvikten tillsammans med hästen. Genom en följsam och avspänd sits följer ryt-

taren med i hästens rörelser utan att klämma sig fast eller spänna sig. (Miesner et al. 

2003:53, min kursivering) 

 

Beskrivningen av korrekt sist skiljer sig åt i de äldre texterna, men ett ord som återkommer i 

samtliga texter är jämvikt. Miesner et al. (2003) diskuterar inte vad som avses med jämvikt vilket 

görs i båda de äldre texterna. Ehrengranat (1836) har ett flertal begrepp som fångar in olika 

aspekter av ryttarens korrekta sits till häst varav ett av dem är konstenlig ställning. I Ridkonsten 

av de la Guérinière (1731/1828) förekommer beskrivningen vacker hållning. Ehrengranats (1836) 

begrepp konstenlig ställning förklaras på följande sätt där ryttarens huvud framhålls som den vik-

tigaste kroppsdelen för att ryttaren ska hitta och behålla jämvikt: 

                                                 
22  Med djup avser författarna här omfånget av hästens bröstkorg. 
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Det är ej nog att beskrifningen om ryttarns ställning begynner med hufvudet; det för-

håller sig i utöfningen verkligen så, att ställningens iordningsbringande begynner med 

hufvudet. Till häst kan öfvertygelsen härom stadgas, i afseende på det sammanhang i 

hvilken huvudets rörelser stå till bålens och axlarnas. Men vill man till fots anställa 

försök med hänsigt till jemvigtens beroende af hufvudet, så behöfver man blott ställa 

sig på tå, då denna jemvigt ovillkorligen störes genom hufvudets minsta lutning framåt, 

bakåt och till sidorna. (Ehrengranat 1836:55 c, min kursivering) 

 

Ehrengranat (1836) beskriver här att en person som står på marken bara behöver ställa sig på tå 

för att inse i hur stor grad huvudets position påverkar jämvikten. Lutas huvudet framåt, bakåt eller 

åt sidorna påverkas jämvikten betydligt. Ehrengranat menar att ryttarens balans och jämvikt till 

häst i hög grad är beroende av hur ryttaren placerar sitt huvud.  

 

Denna tanke, om vikten av huvudets placering, återfinns inom t.ex. Alexandertekniken som är en 

teknik för kroppskännedom och kvalitativt användande av den egna kroppen. Tekniken grundades 

i slutet av 1890-talet (Alexanderteknik u.å.). Huvudets placering ses som central för att koordinera 

resten av kroppen, dels genom inverkan från dess vikt eftersom den genomsnittliga vikten för 

människans huvud är 4-5 kg (Langford 1998), dels genom inverkan på de posturala musklerna i 

bålen. Langford går så långt i sitt resonemang att hon framhäver att avspänd balans börjar med att 

huvudet tillåts vara i balans, och att denna balans bara kan finnas så länge huvudet tillåts balansera 

på toppen av ryggraden så att musklerna som fäster i skallen, och det sammanlänkade posturala 

muskelkedjorna tillåts arbeta med korrekt muskeltonus. Vilar inte huvudet på toppen av ryggraden 

utan hålls på plats av musklerna i nacken saknas optimala förutsättningar för avspänd balans hos 

ryttaren (Langford 1998).  

 

De la Guérinière (1731/1828) använder begreppet vacker hållning när han skriver om ryttarens 

sits. Vacker hållning förklaras på följande sätt: 

en otvungen sittning förenad med en rak och fri ställning, antingen man i nödiga fall 

håller sig fastare på hästen, eller och vid behörig tid gifver efter. Vid alla hästens rörel-

ser bör man, så vidt möjligt är, bibehålla den rätta jemnvigten, som beror på kroppens 

noga iakttagna motvikt. (de la Guérinière 1731/1828:218, min kursivering) 

 

Kan det vara troligt att de la Guérinières beskrivning av rak och fri ställning i citatet är en parallell 

till Ehrengranats (1836) betoning av huvudets position på toppen av ryttarens ryggrad? Det finns 

definitivt paralleller i de la Guérinières beskrivning av en vacker hållning och Miesner och med-

författares (2003) skrivning om en korrekt sits. En avspänd hållning (otvungen sittning) enligt de 

la Guérinière (1731/1828) där ryttaren är rak i ryggen (rak och fri ställning) kan jämföras med 

Miesner och medförfattares (2003) skrivning om att en korrekt sits är en sits i sådan jämvikt och 

balans att den tillåter ryttaren att följa med i hästens rörelser utan att ryttaren klamra sig fast och 

spänner sig. Balans, avspändhet och jämvikt är centrala uttryck som förekommer i alla tre texterna 

för att beskriva funktionen hos ryttarens sits. De la Guérinière skriver att ryttaren ska kunna hålla 

sig fastare eller ge efter när så behövs. För att detta ska vara möjligt krävs att ryttaren kan följa 

hästen utan att klamra sig fast eftersom en ryttare som klamrar sig fast inte kan lätta skänkelns 

kontakt utmed hästens sida och inte heller ändra skänklarnas position utan att tappa balansen och 

riskera att falla av hästen. I anslutning till att de la Guérinière skriver om kroppens noga iakttagna 

motvikt delas ryttarens kropp in i tre delar, två rörliga och en orörlig:  

en ryttare bör hafva två rörliga delar och en orörlig. De förra äro öfra delen af lifvet 

intill midjan, och benet från knäet till foten, den senare delen är från midjan till knäet. 

(de la Guérinière 1731/1828:223) 
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De la Guérinière delar alltså in ryttarens kropp i tre delar varav två benämns rörliga och en orörlig. De 

rörliga delarna är överlivet från huvud till midja, samt benen från knäet till foten. Den orörliga delen defi-

nieras som mitt emellan dessa två, alltså från midjan till knäna. Min tolkning är att orörlig här ska förstås 

som orörlig mot hästens kropp och inte orörlig som i att ryttaren från midjan till knäna är orörlig i höft- 

och knäleder. Det är tvärtom min erfarenhet både som ryttare och instruktör att om ryttarens skänkel ska 

ligga stilla mot hästen i alla gångarter så krävs ett stort rörelseuttag hos ryttarens höft- och knäleder. 

Ehrengranat (1836) har i sin text ett liknande resonemang där han beskriver ryttarens kropp utifrån meka-

nisk synvinkel: 

Man har indelat ryttarn i tre delar, hvaraf en är orörlig och tvenne rörliga. Till den 

orörliga räknas rona (höfterna, bäckenet) och till de rörliga, bålen med hufvudet samt 

skänklarna. --- Som följd af denna indelning har ryttarn blifvit skådad ur mechanisk 

synpunkt, och liknad vid en häfstång af första arten, eller den tvåarmade, hvilken har 

stödet i midten, kraft och last i ändarne. Stödet utgöres här af klintarna eller sittknö-

larna, kraftens arm föreställes af den öfre, och lastens af den undre delen och skänklarna 

(Ehrengranat 1836:4 c) 

 

Till skillnad från de la Guérinière som beskriver den orörliga delen från midjan till knäna så skri-

ver Ehrengranat att den orörliga delen endast utgörs av höfterna och bäckenet. Den undre rörliga 

delen utgörs då av benen ända från höftlederna till foten (skänklarna). Ehrengranat för även in en 

mekanisk beskrivning av ryttarens sits då han jämför ryttarens kropp med en tvåarmad hävarm, 

med stödet i mitten (höfterna) och där kraften kommer från överlivet och den del som påverkas 

av kraften är ryttarens ben (lasten). Utifrån vad Ehrengranat skriver om att jämföra ryttarens kropp 

med en hävarm vill jag förstå även vad de la Guérinière menar med motvikt. Jag drar denna slut-

sats eftersom det finns likheter i det båda författarnas beskrivning över hur ryttaren ska träna för 

att uppnå en lodrätt sits med korrekt funktion. 

Första allmänna villkoret för ryttarns konstenliga ställning, är sträckning, och det andra 

otvungenhet. Häraf följer att sträckning med styfhet har ingen gemenskap. Följden af 

denna hela kroppens utsträckning, eller hufvudskälet hvarföre den yrkas, är klyftans 

(skrefvets, grens, brons) sänkning i sadeln; hvaraf åter bördan lättas för hästen, fast-

heten ökes, och reaction minskas för ryttarn. (Ehrengranat 1836:50 c) 

 

Så som jag tolkar Ehrengranat är bålens korrekta placering i kombination med kroppens sträck-

ning och otvungenhet en förutsättning för att ryttarens sittben ska komma i optimal kontakt med 

sadeln. När Ehrengranat skriver om klyftans sänkning i sadeln menar jag att det är överlivets 

korrekta hållning han talar om. Att sträcka upp överlivet innebär inte att ryttaren ska bli stel eller 

stum, utan tvärtom förbli rörlig i lederna. För att åstadkomma det krävs avspända muskler ef-

tersom spända muskler begränsar ledernas rörlighet. En viktig led för ryttaren är höftleden. Den 

är övergången mellan det som Ehrengranat kallar för ryttarens övre rörliga del och den orörliga 

delen som utgörs av höften och bäckenet. Den orörliga delen är orörlig mot sadeln och hästens 

rörelser. Det innebär att mycket rörelse uppstår i höftleden när hästen rör sig varför det är viktigt 

att leden har möjlighet att röra sig med hästens rörelser. För detta krävs avspändhet hos ryttaren. 

Tidigare i texten har Ehrengranat fört ett resonemang om ryttarens anatomi och vikten av att rygg-

raden sedd från sidan är S-formig och inte formad som ett C för att främja avspändhet. S-kurvan 

innebär att det finns en liten svank i ländryggen, att bröstryggen buktar svagt ut medan nacken 

återigen har en liten svank. Enligt Alexanderteknikläraren Maria Bucht gör denna S-kurva ryggen 

stabil och tillåter huvudet att vila på toppen av ryggraden utan onödig muskelanspänning (person-

lig kommunikation, 1 april 2009). Har ryggen däremot fått en C-kurva innebär det att ryttaren har 

kutrygg och indraget bröst. En krum rygg formad som ett C är inte korrekt sträckt och orsakar 

onödig muskelanspänning då nackmusklerna måste hålla i huvudet istället för att det vilar på top-

pen av ryggraden. Ytterligare konsekvenser av C-kurvan är att sittbenen inte har optimal kontakt 
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med sadeln, samt att hälarna hamnar framför lodlinjen. Problem med sitsen pga. kutrygg upp-

märksammas även av Miesner et al. (2003). 

 

Liksom Miesner et al. (2003) skriver Ehrengranat (1836) om olika varianter av sits för ryttaren 

utifrån syftet med ridningen. Ehrengranat skriver bl.a. om hängsits som är den ”konstenliga ställ-

ning” (s. 51 c) för en ryttare som ägnar sig åt ridkonst. Även i Miesner et al. (2003) förekommer 

begreppet hängsits men innebörden är inte densamma. Hos Ehrengranat (1836) står begreppet för 

en eftersträvansvärd sits, medan hos Miesner et al. (2003) innebär det en felaktig sits där ryttaren 

genom att rida med för långa stigläder eller med för mycket svankrygg hänger på lår och ljumskar 

så att sittbenen avlastas. Ehrengranats (1836) hängsits är en beskrivning på en eftersträvansvärd 

sits där ryttaren balanserar på sittbenen. Denna slutsats drar jag av att Ehrengranat (1836) tidigare 

liknat människan vid en hävarm där stödet utgörs av sittbenen och att det är just i det som 

Ehrengranat (1836) kallar för hängsits som sittbenen verkligen kommer i kontakt med sadeln:  

Med fältsits förstås en mera sittande ställning än hängande ställning, der skrefvet dock 

börjat sänka sig, och hängsits tvertom uttrycker en betydlig sänkning deraf i sadeln 

botten, så att ställningen blir mera hängande än sittande. Stussen höjer sig här, hvadan 

ryttarn i sadeln upptar ett mindre rum, och skänklarna falla bakåt, dymedelst han slut-

ligen befinner sid lodrätt, liksom menniskan står lodrätt. (Ehrengranat 1836:51 c) 

 

Min tolkning av Ehrengranats (1836) hängsits är att ryttaren med hjälp av det upprätta och av-

spända överlivet får sittbenen optimalt placerade i sadel vilket tillåter ryttarens ben att fritt hänga 

ner från höftleden. Tolkningen baseras på att Ehrengranat tidigare beskrivit ryttaren som en 

hävarm med kraften från överlivet och där den passiva lasten utgörs av skänklarna.  

Den korrekta sitsen - hur ryttare kan lära sig den 

Den praktiska träningsprocessen beskrivs i Miesner et al. (2003) som att först ska ryttarna ”lära 

sig att sitta rätt när de longeras” (s. 49), dvs. ryttaren får sitta på en häst som kontrolleras av en 

linförare på marken så att ryttaren kan koncentrera sig helt och hållet på att hitta balans på häst-

ryggen och inte på att kontrollera vart hästen går och med vilken fart. Det första momentet är att 

ryttaren ska sitta helt naturligt på hästryggen. I första hand fokuseras på ryttaren ben och deras 

position, därefter på ryttarens överkropp.  

Man kan börja med halt. Nybörjaren ska bara känna efter och försöka sitta helt natur-

ligt. (Miesner et al. 2003:67, min kursivering) 

 

Enligt beskrivningen i Miesner et al. (2003) bör nybörjaren göra sitsövningar i skritt, trav och 

galopp, men några konkreta exempel på sitsövningar ges inte. När ryttaren sedan (efter några 

lektioner) går vidare till att rida i grupp och alltså själv måste kontrollera fart och riktning hos 

hästen, rekommenderas att ryttaren får rida med stigbyglar23 ”tills eleven känner sig säker och får 

självförtroende” (s. 49). För att rida en häst i trav beskriver Miesner et al. (2003) två tekniker: 

lättridning och nedsittning. I lättridning använder sig ryttaren av stigbyglarna och ryttaren låter 

sig omväxlande lyftas ur och sänkas ned i sadeln i takt med hästens steg. Lättridning ska enligt 

Miesner et al. (2003) läras in först, och därefter nedsittning i trav.  

 

Vokabulären som används av Miesner et al. (2003) framställer balans och avspändhet på hästryg-

gen som något självklart: ryttaren ska sitta naturligt, utan att spänna muskler i sätet eller låren, 

benen ska hänga ner ledigt och naturligt. Författarna använder återkommande ordet naturligt för 

att beskriva hur nybörjaren ska sitta. Som jag ser det lämnar författarna med detta ordval dörren 

                                                 
23  Stigbygel är en bygel av metall. Dessa hänger i läderremmar på var sida av hästen och ryttaren har fötterna i dessa. 
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öppen för en rad olika tolkningar från ryttaren och läsarens sida. Min erfarenhet är tvärtom att för 

det flesta nybörjare är god hållning och avspänd balans på hästryggen långt ifrån något naturligt 

som kommer av sig själv. Miesner och medförfattare (2003) verkar också ha den erfarenheten 

eftersom de fortsätter med att som komplement till nybörjarens naturliga sittande – hur det nu 

gestaltas – också föreslå att läraren handgripligen kan placera ryttarens kropp i rätt position. 

Ridläraren kan i halten placera ryttarens underskänklar, armar, händer och huvud i rätt 

läge och på så sätt lära ur deras rätta placering. (Miesner et al. 2003:67)  

 

Min erfarenhet är att när ett sådant tillvägagångssätt använts blir ryttaren lätt spänd av två anled-

ningar. Den första är att de allra flesta försöker hålla sig kvar i den positionen de placerats i även 

när hästen börjar röra på sig igen. När hästen står stilla är det fullt möjligt att använda musklerna 

på ett sådant sätt att det låser rörligheten i ryttarens leder, t.ex. knä, höftleder och armbågar. När 

hästen rör sig fortplantas hästens rörelser i ryttarens leder. Om ryttaren då är spänd, vilket block-

erar rörelsen i dessa leder, försvåras inte bara hästens egna rörelser utan även ryttarens följsamhet. 

En ryttare kan relativt lätt vara följsam i skritt. Jag definierar följsamhet som ryttarens förmåga 

att låta sittben och skänklar ha en kontinuerlig kontaktyta gentemot hästen speciellt när hästen rör 

sig. Det är relativt lätt att uppnå i skritt. Ryttaren måste låta överlivet vara i en sådan position att 

det balansera på sittbenen, samtidigt som ryttaren måste böja knäna för att åstadkomma en kon-

taktyta som sträcker sig ned till vaden. Utöver detta är ryttaren främsta fokus att låta musklerna 

vara avspända så att rörelse i höft, knä och fotled kan styras av hästens rörelse. I trav och galopp 

krävs ett mer aktivt görande av ryttaren för att följa hästens rörelser eftersom hästen i dessa gång-

arter rör sig fortare än i skritt. I trav och galopp måste ryttaren aktivt röra sig med hästens rörelser. 

Den andra anledningen är att för många nybörjare är det rent omöjligt att placera kroppen i en 

lodrät sits till häst därför att ryttarens muskler, framförallt kring höften, är för korta för att tillåta 

denna position. Min erfarenhet är att ryttare som trots stelhet kring höftpartiet försöker ha skän-

keln i rätt position gör det på bekostnad av antingen balansen hos överlivet och/eller ryggens 

korrekta S-kurva. Dessa ryttare lutar då överlivet framåt och/eller svankar med ryggen. Att en 

ridlärare då tvingar in ryttarens kropp i en viss position leder till mer spänningar i vissa fall till 

och med kramp. Miesner et al. (2003) har uppmärksammat problemet vilket framgår då nästa 

mening lyder:  

Principiellt måste en varning för överdrifter utfärdas på detta stadium av utbildningen, 

eftersom ryttaren kan få muskelkramp och därför kanske blir rädd. (Miesner et al. 

2003:67) 

 

Att ridläraren handgripligen placerar ryttarens kropp torde ha resulterat i att så pass många ryttare 

fått muskelkramp, att det är värt att ta upp i texten. Hur ridläraren ska hantera en sådan situation 

berörs dock inte. Det är intressant att en text kan betona att ryttaren ska sitta naturligt till häst 

samtidigt som läraren ska visa placering av skänkel. Det verkar som att författarna å ena sidan 

litar på läsarens och elevens tolkning av hur överlivet ska balanseras i sadeln men att läsarens och 

elevens tolkning inte räcker till för att förstå hur skänkeln ska placeras. Det verkar som att Miesner 

et al. (2003) å ena sidan inser att eleven behöver någon form av guidning utöver instruktionen att 

sitta naturligt men exakt vad denna guidning kan eller bör bestå av, utöver att ridläraren handgrip-

ligen placerar ryttarens kropp i en position som kan orsaka muskelkramp, framgår inte.  

 

I Ehrengranat (1836) börjar beskrivningen av ryttarens sits, eller konstenlig ställning, vilket är det 

begrepp som Ehrengranat använder, uppifrån med ryttarens huvud och nedåt till fötterna som 

citerats tidigare: 

Det är ej nog att beskrifningen om ryttarns ställning begynner med hufvudet; det för-

håller sig i utöfningen verkligen så, att ställningens iordningsbringande begynner med 

hufvudet. (Ehrengranat 1836:55 c) 
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Ehrengranat menar att den korrekta sitsen till häst helt beror på hur ryttaren placerar sitt huvud. 

Denna tankegång, att hållningen hos ryttarens huvud har stort inflytande på hållningen i resten av 

ryttarens kropp, finns även inom Alexandertekniken. Kanske kan det hänga ihop med att för 

Ehrengranat (1836) kommer placeringen av ryttarens ben i sista hand och bestäms av bålens pla-

cering: 

Knänas förning bakåt bör mera härflyta af veka lifvets inböjning, än någon särskilds 

kraftanvändning i dem själva. Häraf följer att skänklarnas placering är beroende af bå-

lens och icke af deras egen ansträngning bakåt. (Ehrengranat 1836:56 c) 

 

Inte heller Ehrengranat (1836) skriver mycket om hur ryttaren i praktiken kan träna för att uppnå 

en konstenlig ställning men på en väsentlig punkt skiljer han sig från Miesner et al. (2003). 

Ehrengranat rekommenderar i motsatt till Miesner et al. (2003) att ryttaren inte ska rida med stig-

byglar eftersom ryttaren inte kan utveckla en fast sits när hon använder stigbyglar. 

Oförfarna inbilla sig dock att stegböglarna gifva fasthet, men detta förhåller sig 

tvertom, alldenstund ryttarns contakt med hästen uppkommer af med och motverkan 

samt skrefvets sänkning, således uppifrån och ej nedifrån. (Ehrengranat 1836:52 c) 

 

Ehrengranat använder ordet fasthet, vilket jag tolkar som att det handlar om ryttarens förmåga att 

vara i balans i sadeln och alltså att ryttarens sittben förblir i kontakt med sadeln när hästen rör sig. 

Är ryttaren i balans på hästen störs hennes balans och jämvikt inte av att hästen rör sig under 

henne. Som skrivits tidigare så anser Ehrengranat att det är ryttarens upprätta och avspända överliv 

där huvudet vilar på toppen av ryggraden som är nyckeln till ryttarens balanserade sits. I citatet 

ovan skriver han att ryttarens kontakt med hästen uppkommer uppifrån och inte nedifrån. Jag 

tolkar detta som att det är med och motverkan i hästens rörelser från ryttarens överliv, alltså upp-

ifrån, som Ehrengranat pratar om. Ryttaren låter alltså sitt överliv balansera på sittbenen i sam-

klang med hästens rörelser. Ehrengranat har tidigare skrivit om ryttarens kropp som en tvåarmad 

hävstång där kraften kommer från överlivet och lasten är placerad i fötterna och stödet utgörs av 

sittbenen. Enligt Ehrengranats (1836) resonemang kan nybörjaren få en felaktigt och falsk upp-

fattning av hur balans på hästryggen känns om hon för tidigt använder stigbyglar eftersom ryttaren 

då kan spjärna med fötterna mot stigbyglarna istället för att sitta på sittbenen. När ryttaren trycker 

fötterna mot stigbyglarna är det min erfarenhet lätt så att ryttaren inte kommer tillräckligt djupt i 

sadeln, eller som Ehrengranat uttrycker det: ryttaren sänker inte skrevet. Den sänkning hindras av 

spända muskler som blockerar fot-, knä- och höftled från att mjukna i tillräcklig grad, och av att 

musklerna i lår och bäckenbotten är spända vilket gör att ryttaren istället för att sitta på sittbenen 

i sadeln sitter på muskler. Den sänkning av skrevet som Ehrengranat (1836) skriver om tolkar jag 

som att ryttaren är så pass avspänd att sittbenen har direkt kontakt med sadeln. Om ryttaren är 

spänd, t.ex. som ett resultat av att hon trycker neråt i stigbyglarna eller om hon pressar sig från 

sadel genom att stå i stigbyglarna, kommer inte sittbenen i kontakt med sadeln. Ryttaren kan då 

inte liknas vid en tvåarmad hävstång med last i båda ändarna (överlivet respektive fötterna) 

Ehrengranat beskrivit utan snarare som en upprätt mast med instabil balans. 

 

Processen för träning av ryttarens sits, enligt de la Guérinière (1731/1828), har paralleller med det 

som beskrivs av Ehrengranat (1836) och börjar med att ryttaren sitter på en häst som skrittar och 

sedan travar. I traven ska ryttaren sitta ner i sadeln utan att använda stigbyglar. De la Guérinière 

poängterar att stigbyglar inte ska användas av ryttaren de första 5-6 månaderna. Efter skritt och 

trav ska ryttaren få sitta på en häst som piafferar24 och senare även på en häst som gör de olika 

                                                 
24  Piaff är en rörelse som liknar trav på stället. 
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skolsprången.25 Denna träningssekvens ska enligt de la Guérinière leda till att ryttaren av sig själv 

utan att märka det uppnår en sits till häst som är fri från spänningar och där ryttaren har en bra 

hållning. 

Ryttaren skulle då allt efter hand, utan att sjelf märka det, med tiden antaga rätta sättet 

att sitta stadigt och rakt utan styfhet och tvång, samt fritt och ledigt utan slapphet och 

vårdslöshet. (de la Guérinière 1731/1828:227) 

 

Precis som Miesner et al. (2003) verkar alltså de la Guérinière (1731/1828) ha svårt att sätta ord 

på vad ryttaren ska lära sig. Istället tar de la Guérinière (1731/1828) till sin hjälp välutbildade 

hästar. Det är högst ovanligt idag att en ridlärare har tillgång till en häst som piafferar så väl att 

den kan användas som läromästare, för att inte tala om en häst som kan utföra de olika skol-

sprången. Även om det är en intressant tanke att fundera kring vilken skillnaden kan bli för rytta-

ren som konstruera sin förståelse för hur man sitter till häst med det träningsprogram som Miesner 

et al. (2003) beskriver jämfört med de la Guérinière (1731/1828), så tar jag fasta på likheterna 

mellan Ehrengranats och de la Guérinières (1731/1828) träningsprocess där ryttaren förs ska lära 

sig att sitta till häst i skritt och trav utan stigbyglar. 

 

Liksom Ehrengranat (1836) betonar de la Guérinière (1731/1828) jämviktens betydelse för rytta-

rens balans och sadelfasthet, och skriver att jämvikten är viktigare än styrkan i knäna. 

Vanligen begås det felet, att låta scholärer rida springare, innan de ännu genom trafven 

hafva erhållit den jemnvigt, som i anseende till sadelfastheten vida öfverträffar styrkan 

i knäna. (de la Guérinière 1731/1828:226) 

 

Med scholärer menas här eleven, och med springare menas en häst som kan göra de olika skol-

sprången. Jag utgår ifrån att den jämvikt de la Guérinière (1731/1828) skriver om är överlivets 

jämvikt i sadeln och alltså en likartad tanke som Ehrengranat (1836) senare beskrev i sin text. Jag 

stödjer antagandet på det faktum att ryttarna vid Spanska Ridskolan i Wien, den mest kända in-

stitution som än idag har uppvisningar med skolsprången, inte använder stigbyglar när hästarna 

utför sprången. 

 

En uppenbar skillnad i de olika sätt som beskrivs för hur ryttaren ska träna för att uppnå en följsam 

och balanserad sits är hur ryttaren ska introduceras till trav. Medan Miesner et al. (2003) menar 

att ryttaren först ska lära sig att rida lätt med hjälp av stigbyglar så anser Ehrengranat (1836) och 

de la Guérinière (1731/1828) att sittande trav utan stigbyglar ska läras in första. Som jag redovisat 

ovan argumenterar Miesner et al. ( (2003) att ryttaren först ska känna sig säker i traven med hjälp 

av stigbyglarna, medan Ehrengranats (1836) och de la Guérinières (1731/1828) argument för att 

inte använda stigbyglarna för tidigt är att det ger ryttaren en falsk känsla av säkerhet och sadel-

fasthet. I sammanhanget ska också nämnas att även om stigbyglar använts under hela den tidspe-

riod som omfattas av de tre texterna så var inte lättridning i trav ett ridsätt som hade gott anseende 

förrän i senare hälften av 1800-talet. De la Guérinière (1731/1828) nämner inte lättridning i sin 

text vilket troligen har att göra med att lättridning inte användes av adeln på 1700-talet. Ehrengra-

nat (1836) nämner lättridning men anser att det är ett lumpet manér och är glad att det under 1800-

talet inte blivit vanligt i Sverige. Idag är lättridning något som varje ryttare antas kunna. 

                                                 
25  Skolsprång är när hästen på kommando reser sig på bakbenen eller hoppar upp i luften. Dessa språng har namn 

efter på vilket sätt hästen reser sig på bakbenen och/eller hoppar upp i luften. Ex. på namn på denna typ av skolor 

är levad, courbette och balotade. 
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Sammanfattning och reflektion om ryttarens sits 

Jag kan konstatera att uttrycket jämvikt förekommer i alla tre texterna och det kan förefalla som 

att texterna beskriver samma sak när de skriver att en ryttare i jämvikt har balans och följsamhet 

utan att klamra sig fast på hästen. Innehållet i beskrivningarna för vad som menas med jämvikt 

skiljer sig dock åt i texterna. Författarna framställer olika sätt för hur ryttaren ska träna för att 

uppnå en funktionell sits. Miesner et al. (2003) fokuserar den första träningen på skänklarnas 

placering medan Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) istället inriktar sig på över-

livets upprätthet och position, samt att Miesner et al. (2003) förespråkar att ryttaren först lär sig 

rida i trav genom att rida lätt med hjälp av stigbyglar, medan Ehrengranat (1836) och de la 

Guérinière (1731/1828) menar att nedsittning i trav utan stigbyglar ska läras in först för att ge 

ryttaren en stabil sits.  

  

Sammanfattningsvis framträder två olika synsätt i de tre texterna där ett synsätt presenteras av 

Miesner et al. (2003), ett annat av Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828). I den 

första presenterad av Miesner et al. (2003) ligger fokus på att ryttarens ben (skänklarna) aktivt 

placeras på ett korrekt sätt. Först därefter ägnas tid åt ryttarens överkropp. Min erfarenhet är att 

när placeringen av ryttarens skänklar kommer i första hand blir följden lätt att ryttaren lutar sig 

framåt eller svankar. Det andra synsättet presenterat av Ehrengranat (1836) börjar med ryttarens 

huvud. Det poängteras speciellt att huvudets position har stor betydelse för hur resten av ryttarens 

kropp placerar sig på hästryggen. De la Guérinière (1731/1828) betonar inte positionen av rytta-

rens huvud men väl överlivets placering vilket han ser som viktigare initialt sett än att skänkeln 

håller om hästen. Ehrengranat (1836) menar att huvudets placering på toppen av ryggraden på-

verkar hållningen för resten av ryttarens kropp. Miesner et al. (2003) ger ingen motivering till 

varför ryttarens säte och ben har första prioritet. En möjlig förklaring kan vara att slutmålet blan-

das ihop med träningsprocessen. Miesner et al. (2003) fokuserar från början på slutresultatet och 

ersätter en detaljerad förklaring av träningsprocessen med att ryttaren ska sitta naturligt.  

Inverkan 

Med inverkan menas hur ryttaren kommunicerar med hästen. Miesner et al. (2003) skriver om 

inverkan från ryttarens vikt, skänklar och händer. Dessa signaler uppfattar hästen med sin känsel 

varför signalerna kan vara osynliga för en observatör.26 Alla typer av signaler kallas med ett sam-

lingsnamn för hjälper. Miesner et al. (2003) och Ehrengranat (1836) skriver om alla dessa tre dock 

med delvis varierande beskrivningar och förklarningar. De la Guérinière (1731/1828) skriver en-

bart om ryttarens hand och skänklar. Hur hjälperna kan användas beskrivs på varierande sätt i alla 

tre texterna, både vad gäller hur ryttaren bör göra något, och hur detaljerade beskrivningarna är. 

Den text som utan jämförelse har den längsta och mest utförliga redogörelsen är Ehrengranats 

text. Skillnaderna i detaljnivå gör texterna i vissa avseenden svåra att jämföra. Jag väljer därför 

att koncentrera mig på vad de tre författarna skriver om samverkan mellan hjälperna, och vilken 

hjälp som beskrivs som den viktigaste.  

Samverkan 

När Miesner et al. (2003) beskriver inverkan skriver de att vikt, skänkel och hand ständigt måste 

koordineras och användas tillsammans. De anger klart och tydligt att ingen hjälp fungerar ensam: 

                                                 
26

 Ryttaren kan även kommunicera med hästen med rösten men eftersom samtliga tre författare beskriver rösten 

som ett hjälpmedel för att förstärka inverkan från vikt, skänkel och hand så har jag valt att inte vidare inkludera 

beskrivningar av hur rösten kan användas. 
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Alla hjälper består av ett samspel mellan vikt-, skänkel- och tygelhjälper. Ingen hjälp 

fungerar ensam; för att ryttaren ska kunna ge korrekta hjälper krävs ett känsligt samspel 

mellan de olika sätten att inverka på hästen (Miesner et al. 2003:73) 

 

Det framgår av vokabulären som Miesner et al. (2003) använder att ryttaren hela tiden måste 

koordinera vad hon gör med sin vikt, skänklar och händer för att rätt kunna inverka på hästen, 

samt att förutsättningen för att ryttaren ska lyckas med koordination och samverkan är att ryttaren 

har en avslappnad sits och ryttarkänsla: 

En förutsättning för att hjälperna ska samverka på rätt sätt är att ryttaren har en avslapp-

nad, mjuk och korrekt sits samt ryttarkänsla. (Miesner et al. 2003:95) 

 

Det Miesner et al. (2003) beskriver är ett idealt tillstånd där ryttaren bemästrar sin egen kropp 

(sitter avspänt och i balans på hästryggen), kan koordinera alla sina kroppsdelar (vikt-, skänkel- 

och tygelhjälper) och kan anpassa inverkan utifrån den enskilda hästens känslighet och yttre om-

ständigheter (ryttarkänsla). Det är en bra målbild. Med utgångspunkt att kunskap konstrueras av 

eleven uppstår dock frågan hur elevens kunskapskonstruktion kan möjliggöras för att nå målbil-

den?  

 

Miesner et al. (2003) fortsätter med att slå fast att ”naturligt27 nog verkar vikt- och skänkelhjäl-

perna framåtdrivande och tygelhjälperna förhållande” (s. 73) och att ”de drivande hjälperna har 

alltid större betydelse än de förhållande hjälperna” (s. 74). Ordet naturlig återkommer återigen i 

texten hos Miesner et al. (2003) men någon förklaring till påståenden ges inte. Min erfarenhet är 

att hästens lugna reaktion på vikt- och skänkelhjälper är inlärd och inte en naturlig reaktion. Vissa 

känsliga hästar kan reagera på vikt- och skänkelhjälper utan tidigare skolning men då handlar det 

vanligen om en instinktiv reaktion där hästen försöker springa bort från det okända. Det är troligen 

inte en sådan häst som Miesner et al. (2003) har i åtanke då stycket handlar om ryttarens utbildning 

och ryttaren förutsätts sitta på en välutbildad häst. En indirekt förklaring till att Miesner och med-

författarna (2003) skriver att vikt- och skänkelhjälperna är de viktigaste hjälperna kan vara hur de 

ser på människans inverkan via hand och tygel. Miesner et al. (2003) skriver att människan av 

naturen gärna använder handen för att åstadkomma eller förhindra alla möjliga resultat: 

Ryttaren måste vara medveten om att människan använder av naturen alltid handen för att 

åstadkomma eller förhindra alla möjliga resultat. I ridning måste man istället bemöda sig om 

att ge allt finare tygelhjälper allteftersom vikt- och skänkelhjälperna fungerar bättre. (Miesner 

et al. 2003:73) 

 

Citatet ovan är slutet på Miesner och medförfattarnas (2003) inledning till avsnittet om hjälper. 

Varför det är ett problem att ryttaren använder handen diskuteras inte ytterligare. Av citatet ovan 

framgår att en förutsättning för fina tygelhjälper är att vikt- och skänkelhjälper fungerar bra. Det 

är intressant ur en didaktisk synvinkel. För mig är det rimligt att varken hand, skänkel eller vikt 

fungera särskilt bra för nybörjaren. På något sätt börjar ryttaren konstruera förståelse för hur hon 

kan kontrollera och inverka på hästen. Min erfarenhet, och den ligger även i linje med påståendet 

att tygelhjälperna verkar förhållande, är att tygelhjälperna har stort inflytande på hästen av två 

                                                 
27 Denna analys handlar om hur ryttaren kan konstruera kunskap för ridning, men jag vill ändå lägga till mina tankar 

kring det sätt som Miesner et al. (2003) beskriver hur hästen reagerar på inverkan från människan. Min uppfattning 

är att hästar måste utbildas i att reagera på människans signaler. Att säga att det är naturligt att hästen reagerar 

med att röra sig när den känner vikt på ryggen, eller ett förändrat tryck mot sidorna är att förenkla och fördunkla 

hästens och människans relation i mina ögon. Det är inte naturligt för hästen att bära en människa på sin rygg, 

eller att kommunicera med en individ av en annan art. Att allt detta överhuvudtaget är möjlig är ett otroligt intres-

sant område men inte vad detta arbete handlar om.  
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anledningar: 1) hästen är mer lyhörd för metallbettet än för skänkel- och vikthjälper eftersom 

bettet är placerat i munnen med direktkontakt mot känsliga strukturer som tunga och lanerna. 

Hästens tunga och laner är känsligare för tryck än hästens sidor och hästens rygg. 2) hästens hals 

och huvud fungerar som en hävarm med stort inflytande på resten av hästens kropp. Miesner et 

al. (2003) menar att ryttarens utbildning ska leda till att ryttaren ger allt subtilare hjälper med 

handen när vikt- och skänkelhjälperna fungerar bättre. Det är lätt att tolka det som att vikt- och 

skänkelhjälperna ersätter inverkan från handen men det torde inte vara vad Miesner et al. (2003) 

avser eftersom de tidigare angett att vikt- och skänkelhjälper av naturen är framåtdrivande och 

handen förhållanden. Alltså har, enligt Miesner et al. (2003), hjälperna direkt motsatt inverkan på 

hästen.  

 

Kanske är det just människans förmåga att använda handen till allt möjligt som ligger bakom idén 

som är gemensam för både Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) att det är rytta-

rens hand som är den främsta hjälpen. Ehrengranat skriver att ryttarens hand är den hjälp som ska 

lämna det första intrycket på hästen, skänklarna lämnar det andra och bålen medlar mellan dessa 

två. 

Handens känningar äro determinerande, d.v.s. lemnande första intrycket; benens äro 

secunderande eller svarande, och bålens äga medlande egenskaper, de der på det intim-

aste förlika verkningar af hand och ben, eller fullkomna hela taktions sammanhang. 

(Ehrengranat 1836:64 c) 

 

Det som Ehrengranat beskriver i citatet ovan är en form av samverkan men där handen ges hu-

vudrollen. I texten beskriver även Ehrengranat först det som han benämner enstaka operationer 

med vilket menas inverkan från hand, skänkel respektive ryttarens bål var för sig. Först därefter 

beskrivs sammansatta operationer som innebär att hand och skänkel samordnas med varandra. 

Ur en didaktisk synvinkel borde idé om enstaka operationer ge eleven en praktisk möjlighet att 

konstruera kunskap om en hjälp i taget för att senare koordinera hjälper tillsamman. Även de la 

Guérinière (1731/1828) ser handen som den främsta hjälpen och skälet han anger är att i alla 

gångarter kommer hästens huvud och framdel först: 

Handen bör alltid verka först, och benen följa dess rörelser, ty det är en hufvudregel 

vid all så väl naturlig som konstmässig gång att hästens huvud och bogar28 komma 

först. (de la Guérinière 1731/1828:229) 

 

De la Guérinières (1731/1828) förklaring framstår nästan för lätt och uppenbar i all sin enkelhet. 

När hästen rör sig framåt kommer hästens huvud först, alltså är det här som den första inverkan 

från ryttaren bör ske. De la Guérinière fortsätter med att skriva att hästen har fyra huvudsakliga 

riktningar den kan röra sig i. De är framåt, bakåt, åt höger och åt vänster, därför måste ryttarens 

hand kunna ge hästen signaler som motsvarar dessa rörelseriktningar. Signalerna är att ge efter, 

förhålla och att flytta handen i sidled. Det är ryttarens hand, som mer eller mindre subtilt och 

skickligt, ger dessa signaler. De la Guérinière skriver att handen ska inverka först och att skänkeln 

måste följa handens inverkan.  

 

Ehrengranat (1836) skriver att handen är den hjälp som ska lämna första intrycket på hästen, men 

utvecklar resonemanget längre fram i texten och beskriver då skillnaden mellan grova och fina 

hjälper. De finaste hjälperna en ryttare kan ge utgår från ryttarens bål, närmare bestämt ryggraden 

och höfterna.  

                                                 
28  Bogar; del av hästens framdel. 
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En öfersigt af gröfre och finare känningars upphof erinrar om att de gröfsta utgå från 

armar och hälar, de gröfre från händer och skänklar, de fina från lillfinger och knän, 

men de finaste och medlande till ett helt och fullkomligt sammanhang, från ryggraden 

och höfternas oförnimbara skufningar. (Ehrengranat 1836:76 c). 

 

Denna inverkan från ryttaren ryggrad och höfter kallar Ehrengranat för skruvsits. Han skriver att 

de små och nästan omärkliga rörelserna även påverkar handen och skänklarnas läge. Här finns en 

parallell till resonemanget i Miesner et al. (2003) att ju högre grad av utbildning ryttaren har, ju 

finare hjälper kan hon ge. De subtilaste hjälperna utgår från ryttarens bål enligt Ehrengranat, att 

jämföra med vikt- och skänkelhjälper enligt beskrivningen hos Miesner et al. (2003). 

Ryttarens hand - subtil kommunikation eller ett hinder på vägen 

Ryttarens hand har en unik särställning bland de olika hjälperna som ryttaren har till sitt förfo-

gande. Ryttarens hand via tyglar och bett har kontakt med hästens mun och käke vilket medför att 

ryttaren kan påverka hästens halskotpelare och i förlängningen hela hästens hållning. Hästens hu-

vud är placerat längst ut på en lång och böjlig hals som kan liknas vid ett roder. Genom att kon-

trollera detta roder kan människan påverka hela hästens kropp. Det är t.ex. med en grimma29 på 

huvud hästens leds till och från hagen. Ett träns med bett som också placeras på hästens huvud 

har ett än större inflytande på hästen eftersom bettet av metall vilar i hästens mun och därmed har 

direkt kontakt med känsliga strukturer som tungan och lanerna. Under vilka förutsättningar kan 

en individ konstruera en nyanserad och subtil förståelse för hur bettet inverkar fysiskt och psykiskt 

på den individuella hästen? Är det genom att från början koordinera alla hjälper, eller är det genom 

att använda en hjälp i taget och lägga märke till hästens respons till den enstaka hjälpen? 

 

Oavsett hur författarna argumenterar för handens inverkan i relation till de andra hjälperna, ges 

handen det största utrymmet (diagram 1). Eftersom formatet för texterna skiljer sig åt vad gäller 

sidornas storlek och teckensnitt går det inte att jämföra antalet sidor i de tre texterna. Jämförel-

sen är därför gjord i procent av totalt antal sidor som respektive författare ägnar åt beskrivning 

av hjälpernas inverkan. Handens inverkan är alltså tillräckligt intressant för samtliga författare 

ska ägna den mest utrymme. Två centrala begrepp som återkommer i alla tre texterna för att be-

skriva handens inverkan är stöd och eftergift. 

 

   

   
 

Diagram 1: Utrymmet de olika författarna använt för sina respektive beskrivningar av ryttarens 

hjälper. Angivet i procent av totalt antal sidor. 

  

                                                 
29  En grimma kan liknas vid ett träns men har inget bett eller någon del som placeras i hästens mun. 

Miesner et al. (2003)

Vikt

Skänklar

Handen

Ehrengranat (1836)

Bålen

Skänklar

Handen

De la Guérinière (1731/1828)

Skänklar

Handen
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Begreppet stöd handlar om relationen mellan hästens mun och ryttarens hand via bett och tyglar. 

Miesner et al. (2003) beskriver stödet som en ”stadig men mjuk fjädrande kontakt mellan ryttarens 

hand och hästens mun, såväl i halter som under rörelse” (s. 100). Någon vidare definition av vad 

som menas med mjuk kontakt görs inte. Ehrengranat (1836) menar också relationen mellan rytta-

rens hand och hästens mun när han skriver om stöd. Han anser att denna jämna ömsesidiga kän-

ning utgör ridkonstens viktigaste villkor (Ehrengranat 1836:66 c). Han skriver också att det finns 

olika grader av stöd. 

Denna känning kan vara mer eller mindre utmärkt, hvarföre den indelas i lindrig, tem-

pererad- och handfyllestöd; och från den ena och den andra af dessa grader utgår all 

förhållning och eftergift. -- Man kan jämföra stödet med tyngd, och då tillkommer ett 

lindrigt stöd omkring ett halft skålpunds, ett tempereradt ett och ett halft skålpunds, och 

hvad man kallat handfylle stöd två à tre skålpunds vigt. (Ehrengranat 1836:66 c) 

 

Ehrengranat beskriver i citatet en tregradig skala för stödet. Han jämför stödet med tyngd, den 

måttenhet han använder är skålpund.30 Översatt till moderna måttenheter motsvarar Ehrengranats 

skala 210 g, 630 g respektive ca 1 kg (850 – 1280 g). Som jämförelse kan nämnas att mina nor-

mallånga, släta lädertyglar vägar lite drygt 250 g. De la Guérinière använder sig också av en tre-

gradig skala där den första graden, en lätt hand, kan sägas motsvara tygelns vikt då ryttarens hand 

inte känner av hästen laner. Nästa grad av stöd benämns av de la Guérinière som en len hand och 

innebär att ryttarens hand har kontakt med hästens laner. Den sista graden, en stadig hand, för-

klaras inte närmare:  

En lätt hand är en sådan som ej har känning af munstyckets stöd på lanerna. En len 

hand har någon liten känning af munstyckets verkan på lanerna, utan att hålla för 

mycket hårdt på hästen. En stadig hand är den som håller hästen med fullt stöd. (de la 

Guérinière 1731/1828:235) 

 

De la Guérinière poängterar att ryttaren inte får hoppa över något steg ”emedan den lena handen 

bör alltid föregå och följa på den stadiga handens verkan” (s. 235), en tanke som kan anses paral-

lell med uppfattningen i Miesner et al. (2003) att kontakten mellan hästens mun och ryttarens hand 

ska vara mjukt fjädrande.  

 

Det är intressant att spåra ursprunget till begreppet stöd som förekommer i den svenska översätt-

ningen av de la Guérinière. I den franska originaltexten används ordet appui. Appui översätts idag 

i vardagligt språk till svenskans stöd som i stötta, stödjepunkt, stödjemur, hjälp, bistånd eller as-

sistans.31 Till engelska översätts appui idag i vardagligt tal till support i både bokstavlig bemär-

kelse (he uses his cane as support when walking/han använder käppen för stöd när han går [min 

översättning till svenska]) och bildlig bemärkelse (her mother is her support at this difficult 

time/hennes mamma är hennes stöd under denna svåra period [min översättning till svenska]).32 I 

hästsammanhang förklaras appui på följande sätt: ”sensation between the mouth and the riders 

hand, begins and ends with a minimum of contact” (Bacharach 198633 Craig Stevens, personlig 

korrespondens, 30 november 2006) vilket jag översätter till ”känning mellan [hästens] mun och 

ryttarens hand, börjar och avslutas med ett minimum av kontakt”. Ordet stöd förekommer inte i 

denna förklaring men skulle kunna ersätta ordet kontakt, men då inte i den bokstavliga betydelsen 

som en stödjepunkt någon kan luta sig mot, utan snarare i bildlig betydelse. Jag menar att appui 

                                                 
30

 skålpund = 425 g (Nationalencyklopedin) 
31   http://fransk-svensk-ordbok.csc.kth.se/fransksvenskt/ 
32   http://www.wordreference.com/ 
33

 Résponses Equestres (1986) av R. Bacharach 
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som det användes av de la Guérinière (1731/1828) beskriver en förbindelse mellan häst och ryttare 

som framförallt är en mental förbindelse men med en fysisk komponent: 

Stöd (appui) kallas den känning, som stångens34 verkan förorsakar i ryttarens hand, och 

för det andra den genom ryttarens hand på hästens laner35 åstadkomna verkan. Somliga 

hästar hafva för litet, andra åter för mycket, och ännu andra fullt stöd (appui à pleine 

main). De som hafva intet eller för litet stöd, äro hästar som frukta för munstycket, och 

tåla ej dess tryckning på lanerna. De åter som hafva för mycket, äro sådana som ligga 

på handen; men när en häst, utan att ligga på handen eller slå med hufvudet, har stadigt, 

lätt och lagom stöd, så säges han hafva fullt stöd eller den bästa mun. Dessa tre sköna 

egenskaper, hvilka utmärka en god mun på hästen, äro öfverensstämmande med dem, 

som tillhöra ryttarens hand, hvilken likaledes bör vara lätt, len och stadig. (de la 

Guérinière 1731/1828:188) 

 

Min uppfattning är att det krävs att hästen är koncentrerad på sin ryttare för att den ska erbjuda ett 

stadigt, lätt och lagom stöd till ryttarens hand. Koncentrationen kräver i sin tur att hästen är trygg, 

lugn, avspänd och i balans. Samma förutsättningar gäller för ryttaren för att hon ska kunna erbjuda 

en hand som är lätt, len och stadig. Att de la Guérinière avser en lätt fysisk kontakt understryks 

när han i sin text definierar att en lätt hand enbart känner av tygelns vikt men inte bettets stöd på 

hästens laner. En sådan tygel är inte sträckt utan hänger lätt så att ryttaren i sin hand endast känner 

tyngden av tygelns egen vikt utan att känna av bettet eller hästens laner.  

 

Eftergift är ett begrepp som återfinns i alla böckerna men som är kopplat till delvis olika förkla-

ringar. Miesner et al. (2003) beskriver eftergiften i relation till vad ryttaren gjort med handen vid 

tidpunkten precis före eftergiften. Om ryttaren gjort en förhållning, dvs. för ett ögonblick slutit 

handen hårdare kring tygeln, eller vridit handleden inåt, så innebär eftergiften att handen återgår 

till sitt ursprungliga läge, dvs. handen mjuknar och handleden rätas ut igen. Om eftergiften däre-

mot föregår en förhållning öppnas handen eller handen förs något framåt i riktning mot hästens 

mun. I båda fallen innebär eftergiften att kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun mins-

kar. Längre fram i texten skriver Miesner et al. (2003) att ”ett mer uttalat stöd kallas också efter-

gift” (markering av Miesner et al. 2003:181) och detta uttalade stöd innebär att hästen böjer övre 

delen av nacken. Det är oklart vad Miesner et al. (2003) menar. Tidigare har författarna i texten 

relaterat eftergift till en minskad kontakt mellan ryttarens hand och hästens mun när ryttaren flyt-

tar handen. I citatet ovan relateras eftergift till ett mer uttalat stöd orsakat av att hästen böjer 

nacken vilket innebär att hästen för munnen närmare ryttarens hand och därmed lättar kontakten 

mellan hästens mun och ryttarens hand förutsatt att ryttaren inte drar handen bakåt. Det kan vara 

så att författarna tar för givet att läsaren tolkar mer uttalat stöd som att kontakten minskar men att 

den jämna kontakten mellan hästens mun och ryttarens hand förlängs i tid eftersom hästen här 

bidrar till en mjuk kontakt tillsammans med ryttaren. Huruvida detta är författarnas tanke bakom 

meningen eller min egen tolkning baserad på mina erfarenheter går inte att utläsa av texten. Re-

lateras meningen till det tygeltryck på 12,5 kg som uppmätts i modern ridning verkar innebörden 

snarare vara någon annan än den jag läser in. 

 

Ehrengranat (1836) beskriver eftergiften som att ryttarens hand ger hästen luft och delar in efter-

giften i tre grader där första graden ger frihet åt hästens huvud, den andra graden ger frihet för 

hästens hals och den tredje graden innebär frihet för stegen att längas. Enligt de la Guérinière 

(1731/1828) är eftergift den förnämsta verkan och innebär att ryttaren sänker handen (vilket gör 

att stödet i tygeln lättar) eller släpper efter på tygeln så att hästen blir lös och ledig. Den franska 

                                                 
34 Typ av bett hästen har i munnen, med vertikala armar som ger en hävstångseffekt. 
35 Laner är den del av hästens käke som saknar tänder där bettet placeras. Hästen har framtänder, och kindtänder 

men mellan dessa ett uppehåll på ett par centimeter. Denna tandlösa del av käken kallas laner. 
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termen för eftergift är descent de main. De la Guérinière påpekar också att ryttaren kan göra fel 

med handen genom att enbart bli för stel och därmed missa att ge eftergift när så skulle behövas: 

Hålla styv hand. Utmärker att ryttaren har hård hand och håller den styfvare än han 

bör, hvilket är det största fel man någonsin kan hafva till häst; ty genom en hård hand 

förderfvas munnen på hästen (de la Guérinière 1731/1828:187) 

 

Miesner et al. (2003) påpekar att människan lätt gör för mycket med handen. Författarnas sätt att 

hantera detta är att förskjuta uppmärksamheten på ryttarens hand till bakgrunden. De la Guérinière 

gör tvärtom, han sätter handen i främsta rummet. Han ser både möjligheter med hur ryttaren kan 

inverka på hästen, men uppmärksammar också att ryttaren kan göra fel. De la Guérinière beskriver 

i citatet ovan att det största felet en ryttare kan göra med handen är att hålla handen styv, alltså att 

missa att ge eftergift när den behövs. Både De la Guérinière och Miesner och medförfattare fram-

för att det är lätt för ryttare att göra fel med handen, men utmaningen hanteras olika. De la 

Guérinière poängterar handens korrekta inverkan eftersom han menar att det räcker att ryttaren 

missar att göra rätt med handen, speciellt att ge eftergift, för att handen ska göra ett grovt fel och 

därmed fördärva hästens mun. Det blir med detta synsätt viktigt för ryttaren att fokusera på han-

dens inverkan. Miesner och medförfattare ser problem med att människan vill åstadkomma och 

förhindra allt möjligt med handen. Ryttaren ska istället fokusera på att använda vikt- och skänkel-

hjälper. Min erfarenhet av Miesners och medförfattares tänkesätt är att ryttaren är omedveten om 

vad handen gör vilket inte bara resulterar i att ryttaren missar att ge eftergift vid rätt tillfälle, utan 

även att ryttaren ger signaler till hästen som hon inte ens är medveten om. I ljuset av vad forskare 

har skrivit om att hästar som ges två signaler samtidigt kan blockeras, dvs. inte reagera på någon 

signal alls så medför Miesners och medförfattares tankestil en del problem som de la Guérinières 

tankestil undviker. 

 

Ehrengranat (1836) menar att det viktigaste med ryttarens hand är att den tar emot information 

från hästen vilket jag återkommer till när jag i nästa avsnitt diskutera innebörden av begreppet 

ryttarkänsla.  

Sammanfattning och reflektion kring inverkan 

Miesner et al. (2003) förespråkar att samtliga hjälper ska samverka och att ryttaren inte ska an-

vända handen för mycket eftersom hon av naturen har lätt att använda handen till allt möjligt. 

Därför ska ryttaren lära sig att istället använda vikt- och skänkelhjälper. Miesner et al. (2003) 

menar också att de framåtdrivande hjälperna, dvs. vikt- och skänkelhjälper alltid är viktigare än 

tygelhjälperna och att ryttarens hand aldrig får inverka ensamt utan att ryttaren samtidigt använder 

vikt- och skänkelhjälper. Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) definierar handen 

som den determinerande respektive den främsta hjälpen som ska lämna första intrycket på hästen 

och att skänkel, om den används, används efter att handen gett en signal till hästen. Ehrengranat 

och de la Guérinière (1731/1828) anser att det är en stor konst att använda handen rätt och att den 

viktigaste inverkan från ryttarens hand är den korrekt givna eftergiften. De mest subtila signalerna 

från ryttaren till hästen utgår enligt Ehrengranat (1836) från ryttarens ryggrad och bål.  

 

De två begreppen stöd och eftergift förekommer i samtliga tre texter. Miesner et al. (2003) beskri-

ver stödet som en ”stadig men mjuk fjädrande kontakt mellan ryttarens hand och hästens mun, 

såväl i halter som under rörelse”(s. 100). Någon vidare definition av vad som menas med mjuk 

kontakt görs inte. I Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) beskrivs stödet efter en 

tregradig skala där den lättaste formen av stöd innebär att ryttaren enbart känner av tygelns vikt i 

handen (ca 200 g), i den mellersta varianten av stöd känner ryttaren även av hästens laner för att 

i den grövsta graden av stöd enligt de la Guérinière hålla hästen med fullt stöd, eller med Ehrengra-

nats vokabulär håller ryttaren ca 1 kg i handen. De la Guérinière skriver att det största felet ryttaren 
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kan begå är att hålla styv hand vilket bl.a. innebär att ryttaren inte ger de eftergifter som behövs. 

Eftergift beskrivs i samtliga tre texter som något som ryttaren gör med sin hand. Miesner et al. 

(2003) beskriver det också som något hästen gör genom att böja på nacken. 

Ryttarkänsla 

Ordet ryttarkänsla förekommer egentligen bara i den modernaste texten. I Miesner et al. (2003) 

finns begreppet utskrivet som en rubrik i ett eget avsnitt. Här skrivs bl.a. att känsla, eller ryttar-

känsla är ”en av ryttarens viktigaste egenskaper” (s. 94). Ryttarkänslan hjälper ryttaren att inverka 

på hästen ”med vikt-, skänkel- och tygelhjälper i ett väl avvägt samspel, på rätt sätt, i rätt ögon-

blick och i rätt proportioner” (s. 94). Det Miesner et al. (2003) beskriver på detta sätt är att ryttaren 

vet när hon ska göra något (i rätt ögonblick), och vad hon ska göra (på rätt sätt, med rätt samspel 

mellan hjälperna, i rätt proportioner). Fokus i Miesner och medförfattarnas (2003) text är att ryt-

taren ska agera. 

 

De två äldre texterna; Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) använder inte ordet 

ryttarkänsla men i framförallt Ehrengranats text förekommer resonemang om när ryttaren bör 

inverka på hästen och också vad ryttaren då bör göra. Resonemangen kan då enligt teorin om 

begrepps historiska uppkomst och utveckling jämföras med innehållet i den förklaring som Mies-

ner et al. (2003) använder för att beskriva ryttarkänsla. Eftersom frågan om vad ryttaren kan göra 

för att inverka på sin häst redan har berörts under rubriken Inverkan så kommer jag här fortsätt-

ningsvis att koncentrera mig på resonemanget om när inverkan ska ske.  

 

Ehrengranat (1836) skriver om mot- eller reagerande känningar, vilka han också kallar ordentliga 

känningar. Det han sätter fokus på är de känsloförnimmelser (känningar) som uppstår, i ryttarens 

kropp, av att sitta till häst när hästen rör sig på ett visst sätt. Som jag tolkar Ehrengranat är det 

motkänningarna som talar om för ryttaren när hon ska inverka på hästen. 

Sättet att inverka hästen beror mycket af dessa känningar, hvilka ryttaren får af hästen. 

Antag att ryttarns vilja är ridkonstens innersta lif, så uppstår af känningarna indication 

för viljans utöfning. Ömsom föregår, ömsom följer antingen viljan eller känningen den 

ena den andra, och af dem samfält uppkommer ett oskiljaktigt motiverande helt. 

(Ehrengranat 1836:114 c, mina kursiveringar) 

 

Ehrengranat skriver här om känningar som ryttaren får av hästen. Han beskriver även ett växelspel 

mellan viljan och känningen. Min tolkning är att växelspelet uppstår då ryttaren skiftar mellan att 

inverka på hästen (ryttaren gör sin vilja kännbar för hästen), respektive ta emot känningar från 

hästen (motkänningar). En aktiv ryttare är enligt Ehrengranat inte en ryttare som hela tiden agerar, 

alltså inverkar på hästen, utan en ryttare som oavbrutet är uppmärksam på vad hästen gör och 

vilka motkänningar ryttaren får. Det första innebär en ryttare som är inställd på att göra något hela 

tiden, medan det senare beskriver en ryttare som har mentalt fokus och närvaro i nuet utan att 

agera hela tiden. Växelverkan mellan dessa två, att göra och att känna efter är, som jag tolkar det, 

den växelverkan som Ehrengranat beskriver som ömsom föregår, ömsom följer. Hagström (2014) 

har med modernt språk försökt fånga växelspelet när hon skriver om det mentala mellanrummet 

från ryttarens perspektiv, som en ömsesidig påverkan där både ryttaren och hästens varande på-

verkas. Att ryttaren använder kroppen för att kommunicera med hästen är kanske uppenbart, men 

att ryttarens mentala fokus och riktade perception är lika viktigt är möjligen inte lika uppenbart. 

Af det anförda inses tydligen, att den activa ryttarns uppmärksamhet och handling 

aldrig hvilar något ögonblick. (Ehrengranat 1836:68 c, min kursivering) 
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Miesner et al. (2003) nämner att en viktig komponent i ryttarkänsla är koncentrationsförmåga, 

men vad ryttaren ska koncentrera sig på diskuteras inte. Är det att ge signaler till hästen eller att 

ta emot information från hästen? Ehrengranat (1836) däremot beskriver att ryttaren hela tiden ska 

vara uppmärksam på vad hästen gör och känna efter hur hästens rörelser påverkar ryttarens kropp. 

Ehrengranat ger exempel på det som han kallar för motkänningar när han beskriver det som händer 

i ryttarens kropp när hästen galopperar:36 ryttarens inre37 höft kommer fram, hästen inre bog38 tar 

ryttarens inre skänkel med sig fram och den yttre skänkeln kommer bakåt.  

 

Ehrengranats (1836) text tolkar jag som att känningarna hos ryttaren uppstår när ryttaren sitter i 

avspänd balans på en häst som, i det här fallet, galopperar. I den situation som Ehrengranat (1836) 

beskriver agerar inte ryttaren utan tar emot och tillåter de känningar hästens rörelser ger upphov 

till i sin kropp. Som jämförelse fokuserar Miesner et al. (2003) i sin beskrivning av ryttarkänsla 

på att ryttaren ska agera. Jämförs Ehrengranats (1836) beskrivning av de motkänningar ryttaren 

får av hästen i galopp, med de sätt som Miesner et al. (2003) beskriver de aktiva signalerna för att 

få hästen att galoppera finns det stora likheter. Miesner et al. (2003) skriver att inner skänkel ska 

föras fram och att ytter skänkel ska föras bak samt att den inre höften obetydlig ska skjutas framåt 

(Miesner et al. 2003:107–108). 

 

Skillnaden som jag ser det är att Ehrengranat (1836) beskriver känningar som uppstår i ryttarens 

kropp när ryttaren sitter avslappnat på hästen. Ryttarens huvudsakliga uppgift är att med sina sin-

nen uppfatta den rörelse i kroppen som hästens rörelser ger upphov till. Det Miesner et al. (2003) 

beskriver är det som ryttaren aktivt ska göra med sin kropp. Ehrengranat (1836) skriver att hästen 

för fram ryttarens höft. Miesner et al. (2003) skriver att ryttaren ska ta fram sin inre höft. Ehrengra-

nat (1836) skriver att hästens rörelse gör att ryttarens inre skänkel kommer fram och den yttre bak. 

Miesner et al. (2003) skriver att ryttaren ska ta fram inner skänkel och bak den yttre. Där Miesner 

et al. (2003) beskriver det ryttaren aktivt ska göra, beskriver Ehrengranat (1836) det som ryttaren 

tillåter hända i sin kropp som ett resultat av hästens rörelser. På ett ställe i Miesner och medför-

fattarnas (2003) text finns det ett spår av Ehrengranats tankestil. Avsnittet i fråga beskriver hur 

ryttarens inverkan med skänklarna uppstår genom att ryttarens skänklar tillåts följa med i den 

rytmiska och växelvisa rörelsen i hästens bål.39  

När underskänklarna ligger mjukt an mot hästens sida kommer inverkan till stånd bara 

genom att hästens bål rör sig rytmiskt växelvis åt höger och vänster. Därigenom flyttas 

underskänkeln utåt, varigenom den med sin egen tyngd åstadkommer ett visst tryck 

mot hästens sida. Skänkeln, som stadigt ligger an mot hästen, inverkar alltså i varje 

steg, så att hästen driver sig själv utan att ryttaren aktivt använder sina muskler.” (Mies-

ner et al. 2003:78, min kursivering) 

 

Denna text står ut hos Miesner et al. (2003) i och med att ryttarens inverkan beskrivs på ett an-

norlunda sätt än i texten i övrigt. Vid en ytlig betraktelse ser det ut som samma tanke som beskrivs 

                                                 
36 I galoppen för hästen fram ena sidans benpar mer än det andra. Utifrån detta benämns galoppen som höger eller 

vänster galopp. I t.ex. höger galopp förs höger benpar, höger fram- och bakben, fram mer än vänster.  
37 Inre och yttre kan i ridsammanhang definieras på två sätt: 1) inre är den sida som är in mot mitten av en ridbana. 

I detta fall benämns den sida som vetter in mot ridbanans mitt som inner sida, samt den sida av hästen som vetter 

mot ridhuset vägg eller ridbanans staket som hästens yttre sida. 2) inre och yttre definieras efter hur hästen är 

ställd oavsett hästens relativa position till ridhusets vägg eller ridbanans staket. När hästen tittar åt ett håll och 

därmed böjer halsen i sidled benämns den konkava sidan som den inre, och den konvexa som den yttre. I galopp 

skiljer man på rätt galopp och förvänd galopp. Rätt galopp innebär alltid att det inre benparet relaterat till ridhusets 

vägg eller ridbanans staket (definition 1) förs fram mer än det yttre. 
38 Hästens bog är benämning på den del av hästen som utgör övergången mellan respektive framben och halsen. 
39 I skritt och trav rör sig hästens ryggrad i sidled ungefär som hos en fisk som simmar eller en orm som ringlar 

fram. I galopp blir rörelsen i ryggraden mer upp och ner, ungefär som hos en delfin som simmar. 
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hos Ehrengranat (1836), nämligen att ryttaren tillåter rörelser i sin egen kropp utifrån hästen rö-

relse. Men eftersom tanken förekommer inom ramen för två olika tankestilar är det ändå inte 

samma tanke. Däremot argumenterar jag för att det är spår från en äldre tankestil som framträder 

hos Miesner et al. (2003).  

 

I samtliga tre texter framhålls att intensiteten i en signal måste anpassas både efter den individuella 

hästen och också tillfället. Signalen som krävs för att den flegmatiska hästen ska reagera kan vara 

allt för stark för en känsligare. På samma sätt kan en häst som är uppmärksam och fokuserad på 

ryttaren reagera för en subtil signal, men om samma häst blir distraherad av något i omgivningen 

kan en tydligare signal krävas. Ryttarens förmåga att anpassa sina hjälper till både individen och 

situationen är en del av ryttarkänslan. 

Sammanfattning och reflektion ryttarkänsla 

Sammanfattningsvis kan sägas att ryttarkänsla enligt Miesner och medförfattarna (2003) är att 

ryttaren har förmåga att inverka på hästen ”med vikt-, skänkel- och tygelhjälper i ett väl avvägt 

samspel, på rätt sätt, i rätt ögonblick och i rätt proportioner” (s. 94). Ryttarkänsla handlar om 

kvalitén i ryttarens utförande; att ryttaren gör rätt sak, vid rätt tillfälle och med rätt intensitet. 

Miesner et al. (2003) fokuserar sin beskrivning på ryttarens aktiva göranden. Ehrengranat (1836) 

skriver att grunden för att ryttaren ska kunna göra rätt sak vid rätt tillfälle är att först och främst 

vara mentalt mottaglig för och uppmärksam på känningarna (motkänningar) hon får från hästen.  

Tankestilarna framträder 

Det samlade resultatet av begreppsanalysen visar att Miesner et al. (2003) särskiljer sig från 

Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) inom två av tre områden: initial sitsträning 

och inverkan. Ryttarkänsla berörs inte i de la Guérinières (1731/1828) text. Hos Miesner et al. 

(2003) och Ehrengranat (1836) finns betydande skillnader även för detta område. En översikt över 

samtliga skillnader återfinns i tabell 5.  

 

 

Tabell 5: Översikt över begrepp och dess huvudsakliga innehåll för de tre studerade texterna. 

 Initial Sitsträning  Inverkan Ryttarkänsla 

Miesner et al. (2003) Med stigbyglar 
Fokus på skänklarna 

Samverkan Göra rätt 

Ehrengranat (1836) Utan stigbyglar  
Fokus på överlivet 

Handen Uppfatta  
motkänningar 

de la Guérinière (1731/1828) Utan stigbyglar 
Fokus på överlivet 

Handen - 

 

 

Miesner et al. (2003) beskriver en introduktion till att sitta på en häst med att fokus i första hand 

riktar sig mot hur ryttaren placerar sina ben, och att lättridning i trav med hjälp av stigbyglar ska 

läras in före nedsittning i trav. Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) beskriver en 

process för sitsträning där ryttaren i första hand ska fokusera på att hitta en position och hållning 

i överlivet som medger balans på sittbenen i sadeln. De förespråkar också att nedsittning i trav 

utan stigbyglar ska läras in före ridning med stigbyglar för att säkerställa att ryttaren konstruerar 

en funktionell förmåga att sitta säkert i sadeln.  
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Miesner et al. (2003) betonar att samtliga hjälper ska samverka och att de framåtdrivande hjäl-

perna är viktigare än tygelhjälperna. Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) anser 

tvärtom att handen och tygelhjälperna är den hjälp som ska lämna första intrycket på hästen och 

att den korrekt givna eftergiften är den viktigaste inverkan från handen. 

 

Samtliga tre texter tar upp begreppet stöd, dvs. kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun 

via tygel och bett. Medan Miesner et al. (2003) skriver om kontakten som stadig och mjukt fjäd-

rande skriver de la Guérinière (1731/1828) om en tregradig skala med orden lätt, len och stadig. 

Ehrengranat (1836) jämför skalan med viktangivelser: 210 g, 630 respektive ca 1 kg.  

 

Miesner et al. (2003) beskriver ryttarkänsla som att ryttaren ger signaler till hästen i ett väl avvägt 

samspel på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och med rätt proportioner, medan Ehrengranat (1836) be-

skriver grunden för att ge rätt signal vid rätt tidpunkt är ryttarens förmåga att ta emot känningar 

från hästen. 

 

Ser vi till tidpunkten för när dessa tre texter ursprungligen skrevs så är originalen skrivna under 

tre olika århundraden. Den äldsta gavs ut första gången 1731 (de la Guérinière), den näst äldsta 

1836 (Ehrengranat) och den yngsta i mitten av 1900-talet (Miesner et al.). Att texterna härstammar 

från tre olika århundraden kan vara ett argument för att texterna beskriver tre olika tankestilar, 

inte två. Jag argumenterar dock för att det finns likheter i de uppkomstmiljöer där de två äldsta 

texterna skrevs. Ridning sågs under de la Guérinières tid som en konstform vilket också gäller för 

Ehrengranats samtid, även om syftet med ridning debatterades under 1800-talet och militärens 

nyttoideal började ersätta synen på ridning som en konstform. Miesner och medförfattarnas (2003) 

text å andra sidan har växt fram i en tid då militärens nyttoideal ersatts av ridning för sport och 

hobby. Ytterligare ett argument för att det rör sig om två och inte tre tankesstilar är att Ehrengranat 

är influerad av de la Guérinières text vilket framgår då det finns referenser till de la Guérinières 

(1731/1828) verk i Ehrengranats (1836) text. Den svenska översättningen av de la Guérinières 

text publicerades bara åtta år innan Ehrengranats bok, 1828 respektive 1836, vilket indikerar att 

de la Guérinières text var aktuell under Ehrengranats samtid.  

 

Jag menar alltså att jag identifierat två tankestilar i det tre texterna. Med utgångspunkt från de 

skillnader som synliggjorts inom de olika byggstenarna har jag valt att i fortsättningen benämna 

den tankestil som framträder hos Miesner et al. (2003) för den förenklade helhetens tankestil och 

den som framträder hos Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) för de blottlagda 

detaljernas tankestil. Jag har valt namnen eftersom jag tycker mig se en tendens hos Miesner et 

al. (2003) att förväxla målet med vägen dit. I denna tankestil fokuseras från första början på lätt 

synliga detaljer i den yttre formen hos ryttarens kropp, detaljer som i den andra tankestilen är ett 

resultat av en träningsprocess. Hos både Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) 

synliggörs själva träningsprocessen för hur ryttaren kan konstruera kunskap för att använda sin 

kropp vid ridning och uppfatta känningar från hästen. Vid beskrivning av kommunikationen mel-

lan häst och ryttare betonar samtliga författare att handen har potential att störa hästen men denna 

insikt får helt motsatt lösning. Medan Miesner et al. (2003) i den förenklade helheten vill att ryt-

taren istället använder andra hjälper, beskriver Ehrengranat (1836) och de la Guérinière 

(1731/1828) i de blottlagda detaljerna utförligt handens subtila skolade inverkan.  
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Diskussion 

I inledning till detta arbete presenteras det övergripande syftet, som innebär att diskutera frågan 

hur kunskap konstrueras för den praktiska förmågan att rida. Utifrån syfte har följande 

frågeställningar formulerats: Hur synliggörs kunskap för att rida en häst i tre olika texter om 

ridning, framförallt med fokus på nybörjarens första möte med fenomenet ridning? Kan olika 

tankestilar identifieras, och om så är fallet, hur förhåller de sig till varandra? Som grund för 

diskussionen har tre texter analyserats utifrån förekommande begrepp samt den vokabulär som är 

kopplat till dessa begrepp. Begrepp och vokabulär ger tillsammans en bild av hur ridning som 

fenomen beskrivs av författarna. Diskussionen kommer först att beröra en rekapitulering av de 

teoretiska utgångspunkterna för arbetet. Därefter diskuteras kritiska reflektioner kring metoden, 

resultatet samt didaktiska implikationer. Ett slutord fullbordar arbetet. 

Tankestilen ger struktur 

Oavsett ämnesområde som en novis kommer i kontakt med karakteriseras det första mötet av en 

överväldigande mängd detaljer utan inbördes sammanhang (Ödman 1997). Kunskap om något 

kan ses som förmågan att transformera oroliga situationer till mer kontrollerade (Dewey i Biesta 

2007), till exempel en överväldigande mängd sinnesintryck som väljs ut och sorteras. Den mentala 

processen förklaras av Fleck (1997) som en riktad varseblivning med en motsvarande omedelbar 

tankemässig och saklig bearbetning av det varseblivna. Novisen konstruerar sin kunskap i ett so-

cialt sammanhang. De begränsade antal aspekter av ett fenomen som synliggörs, osynliggör andra 

och urvalet påverkas av den tankestil som råder i den miljö där novisen vistas.  

 

Det ligger i tankestilens natur att den är osynlig för dem som verkar inom en viss tankestil. Därför 

är det först vid en jämförelse med en annan tankestil som den blir synlig. Det ligger också i tan-

kestilens natur att den förändras över tiden varför en tankestil också kan framträda när en äldre 

jämförs med en yngre. Tankestilen samverkar med språket i en ömsesidig växelverkan och påver-

kar individens perception av omvärlden, samtidigt som tankestilen påverkas av de individer som 

verkar inom den. Tankestilen och språket påverkar individen så att det individen har ord för också 

blir det hon ser och lägger märke till. Språket, både det talade och det skrivna formar på så sätt 

hur individen uppfattar omvärlden och innehållet i den kunskap som individen konstruerar. Även 

individens praktiska handlingar påverkas av språket och tankestilen.  

 

Texterna som analyserats i arbetet har skrivits av författare som varit verksamma inom en viss 

tankestil och därmed representerar texterna, inte bara de enskilda författarnas beskrivning av fe-

nomenet ridning utan de speglar även den rådande tankestilen i den miljön där författarna levde 

och verkade. Utifrån de skillnader jag identifierat i texternas språkbruk vad gäller både begrepp 

och innehåll argumenterar jag för att det är två olika tankestilar som framträder: en yngre tankestil 

representerad av Miesner et al. (2003) som jag kallar den förenklade helheten, och en äldre repre-

senterad av Ehrengranats (1836) och de la Guérinières (1731/1828) texter som jag kallar de blott-

lagda detaljernas tankestil. 

Kritiska reflektioner kring metoden 

Det finns ett par kritiska reflektioner att ta ställning till vad gäller textanalys och då speciellt analys 

av äldre texter skrivna i en främmande kontext. Hodder (2000) skriver att en syn på text kan vara 

att det inte finns någon sann mening av texten utanför dess historiska kontext. Text skrivs för att 

göra något och den kan förstås för vad den är bara i det sammanhang där den producerats. Hodder 
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(2000) fortsätter dock sitt resonemang och refererar till Derrida (1978) som har visat att textens 

mening finns, inte i själva texten, utan i skrivandet och läsandet av texten. Det innebär att när en 

text läses av individer med en annan tankestil än författarens, antingen om författare och läsare är 

åtskild geografiskt, i samhället eller i tid, får texten olika mening. Utifrån detta antagande är det 

inte möjligt att ställa texter från olika tidsepoker sida vid sida och analysera innehållet i synen på 

att lära sig rida en häst. Alla texter är från början inbäddade i sociala och ideologiska system. När 

orden väl har satts på pränt ökar avståndet mellan sändare (författaren) och mottagaren (läsaren) 

och möjligheten öppnas för en mångfald av tolkningar. Texten kan nu ”säga” olika saker i olika 

kontexter. Text och kontext ingår enligt Hodder (2000) i en ömsesidig historisk relation där båda 

sidor definierar och omdefinierar varandra. 

 

Om texter får sin betydelse utifrån den kontext den presenteras i, kan man, hävdar somliga, bara 

göra analyser av texter inom just den kontext där det analyserats. Detta är vad Bergström och 

Boréus (2005) kallar för synkrona analyser. Men, menar Kurunmäki (2005), historiska analyser 

av texter (diakrona analyser) är ”möjliga tack vare begreppens olika temporala nivåer” (s. 211). 

Med temporala nivåer menas att verkliga historiska händelser och språk har olika rytm. En verklig 

händelse är över och förbi efter den inträffat, men språket lever kvar under mycket längre tid. 

Språket utvecklas och förändras långsamt. Det innebär att varje text är unik och skapad vid ett 

speciellt tillfälle, men begreppen i texten växer fram under kortare eller längre tid innan de skrivs 

ner, och de lever kvar under kortare eller längre tid i olika kontexter efter att texten skrivits. Detta 

ger begreppen en temporal egenskap som gör dem återanvändbara: ”och på grund av dessa upp-

repade användningar, långvariga men ändå föränderliga” (Kurunmäki 2005: 211). När begrepp 

förändras över tid lever de ändå kvar, då människor för att göra sig förstådda använder gamla 

begrepp i nya situationer. Det finns också situationer där den gamla begreppsliga lasten inte kan 

förhindra helt nya sätt att använda begrepp. Intellektuella innovationer, liksom sociala föränd-

ringar innebär att nya begrepp uppstår. Nya begrepp är alltid bundna till existerande ordförråd och 

förklaringar, om så inte var fallet skulle det vara svårt för andra människor att förstå vad de nya 

begreppen betyder. Den temporala förankringen gör analyser av historiska texter möjlig och nöd-

vändig för att synliggöra det osynliga för-givet-tagna. Idén om begrepps temporala egenskaper, 

att de lever kvar och ändras långsamt över tid, är grunden till att jag kan ställa texter från olika 

tidsepoker sida vid sida och jämföra vilka begrepp som ingår i de olika texterna och hur de besk-

rivs. 

 

I kapitlet om teoretiska utgångspunkter skriver jag att sättet att tolka kan innebära att tolkningen 

förändras när kunskap om textens sammanhang utvidgas eller förändras. Självklart ligger en viss 

tolkning mig varmare om hjärtat än andra men under arbetets gång har jag fördjupat min förståelse 

och respekt inför andra tolkningar. På sätt och vis är det inte tolkningen i sig som är det intressanta 

utan varför en viss tolkning görs. Världen är komplex och mångfasetterad och vi tolkar den alltid. 

Vad som styr tolkningsprocessen och vilka aspekter som görs synliga på bekostnad av andra, är 

värdefull kunskap. Den skapar förutsättningar för fördjupad och mångfasetterad förståelse.  

Tre texter, två tankestilar 

De två tankestilarna, den förenklade helheten respektive de blottlagda detaljerna, innehåller på 

en översiktlig nivå samma byggstenar. I båda tankestilarna beskrivs att ryttarens kunskapskon-

struktion ska börja med förståelse för och praktisk förmåga att sitta avspänt till häst. Därefter kan 

ryttaren börja konstruera förståelse för och praktiskt tillämpa kontroll av och inverkan på hästen. 

Det är alltså inte i ordningsföljden hos byggstenarna skillnaden ligger. Skillnaden framträder i 

innehållet i respektive byggsten.  
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Sitsträning - utgångspunkten för konstruktionen av kunskapen 

Båda tankestilarna tar avstamp i sitsträning. Samtliga tre texter betonar vikten av att ryttaren sitter 

i avspänd balans i sadeln i hästen alla gångarter utan att ryttaren klamrar sig fast. Det är målet 

med sitsträningen. Vägen till målet beskrivs dock på två olika sätt. Tankestil definieras av Fleck 

(1997) som riktad varseblivning med motsvarande tankemässig och saklig bearbetning av det 

varseblivna. En logisk konsekvens blir att olikheter i den första bekantskapen med fenomenet 

leder till skillnader senare i ryttarens sätt att förstå ridning och därmed det praktiska utövandet. 

Det är vid den första inskolningen till ett nytt ämne som tankestilens ramar växer fram, ramar som 

framöver definierar vad som är möjligt att tänka, säga, uppfatta och göra.  

 

Som jag beskriver i kapitlet Teoretiska utgångspunkter skiljer Fleck (1997) på två typer av 

observationer: det vaga första skådandet, och det utvecklade, omedelbara gestaltandet. Fleck 

(1997) menar att det vaga skådandet bara är möjligt så länga observatören inte har erfarenhet inom 

det aktuella kunskapsområdet. Det första skådandet är förvirrande, kaotiskt och motstridigt 

eftersom en fast punkt saknas. När observatören bekantat sig med området utvecklar hon 

förmågan att omedelbart varsebli mening. Samtidigt menar Fleck (1997), förloras helt förmågan 

att se det som strider mot det förväntade. Redan andra och tredje observationen är anpassad till 

”fakta”, vilket enligt Fleck (1997) innebär en riktad varseblivning. Ryttaren lär sig att känna igen 

det förväntade samtidigt som förmågan att uppfatta det oväntade helt försvinner. Fleck (1997) 

skriver om seendet, jag antar här att teorin inte bara gäller synintryck utan också alla sinnesintryck 

engagerade vid ridning. Sitsträning är, i ljuset av teorin om tankestil, mer än ren färdighetsträning. 

Framförallt är de första upplevelserna av ridning inskolning i en specifik tankestil. Den lägger 

grunden till vilka aspekter och detaljer som senare kommer att uppmärksammas av ryttaren. Det 

gäller även mentala strukturer som definierar vad som ses som rätt eller fel, och möjligt att tänka 

och göra. 

 

Hur skiljer sig beskrivningen av sitsträningen åt inom de två identifierade tankestilarna? Som 

tidigare påpekats fokuserar tankestilen den förenklade helheten på att nybörjaren ska sitta ”natur-

ligt” samt att ryttarens ben placeras och hålls i rätt position. I tankestilen de blottlagda detaljerna 

beskrivs första steget i novisens sitsträning med att ryttaren ska hitta överlivets balans relativt 

sittbenen medan ryttarens ben hänger avspänt ner. I det ena fallet antas det räcka att beskriva 

överlivets position som naturlig och att fokusera på placeringen av ryttarens skänkel. I det andra 

fallet är det överlivets och huvudets position som är i fokus, medan benen får hänga avspänt utmed 

hästens sidor. Tankestilen de blottlagda detaljerna innehåller utförliga beskrivningar av hur ryt-

tarens balans och jämvikt i sadeln är avhängig överlivets och huvudets hållning. I tankestilen den 

förenklade helheten beskrivs endast att ryttaren ska sitta ”naturligt” utan vidare förklaring.  

 

Från min praktik, som instruktör inom sitsträning, ser jag att det finns många sätt för ryttaren att 

i praktiken tolka vad det betyder att sitta naturligt på en häst och som ger olika grad av funktion-

alitet. Eftersom jag är specialiserad på sitsträning förmodar jag att de elever som söker upp mig 

upplever att de har problem med eller svagheter i sin sits. Till mig kommer både elever från kom-

munala ridskolor och de med egen häst. De erfarenheter jag har kan alltså inte sägas gälla ett 

representativt urval av den genomsnittliga eleven. Den dynamiska sitsträning jag erbjuder har 

likheter med det förfaringssätt som beskrivs i tankestilen de blottlagda detaljerna så till vida att 

balansen på sittbenen och överlivets position är det som prioriteras först liksom att sitta i trav utan 

stigbyglar. Det är enligt min erfarenhet vanligt att när ryttare, som inte lärt sig att känna överlivets 

balans på sittbenen, uppmanas att koncentrera sig på skänklarnas position, lutar de överlivet 

framåt. Det leder ofta till att ryttaren klämmer om hästens bål med sina ben. En dålig spiral uppstår 
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 som i min erfarenhet bryts först när ryttaren kan 1) hitta och behålla överlivets balanserade po-

sition över sittbenen utan att bry sig om skänklarnas position, och 2) därefter träna på den fjäd-

rande rörelsen i höften, knä- och fotled vilket gör att skänklarna mjukt omsluter hästens sidor 

under rörelse.  

 

I tankestilen den förenklade helheten betonas att ryttaren först ska hålla benen i rätt position när 

hästen står stilla. Att placera skänklarna i rätt position i halt är inte svårt, men att röra kroppen på 

rätt sätt så att skänklarnas position kan behållas när hästen rör sig är något helt annat. Jag upplever 

att det kan vara svårt att hjälpa ryttaren att förstå hur mycket rörelse som behövs i ländryggen, 

höft-, knä- och fotled för att följa hästens rörelse i trav och galopp. Loots (2006) skriver om ryt-

tarens avspända sits och hämtar bl.a. inspiration från Alexanderteknik för att beskriva det som han 

anser är det optimala användandet av ryttarens kropp eller use of self. Inom Alexandertekniken 

betonas vikten av huvudets position på toppen av ryggraden för optimal balans och upprätt över-

liv. Huvudet väger 4-5 kg och har stort inflytande på överlivets balans. Loots (2006) menar att 

dagens ryttare har frångått den gamla tidens ideal i hur ryttaren använder sin kropp. Precis som 

Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) har Loots (2006) fokus på människans över-

kropp och huvudets placering. I bålen finns djupt liggande posturala muskler vars uppgift är att 

hålla bålen upprätt gentemot gravitationen (Dimon 2001). Det som Loots (2006) förespråkar är 

att de posturala musklerna bara kan göra sitt jobb, om det tillåts arbeta opåverkade av störningar 

från spänningar av andra muskler. När det posturala muskelkedjorna tillåts göra sitt jobb blir ben 

och armar fria att röra sig och ryttarens skänkel kan följsamhet omsluta hästen. 

Stigbygeln - synen på säkerhet och konsekvensen för lärande 

Ryttarens säkerhet är det främsta argumentet i tankestilen den förenklade helheten för att föra in 

stigbyglarna tidigt i ridundervisningen. Samma argument används för att inte använda stigbyg-

larna tidigt i ridundervisning i tankestilen de blottlagda detaljerna. Argumentet inom de blott-

lagda detaljerna bygger på insikten att den funktionella säkerheten kommer från balansen hos 

ryttarens överliv. För att säkerställa balansen i överlivet, även när hästen rör sig, måste novisen 

först lära sig att sitta ned i traven utan stigbyglar. Argumentet i tankestilen den förenklade helheten 

grundar sig på känslan av säkerhet som stigbygeln ger. Inom tankestilen de blottlagda detaljerna 

ses känslan av säkerhet från stigbyglarna som en falsk känsla av trygghet. I diskussionen ska 

framhållas att förutsättningarna för undervisning var olika vid tidpunkterna för de båda tankesti-

larna.  

 

Vid tidpunkten för den äldre tankestilen, de blottlagda detaljerna, var det vanligt att en lärare 

övervakade en elev åt gången, medan vid tidpunkten för tankestilen den förenklade helheten har 

en lärare vanligen en grupp med cirka 10 ekipage (Lundesjö Kvart 2013). Inom tankestilen de 

blottlagda detaljerna läggs vikt vid att eleven först ska träna upp förmågan att sitta i avspänd 

balans i skritt, trav och galopp utan att av misstag inverka på hästen eller klamra sig fast. Novisens 

förmåga att avspänt följa hästen ska automatiseras. Först därefter får ryttaren lära sig att hantera 

stigbyglarna och att inverka på hästen. En förutsättning för detta sätt att bygga upp undervisningen 

är att läraren kontrollerar hästens fart och riktning så att novisen helt och fullt kan lära sig att 

känna igen, förstå och praktiskt utföra uppgiften att sitta avspänd till hästen utan att inverka. Vid 

tidpunkten för tankestilen den förenklade helheten är förutsättningarna annorlunda. Nu är grupp-

undervisning med 8-12 ekipage (Lundesjö Kvart 2013) normen. Läraren kan ha hjälp från perso-

ner som leder novisens hästar under en period. Forskning visar att det inte är ovanligt, vid grupp-

undervisning, att ryttaren har svårt att ta in instruktioner. Eleven har stor del av sin uppmärksam-

het riktad mot hästen och uppfattar då inte vad instruktören säger. Det är också vanligt att eleven 

känner sig rädd och osäker vilket inte heller förbättrar elevens förutsättning för konstruktion av 

kunskap (Lundesjö-Öhrström 1998). Ur detta perspektiv är argumentet att öka möjligheten för 
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novisen att känna sig trygg ett bra argument. Minskad rädsla borde underlätta novisens kunskaps-

konstruktion. Jag menar dock att de olika sätt som de olika tankestilarna bygger upp sitsträning 

på påverkar den grad och form av kunskap som ryttaren konstruerar. Därmed har elevens kun-

skapskonstruktion helt andra förutsättningar vilket inte i första hand beror på antal elever per lä-

rare utan på hur träningen presenteras och konstrueras.  

 

Min tolkning av resonemanget i tankestilen de blottlagda detaljerna om när stigbyglarna kan in-

troduceras är att ryttaren först måste konstruera en praktisk kunskap om vad det innebär att sitta i 

balans och jämvikt på sittbenen i sadeln i både skritt och trav. Denna del av utbildningen kan ta 

upp till 6 månader (antalet ridtillfällen/vecka specificeras inte) enligt de la Guérinière 

(1731/1828). Först därefter kan ryttaren lära sig att rida med stigbyglar. Ryttaren har då utvecklat 

den säkerhet och balans i sadeln som kommer från att hon balanserar sitt överliv på sittbenen. 

Ryttaren kan då korrekt hantera stigbyglarna utan att förlora sittbenens följsamhet gentemot sa-

deln. En för tidig introduktion av stigbyglarna förhindrar ryttaren från att konstruera en praktisk 

förståelse av överlivets balans i förhållande till sittbenen eftersom ryttaren skapar den falska käns-

lan av säkerhet genom att trycka fötterna mot stigbyglarna vilket förhindrar att sittbenen kommer 

ner i sadeln då fot-, knä- och höftlederna blir stumma. Resultatet blir att ryttaren har svårt att följa 

hästens rörelser eftersom sitsen är obalanserad och spänd.  

 

Inom tankestilen den förenklade helheten är det ryttarens känsla av säkerhet som motiverar att 

stigbyglarna introduceras efter ett par lektioner. Lättridning i trav med hjälp av stigbyglar lärs in 

före nedsittning i trav. Denna ordning kan ställas mot Terharts (2007) beskrivning av konstruktion 

av kunskap där novisens konstruktion följer ämnets historiska utveckling. Med den 

utgångspunkten borde ryttaren först lära sig att rida utan stigbyglar eftersom människan red långt 

innan stigbygeln uppfanns på 400-talet e.Kr (Trench 1970).  

Ömsesidig kommunikation eller fysisk styrkemätning 

Fleck (1997) menar att en tankestil hela tiden utvecklas men att äldre begrepp kan leva kvar med 

en delvis annan innebörd. Innebörden förändras när den omgivande tankestilen förändras vilket 

leder till att samma tanke ändå inte är samma tanke eftersom den förstås utifrån olika utgångslägen 

och förklaras med en förändrad vokabulär.  

 

Jag lyfter fram begreppet stöd som exempel. I tankestilen de blottlagda detaljerna beskrivs stöd 

som en tregradig skala: lätt, len och stadig. En liknande vokabulär används inom tankestilen den 

förenklade helheten: stadig men mjukt fjädrande. Skillnaden är att i det senare fallet representerar 

orden ett tillstånd i stället för en skala. I det första fallet kan graden av kontakt förändras allt efter 

behov medan i det andra fallet beskrivs kontakten som konstant. Att begreppet fått en förändrad 

innebörd stöder jag på skillnaden som framträder när vokabulären i de äldre texterna ställs mot en 

kombination av vokabulären i den yngre texten och exempel av mätningar från dagens praktik. 

Den tregradiga skala som beskrivs i de äldre texterna definierar stöd som en vikt i ryttarens hand 

motsvarande 200 g – ca 1 kg beroende på grad av stöd och ifall någon signal ges till hästen eller 

inte. Det ligger i linje med den forskning som gjorts om möjligheten till lätt kontakt vid kommu-

nikation mellan häst och ryttare (Warren-Smith et al. 2007). Inom tankestilen den förenklade hel-

heten relateras aldrig stöd till, av ryttaren, upplevd vikt i handen. Den jämförelse som finns att 

relatera till är uppmätt vikt i ryttarens hand som motsvarar 8-12,5 kg per hand, alltså en vikt mot-

svarande 16-25 kg i hästens mun, när en signal ges till hästen (Karl 2008). Det är logiskt att anta 

att stödet när ingen signal ges är något mindre, vilket ändå torde vara bra mycket högre än de 0,2 

– ca 1 kg som beskrivs inom tankestilen de blottlagda detaljerna och nutida forskning (Warren-

Smith et al. 2007). I den äldre litteraturen beskrivs en situation med en ytterst lätt kontakt mellan 

ryttarens huvudsakliga hjälp handen, och hästens mun där handens främsta uppgift är att känna 

av små förändringar i kontakten. I den moderna litteraturen varnas för faran av att ryttaren lätt gör 
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för mycket med handen varför handen ska underordnas inverkan från ryttarens skänkel och vikt. 

Ändå kan en vikt mätas mellan ryttarens hand och hästens mun som motsvarar tiotals kilon. I det 

ena fallet beskrivs en inkännande kontakt för subtil kommunikation, i det andra en i jämförelse 

fysisk kraftmätning. Samma begrepp, stöd, får olika innebörd i de olika tankestilarna, eller som 

Fleck (1997) skriver, samma tanke är ändå inte samma tanke. 

 

Det uppmätta tygeltrycket på 12,5 kg kan jämföras med tankestilen de blottlagda detaljernas be-

skrivning av en tregradig skala på 200 gram till 1 kg. Även om det i sig inte går att jämföra en 

viktangivelse som är nästan 200 år gammal med ett modernt resultat från ett sofistikerat mätin-

strument så är min uppfattning att en skillnad på över 10 kg talar sitt tydliga språk. Vi kan dock 

inte undersöka hur väl ryttarna på Ehrengranats och de la Guérinières tid, 1800- respektive 1700-

tal, faktiskt levde upp till de ideal som framförs i texterna. Det kanske inte ens är det viktiga. Det 

som presenteras är en idé, ett sätt att tänka som sätter ramarna för vad som är eftersträvansvärt. I 

tankestilen den förenklade helheten lämnas däremot fältet fritt för tolkningar eftersom stöd aldrig 

beskrivs i form av viktangivelse.  

 

Ytterligare ett exempel på spår av den äldre tankestilen, de blottlagda detaljerna, i den yngre, den 

förenklade helheten, är beskrivningen av inverkan från skänklarna. I tankestilen den förenklade 

helheten skrivs att skänklarna, när den verkar framåtdrivande, inverkar genom sin egen tyngd. 

När hästen rör sig svingas hästens bål växelvis från sida till sida vilket får ryttarens skänklar att 

också röra sig växelvis i takt med hästen. De inverkar på hästen så att hästen driver sig själv framåt 

utan att ryttaren aktivt använder musklerna. Detta liknar vid en första anblick i hög grad sättet 

som tankestilen de blottlagda detaljerna beskriver inverkan från ryttarens skänklar, nämligen som 

beroende av hästens steg. Inom denna tankestil betonas att den avspända och rytmiskt följsamma 

rörelsen i ryttarens skänkel grundläggs vid sitsträningen. Rörelsen hos ryttarens skänklar förutsät-

ter att ryttaren har jämvikt på sittbenen, något som ryttaren utvecklar genom att träna överlivets 

position relativt sittbenen. När ryttaren kan balansera överlivet på sittbenen hänger benen avspänt 

utmed hästens sidor och därmed kommer rörelsen i hästens bål att åstadkomma rörelse även i 

ryttarens avspända ben. I den yngre tankestilen betonas i sitsträningen att ryttaren ska hålla benen 

i rätt position och att ryttaren i övrigt ska sitta naturligt. När inverkan från skänkeln beskrivs som 

att den sker utan att ryttaren aktivt medverkar är det ett sätt att skriva om inverkan som skiljer sig 

från den omgivande beskrivningen och upplägget av ryttarens utbildning: Vid sitsträningen ska 

ryttaren hålla sina skänklar i korrekt position och ryttaren ska sitta naturligt vilket inte förklaras 

närmare. Jag tolkar beskrivningen av inverkan från skänkeln i tankestilen den förenklade helheten 

som en kvarleva från tankestilen de blottlagda detaljerna, men som Fleck (1997) påpekar, samma 

tanke inom två olika tankestilar är ändå inte samma tanke eftersom de omgivande ramarna som 

definierar vad som är möjligt att tänka och göra skiljer sig åt.  

 

Beskrivning eller forskning på hur lätt eller hårt ryttarens skänklar bör omfamna hästens bröstkorg 

har inte gått att finna. Resonemanget ovan rörande ryttarens hand antas därför gälla även skänkels 

inverkan. Det innebär att i tankestilen de blottlagda detaljerna inverkar skänkeln med ett lätt tryck 

mot hästens bröstkorg, medan i tankestilen den förenklade helheten är det tillåtet eller till och med 

önskvärt att skänkeln inverkar med större kraft. Loots (2006) diskuterar kvalitet i ridningen och 

att detta har att göra med avspändhet, god hållning och följsamhet. Det är den ideala bilden för 

ryttare samtida med tankstilen de blottlagda detaljerna men att moderna ryttare frångått dessa 

ideal.  

 

En möjlig förklaring till att tankestilen den förenklade helheten ser det som rätt att inverka mer 

kraftfullt än i tankestilen de blottlagda detaljerna kan vara inställningen att ingen hjälp ska in-

verka ensamt. Forskning visar att när en häst utsätts för två stimuli samtidigt resulterar detta i 

blockering, vilket innebär att hästen inte reagerar på någon av signalerna (Murphy & Arkins 

2007). Om ryttaren har lärt sig att alla hjälper måste samverka torde hästen lätt kunna utsättas för 
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blockering och som resultat reagerar inte hästen på någon signal. Idén om samverkan tillsammans 

med idén om att ryttarkänsla innebär att agera ger den logiska följden att ryttaren ger allt kraftful-

lare signaler om hästen inte svarar även om hästens brist på reaktion beror på blockering. Om 

ryttaren istället är präglad på idén att en hjälp kan inverka ensam så minskas risken för blockering 

och om hästen inte svarar synliggörs andra lösningar. 

 

Ytterligare ett exempel på en vokabulär som är snarlik men ändå inte riktigt densamma rör de två 

begreppen samverkan från tankestilen den förenklade helheten och medling enligt tankestilen de 

blottlagda detaljerna. Ehrengranat (1836) skriver att de finaste hjälperna kommer från ryttarens 

ryggrad och bål och att det är med ryggraden och bålen som ryttaren medlar mellan och koordi-

nerar hand och skänkel. Ehrengranat (1836) betonar att subtila, väl koordinerade signaler från bål 

och ryggrad endast är möjliga hos den skolade ryttaren som rider den skolade hästen. Nybörjarens 

utbildning börjar inte med att koordinera hand och skänkel utan förmågan att ge subtila signaler 

växer fram under ryttarens utbildning. Vid en första anblick förefaller tanken om samverkan mel-

lan hjälperna, som återfinns i tankestilen den förenklade helheten, eller medling mellan hjälperna 

som återfinns i de blottlagda detaljernas tankestil att beskriva samma aspekt. Enligt Fleck (1997) 

är det ändå inte samma tanke med identisk betydelse eftersom den omgivande tankestilen är olika 

och därmed är innehållet i dessa snarlika uttryckssätt annorlunda.  

Synen på människan 

Min uppfattning är att det föreligger en skillnad i synen på människan som framträder vid jämfö-

relsen mellan de två tankestilarna. Skillnaden blir tydligast när inverkan med handen och ryttar-

känsla beskrivs. Tankestilen den förenklade helheten står för ett ideal där människan är fysiskt 

aktiv så gott som hela tiden. Människan får kontroll genom att kraftfullt aktivt agera och inverka 

med samtliga hjälper i samverkan. I tankestilen de blottlagda detaljerna betonas i första hand ett 

aktivt uppfattande av vad som pågår i varje stund för att kunna ge den enskilda signal bara där 

och då den behövs. 

 

Ryttarkänsla definieras i tankestilen den förenklade helheten som att ryttaren gör rätt (Miesner et 

al. 2003), och i de blottlagda detaljernas tankestil som att ryttaren är uppmärksam på vad hästen 

gör (Ehrengranat 1836). Det går att argumentera för att båda beskrivningarna är olika sidor av 

samma mynt, att de kompletterar varandra. Men att känna in vad hästen gör först och utifrån det 

agera är inte en aspekt som synliggörs med begrepp eller ord i tankestilen den förenklade helheten. 

Tvärtom, i tankestilen den förenklade helheten framhålls att de framåtdrivande hjälperna, dvs. 

vikt- och skänkelhjälper alltid är viktigare än tygelhjälperna och att ryttarens hand aldrig får an-

vändas ensamt utan enbart samtidigt med vikt- och skänkelhjälper. Dock framgår det inte vad som 

menas med ordet använda i detta sammanhang. Är det att aktivt göra något, eller är det att vara 

medveten om hur kontakten mellan hästen och ryttaren i den aktuella fysiska beröringspunkten 

förändras utifrån hur hästen rör sig och agerar? I tankestilen den förenklade helhetens beskrivning 

av inverkan betonas att människan av naturen använder handen för att både åstadkomma och för-

hindra företeelser. Därför ska ryttaren istället lära sig att använda vikt- och skänkelhjälper. I denna 

tankestil föreslås en lösning på problemet, att människan vill använda handen för mycket, som 

innebär att ryttare inte ska fokusera på handen utan istället använda vikt- och skänkelhjälperna.  

 

Inom tankestilen de blottlagda detaljerna definieras handen som den determinerande eller den 

främsta hjälpen som ska lämna första intrycket på hästen och att skänkel, om den används, an-

vänds efter att handen gett en signal till hästen. Min erfarenhet, som instruktör, är att det krävs 

medveten och fokuserad skolning hos ryttaren för att få både hand och skänkel att neutralt följa 

hästens rörelser utan att inverka på hästen. Jag ser ofta situationer där ryttare, både oerfarna och 

de som ridit i många år, tror att de inte inverkar med handen, men där det är tydligt för mina ögon 

att den har känt av och reagerat på inverkan från ryttarens hand. Det är ofta som ryttaren tror sig 
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inverka med en hjälp men i själva verket inverkar samtidigt en annan signal som ryttaren är omed-

veten om. Att avstå från att aktivt använda en hjälp betyder inte att ryttaren kan släppa medveten-

het om vad den egna kroppen gör. Tvärtom, den kroppsdel ryttaren inte fokuserar på kan ge sig-

naler till hästen som ryttaren inte är medveten om. I det avseendet bör ryttaren vara medveten om 

hela sin kropp, men det är inte samma sak som att aktivt påverka hästen. Även inom tankestilen 

de blottlagda detaljerna påpekas att ryttaren lätt kan göra fel med handen, men lösningen här är 

den motsatta i förhållande till tankestilen den förenklade helheten.  

 

Hos tankestilen de blottlagda detaljerna ses handen som den främsta hjälpen. Den kan inverka 

ensam utan stöd av andra hjälper. Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) skriver 

att det är en stor konst att använda handen rätt. Den viktigaste inverkan från ryttarens hand är den 

korrekt givna eftergiften. Enligt de la Guérinière (1731/1828) är det största felet en ryttare kan 

begå att hålla styv hand eftersom det fördärvar hästens mun. Om ryttaren är fullt upptagen med 

att inverka med vikt- och skänkelhjälperna är det lätt att begå felet att glömma att ge efter vid rätt 

tidpunkt. Handen ses i tankestilen de blottlagda detaljerna som en intelligent förlängning av ett 

skolat sinne, medan tankestilen den förenklade helheten tycks betrakta handen som en ostyrig 

kroppsdel som görs osynlig genom att förflyttas till bakgrunden.  

 

Kanske är synen på ryttarens hand i tankestilen den förenklade helheten ett arv från den militära 

kulturen och i förlängningen synen på hur individen effektivast kontrolleras. Den militära kulturen 

kräver disciplin och lydnad medan egen reflektion och kritisk tänkande inte uppmuntras (Mickels 

Nord 2005, Forsberg 2007). Målet med utbildningen kan beskrivas som att skola kompetenta ryt-

tare, som utan att ifrågasätta, gör som de är tillsagda. Individen kontrolleras effektivast av en yttre 

kraft, ett befäl eller ridläraren. När det gäller ridningen och kontroll av hästen så får ryttaren lära 

sig att handen kan göra skada och därför ska ryttaren inte använda handen utan istället använda 

skänkel och vikt. Till skillnad från tankestilen den förenklade helheten har tankestilen de blott-

lagda detaljerna sin grund i texter från en tidsepok där ridning ännu inte blivit en militär angelä-

genhet. Ridutbildningen sågs vid tiden för tankestilen de blottlagda detaljerna som en del av de 

unga adelsmännens fysiska, intellektuella och emotionella fostran (Alsne 2007). Syftet var att 

fostra goda ledare både för individen själv men även i tillbörliga fall för landet (DVDn Utställ-

ningen Ridkonst Skoklosters slott). Individen är den som i detta fall skolas till att utöva effektiv 

kontroll av sig själv. I ridningen lyfts handens inverkan fram och ryttaren får lära sig att kontrol-

lera sin hand och noggrant anpassa handens inverkan efter situationen.  

Didaktiska implikationer 

Detta avsnitt belyser didaktiska implikationer av arbetet för mitt lärande, min och andras lärargär-

ning samt för fortsatt forskning. Didaktik kan förenklat beskrivas som läran om undervisning, 

dess syfte, innehåll och metod. Medan innehållet kan ses som styrt av etiska ställningstaganden, 

kan val av metod ses som en fråga om psykologi (Kroksmark 2000). Etiska frågeställningar om 

hur undervisningen borde se ut och vad den bör leda till är medvetet eller omedvetet förknippat 

med ett antagande om vad människan ska fostras till (Jank & Meyer 1997). Didaktiska implikat-

ioner kan därmed inkludera diskussion) om vad som bör undervisas om, hur ett ämne kan presen-

teras för eleven, lärarens roll i undervisningen, elevens roll i sitt lärande, det önskade målet med 

undervisningen. Vad som ska läras kan i ett större sammanhang beröra frågan om vilka ämnen 

som ska ingå i skolans utbud. Jag menar att i ett mer avgränsat sammanhang kan frågan handla 

om vilka aspekter som ska ingå i ett specifikt ämne t.ex. ridning.  

 

Undervisningens metod i sig har inte varit mitt fokus. I kapitlet Kunskapsläget redovisas att olika 

metoder för att undervisa om fenomenet ridning har studerats (Andersson 2008; Morgan et al. 

2008; Ott, Zetterqvist Blokhuis & Wolfram 2008). Studierna saknar diskussion om undervisning-

ens syfte samt önskade och faktiska mål. Därmed saknar studierna en viktig komponent i mina 



66 

 

ögon. Hur något kan genomföras står alltid i relation till syfte och önskade mål. Min utgångspunkt 

är att innehållet i kunskapen för att rida en häst inte är givet, det gäller också för undervisningens 

syfte och mål. Dessa aspekter av fenomenet ridning behöver problematiseras och synliggöras. 

Min beprövade erfarenhet visar att innehållet i kunskapen att rida skiljer sig åt beroende på vilken 

tankestil som formar synen på fenomenet ridning. Insikten har växt fram genom att jag utövar 

ridning och deltar i undervisning, både som den som undervisas och den som undervisar. Denna 

studie belyser ett par avgörande kvalitativa skillnader i innehållet i kunskap för att rida en häst. I 

min analys av den initiala sitsträningen kom jag fram till att det inte verkar vara undervisnings-

formen enskild undervisning eller gruppundervisning som är det mest centrala, utan att det är hur 

innehållet presenteras och vad som prioriteras initialt som utgör den avgörande skillnaden. 

 

En central uppgift för didaktiken är att diskutera hur läraren kan förenkla den mångfasetterade 

verkligheten för att göra den överskådlig och begriplig för eleven. Praktisk undervisning har den 

begränsningen att bara utvalda delar av den mångfasetterade verkligheten kan inrymmas på be-

kostnad av bortvalda delar. Processen benämns didaktisk reduktion (Jank & Meyer 1997). I bästa 

fall görs medvetna val, men teorin om tankestilar säger att många val görs omedvetet. En följd av 

detta arbete är att min syn på resultatet av lärandet har förändrats. Lärande kan ses som ett för-

ändrat sätt att uppfatta ett visst fenomen och ge förändrade praktiska färdigheter. Teorin om tan-

kestil säger att när en individ skolas att uppfatta något som något förloras samtidigt förmågan att 

se det som strider mot det förväntade (Fleck 1997). Ett sätt att definiera effekten av lärandet kan 

då beskrivas som ett förändrat, organiserat och specialiserat sätt att uppfatta ett visst fenomen, 

men inte nödvändigtvis fördjupat och nyanserat utan snarare ett begränsat sätt att uppfatta ett visst 

fenomen. Insikten, att lärande kan begränsa hur ett visst fenomen uppfattas, är en ny för mig. 

 

Ibland när jag lyssnar till andra instruktörer och ryttare får jag känsla av att det önskade slutmålet 

för hur det ser ut när en duktig ryttare rider en välskolad häst också får utgöra den yttre ytliga 

mallen som nybörjaren ska stoppas in i utan att de osynliga bakomliggande mekanismerna och 

funktionerna varken känns vid eller förklaras. Att en läroprocess innebär att verkligheten till en 

början förenklas är en nödvändighet, didaktisk reduktion är ett måste. Det är dock en didaktisk 

implikation av yttersta vikt att jag i min lärargärning, liksom andra lärare, är medvetna om detta 

och anpassar undervisningen i form av lämpliga förenklingar, men framförallt strävan att luckra 

upp den initiala begräsningen både för vårt eget vidare lärande och för våra elevers vidare lärande.  

 

En stor behållning för mig själv med att skriva detta arbete är att jag fått större förståelse för att 

olika grupper och individer alltid kommer att ha olika uppfattning om vad som är rätt och fel, 

lämpligt och olämpligt, samt vad som bör prioriteras i en viss situation. Jag har blivit bättre på att 

synliggöra min inställning för mig själv och i relation till andra, samtidigt som jag har större för-

ståelse och respekt för andras ståndpunkt. Min inre målbild hur jag vill att min ridning ska vara, 

och målet med den ridning jag undervisar i har däremot inte påverkats. Synen på och syftet med 

min egen ridning och uppfattningen av fenomenet ridning som jag strävar att förmedla när jag 

undervisar har förtydligats, fördjupats och breddats. Jag gick in i detta arbete med ett fokus på den 

praktiska och handfasta tekniken för ridning. Även om handfast och praktisk teknik fortfarande 

är centralt i min undervisning har ryttarens tankar, attityd och känslor fått en mer framträdande 

plats. Ett övergripande mål med min egen ridning och när jag undervisar är ryttarens förmåga att 

fånga hästens uppmärksamhet. Det baseras på ryttarens mentala och kroppsliga självkännedom, 

samt kreativ förmåga att anpassa sig till situationen. Ryttarens förmåga att fånga hästens upp-

märksamhet är grunden för ett precist inflytande över hästens fart, riktning och kroppshållning 

genom subtil och effektiv kommunikation. Mitt aktuella fokus när jag undervisar om fenomenet 

ridning rör sig mellan den yttre fysiska handlingen och ryttarens mentala skolning. Det sistnämnda 

inkluderar det skolade sinnets perception som dels uppfattar det hästen gör (det Ehrengranat 

(1836) benämner motkänningar), dels nyanserat urskiljer den egna kroppens hållning med dess 
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strukturell och funktionell asymmetri (Symes & Ellis 2009). Praktisk undervisning är dessutom 

alltid en balansgång mellan elevens eget utforskande och elevens säkerhet. 

 

Exempel på didaktisk reduktion, där olika aspekter fokuseras, hämtar jag från den initiala sitsträ-

ningen samt synen på ryttarens hand. I avsnittet Ryttarens sits beskrivs att tankestilen den förenk-

lade helheten lägger fokus på ryttarens siluett, medan tankestilen de blottlagda detaljerna betonar 

sitsens funktion. Ytterligare ett exempel är uppfattningen i den förenklade helheten att ryttaren 

ska rida med jämn kontakt på båda tyglarna och två låga händer i alla lägen. När hästen är lugn 

och uppmärksam kan detta vara ett tecken på att ryttaren har god balans och ett kännetecken för 

en väl skolad ryttare. I andra situationer kan detta dels vara en ineffektiv teknik för att kontrollera 

hästens fart och riktning, dels hindra utvecklingen av ryttarens sits och balans. Målbilden för de 

båda tankestilarna är densamma men hur ryttaren ska träna för att nå dit beskrivs på skilda sätt. 

Tekniken för att bemöta och hantera hästen i situationer där hästen inte är lugn beskrivs också 

annorlunda. I diskussionen om hur ryttaren kan använda sin hand framträder två aspekter: rytta-

rens säkerhet och etiska aspekter av inverkan på hästen.  

 

Jag menar att handens teknik skiljer sig åt vid olika situationer och utbildningsstadier för ryttare 

och häst. Eftersom fokus i denna uppsats är ryttarens utbildning begränsar jag diskussionen till 

vissa tekniker i olika faser av ryttarens utbildning med ett fokus på nybörjaren40. Vad gäller han-

dens teknik och ryttarens säkerhet menar jag att en nyanserad syn på handens inverkan underlättar 

för eleven att lära sig gå från att rida i grupp inomhus till att rida enskilt utomhus. Beskrivande 

forskning av undervisning vid svenska ridskolor har visat att det är svårt att undervisa på ett sådant 

sätt att eleverna kan gå från att rida i grupp, vanligen inomhus med kontrollerade övningar under 

övervakning av en ridlärare, till att rida enskilt, självständigt och utomhus (Lundesjö Kvart 2013). 

Detta är bara ett problem om målet för ridskolornas verksamhet är att bistå ryttare att konstruera 

kunskap för att på ett säkert och effektivt sätt kommunicera med hästen under andra betingelser 

än grupplektion i känd miljö för hästen under övervakning av en ridlärare. I den fortsatta diskuss-

ionen antas att enskild ridning utomhus är målet för undervisningen. Frågan är då om kunskapens 

innehåll, undervisningens struktur, eller om det är den rådande kulturen som behöver utvecklas 

eller en kombination av flera aspekter? Detta vore intressant för vidare forskning. Jag befarar att 

förändring av stallkulturen så att den tillåter egna reflektioner och kritiskt tänkande inte ensamt 

bidrar till att möta utmaningen att lära eleven att rida enskilt och utomhus. Det handlar förmodli-

gen i lika hög grad om en diskussion om kunskapsinnehåll med beskrivning av olika typer av 

ridteknik med fokus på inverkan av ryttarens hand i olika situationer. Ryttarkänsla beskrivs, i 

tankestilen den förenklade helheten, som att göra rätt vid rätt tidpunkt. Problemet är att definit-

ionen är så generell att den blir intetsägande. Det jag saknar är en mer mångfasetterad beskrivning 

av vad ”att göra rätt” kan innebära och vad det är i olika situationen. Det är stor skillnad på vad 

som är rätt att göra när nybörjaren rider en lugn och trygg häst under övervakning av en ridlärare 

jämfört med att kontrollera en ouppmärksam häst utan mentalt stöd av en närvarande ridlärare. 

Ryttarkänslan, att göra rätt vid rätt tidpunkt, ser i mina ögon helt olika ut vid dessa två situationer. 

 

Didaktiska frågeställningar om vad som bör läras ut rymmer även djuretiska aspekter. Graden av 

kontakt mellan ryttarens hand och hästens mun är en mätbar komponent av den djuretiska 

aspekten. Ur denna synvinkel framhåller jag tankestilen de blottlagda detaljerna där hjälperna 

beskrivs som enskilt inverkande på hästen. När flera hjälper används på en gång finns det risk att 

                                                 
40  En vanlig övergripande indelning i de olika stadierna för ryttarens utbildning är nybörjaren, ryttaren och beridaren. 

Här definierar jag nybörjaren som den ryttare som befinner sig i processen att lära sig att sitta kvar på hästen i 

skritt, trav och galopp i avspänd balans utan alltför hög oro och rädsla, samt att lära sig att kontrollera hästens fart 

och riktning. Ryttaren är den person som vill och kan vägleda hästen genom specifika gymnastiska rörelser redan 

kända för hästen och har en mer utvecklad kontroll över hästens fart, riktning och även kroppshållning. Beridaren 

slutligen är den ryttare som skolar och tränar hästen att göra för hästen nya gymnastiska rörelser 
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hästen utsätt för blockering och då inte reagerar på någon signal (Murphy & Arkins 2007). Ur den 

aspekten kan det vara lämpligt att låta eleven använda endast en signal i taget. Det kan även vara 

till fördel ur djuretisk synvinkel att beskriva kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun 

som en tregradig skala från ca 200 gram till ca 1 kg enligt tankestilen de blottlagda detaljerna. 

Jag tror att både hästar och ryttare skulle vinna på att belysa denna aspekt av fenomenet ridning, 

så att det praktiska utförandet inte behöver innebära en ridteknik med ett stöd som uppgår till 

drygt 10 kg (Karl 2008), speciellt i ljuset av den forskning som visar att det är vanligt med skador 

i hästens mun (Tell 2004). 

 

Den etiska frågan om vad som är ett önskat mål för undervisningen handlar inte bara om prak-

tiska färdigheter, utan även om undervisningens fostrande inverkan på eleverna. Till skillnad 

från vår obligatoriska skola är ridundervisning självvalt att delta i. Frågan om målet för under-

visningen vad gäller fostran är ändå intressant. Är målet uttalat kan eleven välja vilken typ av 

undervisning hon är intresserad av. Dagens stallkultur vid ridskolor fostrar enligt Forsberg 

(2007) till handlingskraft men utan att ifrågasätta vedertagna sätt att resonera och göra. Att det i 

svensk ridskolemiljö finns brist på utrymme för kritisk tänkande och egen reflektion har diskute-

rats av flera forskare (Falkensson 2003; Mickels Nord 2005; Forsberg 2007). I de tre texterna 

hänför författarna detta till arvet från den militära traditionen. Forsberg (2007) menar att inom 

dagens stallkultur uppmuntras inte individen till egna reflektioner eller kritiskt tänkande, istället 

skolas novisen till att göra som man alltid gjort för ”det bara är så”. Det sätter fingret på en in-

tressant punkt inte bara i samband med fenomenet ridning utan även för andra aspekter i våra 

liv. Tankestil formar oss, samtidigt som vi har en fri vilja och eget ansvar för våra handlingar 

och dess konsekvenser. Om det i grund och botten är det ärvda synsättet från en förlegad militär 

kultur som utformar synen på fenomenet ridning och undervisning, hur kan detta förändras? På 

vilket sätt kan ridundervisningen gestaltas i framtiden? Vad är nödvändigt att lägga in i begrep-

pen säkerhet för ryttaren och respekt för hästen? Det finns i mina ögon en definitiv koppling 

mellan hur ryttaren använder sina händer, ryttarens säkerhet och djuretiska faktorer. 

 

Med synsättet att kunskap konstrueras av individen inom en viss social kontext är kunskap alltid 

relaterat till ett visst syfte då kunskap hjälper en individ att agera på ett sätt som motsvarar för-

väntningarna i en viss social praktik. Enligt bl.a. Säljö (2000) och Arfwedson (2002) innebär detta 

att det inte finns några absoluta sanningar. Vad som ses som sant och rätt eller dess motsats kan 

diskuteras utifrån olika utgångspunkter och är därmed beroende av perspektivet och samman-

hanget. Att belysa kunskapens innehåll relaterat till olika utgångspunkter, perspektiv och sam-

manhang har därför i mina ögon ett värde i sig och bör ingå i varje ansats att beskriva, analysera 

och utveckla didaktiken för fenomenet ridning. 

Slutord 

Syftet med detta arbete är att diskutera frågan hur kunskap konstrueras för den praktiska förmågan 

att rida. Tre texter har analyserats och två tankestilar har synliggjorts. Dessa två tankestilar visar 

två olika vägar för styra elevens kunskapskonstruktion. Under arbetets gång har jag lagt märke 

till hur jag själv är påverkad av en viss tankestil. Hur jag reagerar reflexmässigt och tänker att det 

ena är fel och det andra är rätt. Det är intressant att iaktta mina egna omedelbara reaktioner och 

tolkningar för att sedan, i alla fall ibland, kunna tänka ett varv till och fundera på varför jag gör 

dessa omedelbara värderingar av det varseblivna och vilka konsekvenserna blir för det praktiska 

utförandet. På så sätt har jag i viss mån fått upp ögonen för det osynliga för-givet-tagna som styr 

mina tankar och handlingar. 
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I kapitlet som beskriver den teoretiska utgångspunkten för detta arbete skriver jag att tankestilen 

skolar individer att uppfatta sin omvärld på ett visst sätt. Tilläggas kan att, för den som är intres-

serad av hästar och ridning, finns det idag möjlighet att söka sig till olika miljöer och grupper av 

ryttare som har en syn på fenomenet ridning som känns rätt för den enskilda individen. Det som 

är verkligt intressant och givande är när vi med respekt för varandra kan diskutera och undersöka 

hur våra tankestilar med dess värderingar och ställningstaganden formar oss. En tankestil påverkar 

och formar de individer som är verksamma inom denna, men tankestilen påverkas också av de 

individer som bär den. Den kollektiva tankestilen utvecklas och förändras med en inneboende 

tröghet som gör att förändringar sker över tid vilket för en enskild person kan upplevas som att 

ingen utveckling sker. Det är olyckligt att merparten av den forskning som sker om hästar och 

ridning inte problematiserar vad det kvalitativa innehållet i ryttarens kunskap består av. Studier 

kring utbildning i allmänhet borde problematisera kunskapens innehåll och inte bara handla om 

hur en individ tar till sig information eller om de behövs utrymme för egen reflektion 

 

Slutligen uppmanas Hippologiska högskoleutbildningen att lägga in de la Guérinière (1731/1828) 

och Ehrengranat (1836) som obligatorisk kurslitteratur i utbildningen. Avsikten med detta arbete 

är att synliggöra och problematisera innehållet i olika sätt att beskriva den kunskap som ryttaren 

behöver konstruera för att rida. Jag hoppas att diskussionen fortsätter inom den Hippologiska 

högskoleutbildningen. Förutom att dagens tankestil synliggörs när den jämförs med tidigare tan-

kestilar, menar Terhart (2003) att kunskap är historiskt förankrad. Novisens första kunskapskon-

struktion består av återkonstruktion och den är bunden till hur ämnet utvecklats tidigare. Flera 

författare har framfört att dagens ridskolemiljö är starkt påverkad av militärens kultur. Att åter 

stifta bekantskap med tidigare författare och med ridningens historiska utveckling innan ridningen 

i huvudsak var en militär angelägenhet kan bli ett sätt att synliggöra dagens ridkultur och de ramar 

som ligger till grund för förståelsen av fenomenet ridning och de kriterier som beskriver interakt-

ionen mellan häst och ryttare som bättre eller sämre. Både de la Guérinières och Ehrengranats 

texter är en viktig del av ridkonstens historiska utveckling. Förhoppningsvis utvecklas dagens 

stallkultur i en riktning där reflektion och kritiskt tänkande uppmuntras. Framförallt vill jag se en 

stallkultur som tillåter en öppen och kreativ diskussion. En diskussion om vad det är som fungerar 

och när, samt om vilka förutsättningar som behövs för att den enskilda individen ska få möjlighet 

att effektivt konstruera kunskap för den praktiska förmågan att rida. Det är inte enbart undervis-

ningsmetodiken som bör granskas, diskuteras och utvecklas. Kunskapens innehåll och form bör 

också diskuteras.  
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