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Ridning anses allmänt vara svårt att lära sig, speciellt i vuxen ålder. 
Det kan bero på att ridning är svårt att förmedla eftersom det är en 
praktisk kunskap som till stor del bygger på känsla. Syftet med denna 
studie var att få en djupare förståelse för hur ridlärare använder rösten 
på en ridlektion. Studien bygger på intervjuer med sex ridlärare. Resul-
tatet visar att rösten hade betydelse för kommunikationen mellan rid-
lärare och elev och att ridläraren använde rösten olika beroende på 
elev, mål och utbildningsnivå. Med hjälp av rösten kunde nyanser och 
känsla förmedlas till eleven. Hur ridläraren använde rösten påverkade 
även hästen, både direkt och indirekt via ryttarens reaktion. Rösten kan 
därför ses som ett viktigt redskap i kommunikationen på en ridlektion. 
Används den på ett medvetet sätt kan den bidra till att förmedla rid-
känslan, vilket kan underlätta ridutbildningen och i förlängningen även 
gynna hästens hälsa. 

 
 
 
 
 

Ridning som fritidsverksamhet, har ökat under de senaste årtiondena och räknas idag 
som en av de största ungdomsidrotterna i Sverige. Många, framför allt flickor och kvin-
nor, rider idag på ridskolor och ridanläggningar runt om i landet. Antalet hästar har 
också ökat i takt med att många väljer att köpa egen häst. Totalt har antalet hästar tre-
dubblats under de senaste 30 åren (SLU & SVA, 2002), vilket innebär att behovet av 
bra träning och ridutbildning också har ökat. Många som köper egen häst väljer att tävla 
och behöver därför en tränare för att utvecklas inom sin sportgren. Andra har häst som 
rekreation och rider mer för upplevelsens skull, men även här behövs hjälp med träning 
och ridning för att häst och ryttare ska utvecklas i en positiv riktning.  
 
Läser man i böcker om ridning och talar med hästmänniskor i allmänhet finns det en 
uppfattning om att ridning är svårt att lära sig, speciellt i vuxen ålder. Jag har själv ridit 
sedan tonåren och vet att det tar lång tid att utveckla en ”ryttarkropp”. Det är ett lång-
samt arbete som innefattar en fysisk, mental och känslomässig utveckling för att man 
ska kunna bli en god ryttare. Det handlar också om att lära sig att förstå hur en häst 
fungerar både psykiskt och fysiskt och hur ryttaren påverkar hästen under ridningen. 
Det är därför viktigt att samspelet mellan ridläraren och eleven fungerar bra, så att kun-
skapen kan överföras på ett för eleven begripligt sätt. Här finns inte några enkla lös-
ningar och det finns många olika metoder för undervisning i ridning. Inom ramen för 
denna uppsats begränsas dock diskussionen till själva utbildningssituationen utan att 
närmare gå in på olika ridläror. 
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Ett skäl till att ridning tar lång tid att lära sig kan vara att inlärningssituationen är så 
komplex. Ryttaren sitter på ett djur som är i rörelse och ska samtidigt lyssna till ridlära-
ren och ta till sig den instruktion som ges. Det betyder att ryttaren måste koncentrera 
sig på sin ridning, på hästen och omgivningen, samtidigt som denne ska lyssna till vad 
ridläraren säger, förstå vad som sägs och följa instruktionen. Denna inlärningssituation 
ställer stora krav på både ryttaren och ridläraren när det gäller förmågan att kommuni-
cera och överföra kunskap.  
 
Forskningen om kommunikationen mellan ridlärare och elev är mycket begränsad, men 
några pedagogiska studier har gjorts i Sverige. Monika Falkensson (2003) undersökte i 
sin fallstudie Lärande i ridskolan, ridelevernas möjlighet till att få reflektera och tänka. 
Resultatet visade att möjligheterna till reflektion skedde under ridning och i slutet av 
lektionen, men att det kritiska tänkandet inte gavs något utrymme. Ridlärarna tenderade 
till att ”hjälpa” eleverna med direkta kommandon genom övningarna, istället för att trä-
na upp deras förmåga att känna och bedöma hur hästen uppfattat deras signaler. Detta 
betyder att eleverna aldrig fick möjligheten att själva komma till insikt och känna vad 
som hände. Detta bidrog till och ökade svårigheten att lära sig att rida. Falkensson 
(2003) går i sin studie även igenom den litteratur som finns om ridning och beskriver 
arvet från den militära ridningen. Falkensson (2003) beskriver att detta arv fortfarande 
finns inom ridpedagogiken i Sverige, med en syn på ridläraren som ”mästaren” som all-
tid har rätt. Falkensson (2003) menar att det arvet påverkar sättet att lära ut så att ele-
verna hämmas i sina möjligheter till reflektion och kritiskt tänkande. 
 
Susanne Lundesjö-Öhrström (1998) tar i sin studie Ridlektion, ett triangeldrama mellan 
elev, häst och lärare, upp problematiken i relationen mellan ridlärare, elev och häst på 
en ridskola. Studien visar att ridlärare stundtals tenderar att ”ta över” hästen från rytta-
ren. Genom att ge kommandon genom hela övningen och tala om för eleven vad denne 
ska göra, ”red” ridläraren hästen åt eleven. Effekten av detta var att ryttaren mekaniskt 
följde instruktionen, utan att egentligen förstå vad denne gjorde. Lundesjö-Öhrström 
(1998) tar även upp det ”triangeldrama” som utspelade sig mellan ridlärare, häst och 
elev och menar att ridläraren samspelade bättre med hästarna än med eleverna på lek-
tionerna. Lundesjö-Öhrström (1998) efterlyser en bättre kommunikation mellan rid-
lärare och elev samt att inlärningssituationen skulle kunna bli mycket bättre. 

 
I sin avhandling om musikundervisning tar Jessika Karlsson (2008) upp svårigheten att 
förmedla en känsla och att det ofta inom musikundervisning blir fokus på det tekniska, 
eftersom det var lättare att förmedla. Ett av skälen till detta var att det var svårt att på ett 
begripligt sätt förmedla hur något känns till eleverna. Risken finns därför att man inrik-
tade sig på elever som har ett naturligt anlag för känslan medan övriga elever inte får 
samma möjlighet till utveckling. 
 
En annan studie om musikundervisning (Kurkul, 2007), visar på ett samband mellan 
lärares icke-verbala beteende och effektiviteten i förmågan att lära ut, samt att elevens 
och lärarens känslighet för icke-verbala och verbala gester hade betydelse för under-
visningen. Lärare med hög känslighet och stor förmåga att läsa kroppsspråk och tonläge 
upplevdes som effektivare lärare av eleverna, men studien visade även att studenter 
med samma förmåga interagerade bättre med läraren. Samspelet mellan lärare och elev 
påverkades alltså inte bara av vad som sades, utan också av kroppsspråket och röstläget. 
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Förmågan att utveckla expertkunskap tas upp inom kognitiv psykologi (Anderson, 
1983; Fitts & Posner, 1967, refererat i Andersson, 2005). Här beskrivs tre stadier som 
en individ genomgår vid inlärning, cognitive stage, associative stage och autonomous 
stage, där en person i första stadiet utvecklar sin deklarativa inkodning1 genom att upp-
repa de fakta som ska läras in. I det andra stadiet börjar antalet fel att minska, och ge-
nomförandet går allt mer automatiskt. I det tredje och sista steget har kunskapen blivit 
procedurell, d.v.s. utförandet sker automatiskt utan att individen behöver tänka på vad 
denne gör. En viktig del i detta steg är förmågan att känna igen mönster, så att man inte 
längre behövde tänka efter vad som skulle göra härnäst, utan att detta sker automatiskt 
när man känner igen situationen. 
 
G. H. Meads socialpsykologiska teori, symbolisk interaktionism (refererat i Bron & 
Wilhelmsson, 2005) handlar om att interaktionen mellan människor skapar en social 
mening, där ord och gester får en gemensam och symbolisk innebörd. Detta ligger till 
grund för hur vi människor uppfattar verkligheten och hur den blir begriplig för oss. 
Utifrån det perspektivet kan lärande ses som en social process som vi tillsammans ska-
par och den språkliga förmågan är av stor betydelse för att kunna skapa meningsfulla 
sammanhang. Enligt teorin växer språket fram genom verbala och icke-verbala gester i 
olika sammanhang. När de hanteras på ett sätt så att vi förstår deras innebörd blir de 
meningsfulla, och när vi människor delar förståelsen av gesterna och gemensamt kan 
tolka dem, då har de blivit symboliska. Det är detta som får kommunikationen att fun-
gera, menade Mead (refererat i Bron & Wilhemsson, 2005). 
 
Transformativt lärande är en pedagogisk teori om hur lärande går till hos vuxna, med 
betoning på att träna förmågan till kritisk reflektion. Teorin, som utvecklades av Jack 
Mezirow (refererat i Bron & Wilhemsson, 2005), tar upp hur vuxnas läroprocess går 
till. Mezirow (refererat i Bron & Wilhemsson, 2005) menade att lärande kan ses som en 
process där individen, med stöd av utbildning, förändrar sin föreställningsvärld och att 
genom övning i kritisk reflektion ges möjlighet att utveckla sitt tänkande och förändra 
sitt liv. Detta sker på ett successivt omärkligt sätt, och oberoende av vad som lärs in, 
omfattar processen samma steg. Dessa tio steg följer ett visst mönster som börjar med 
att en individ upplever ett dilemma som inte går att bortse från. En rannsakning sker där 
individen genomlever olika känslor, blir självkritisk och kommer till insikt om att det 
egna tankesättet är en del av problemet. Därefter utforskas nya möjligheter och indivi-
den planerar för ett ändrat handlande samt söker kunskap för att ändra beteendet. Så 
småningom byggs kompetens och självförtroende upp och det nya sättet att agera inte-
greras i den egna referensramen. I sista steget börjar individen agera enligt det nya 
sättet. 
 
Inom pedagogiken finns olika teorier och modeller som tar upp hur olika individer lär 
in på olika sätt. David Kolb (refererat i Granberg & Ohlsson, 2004) utgår från Piagets 
teori (refererat i Granberg & Ohlsson, 2004) om kognitiv utveckling2 och har i sin mo-
dell två grundläggande dimensioner, varseblivningsdimensionen och transformations- 
eller handlingsdimensionen. Varseblivningsdimensionen rör sig från att en individ upp-
fattar något i omgivningen till att denne får en förståelse för detta på ett abstrakt, be-
greppsligt plan. Transformations- eller handlingsdimensionen rör sig från en internt 

                                                 
1 Deklarativ inkodning innebär att en individ memorerar relevanta fakta på ett medvetet plan. 
2 Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk psykolog som studerade barns kognitiva utveckling. Hans teori  
om kognitiv utveckling har haft stor betydelse för förståelsen av hur den kognitiva förmågan utvecklas och  
hur inlärning sker. 
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riktad handling som är reflektionen av en externt riktad handling som påverkar om-
givningen. Utifrån dessa två dimensioner har Kolb (refererat i Granberg & Ohlsson, 
2004) utarbetat en modell med fyra lärstilar (Figur 1), som beskriver hur människor lär 
sig beroende på personlighet, erfarenheter och miljöpåverkan. De fyra lärstilarna är 
ackommodativ lärstil där individen har tyngdpunkten på konkret erfarenhet och aktivt 
prövande, divergent lärstil med konkret erfarenhet och reflekterande observation, 
assimilativ lärstil där individen betonar reflekterande observation och abstrakt be-
greppsbildning och slutligen konvergent lärstil där abstrakt begreppsbildning och aktivt 
prövande är tongivande. Enligt Kolb (refererat i Granberg & Ohlsson, 2004) har alla 
människor en tonvikt i någon av lärstilarna, d.v.s. vi är mer benägna att lära in på ett 
visst sätt och att det skiljer sig åt mellan individer. Vissa är t.ex. mer praktiska och lär 
sig genom att aktivt pröva sig fram, medan andra lär sig genom att titta på när andra gör 
och sedan härma själv.  
 
 

 
 
Figur 1. David Kolbs modell med fyra lärstilar. 

 
Samspelet mellan ridlärare och ryttare handlar också om ledarskap. Litteraturen inom 
detta område är omfattande och här tas bara några teorier upp som kan ses som relevan-
ta för ämnet. Situation leadership theory (Hersey & Blanchard, 1976, 1977, 1982; Her-
sey, Blanchard, & Johnson, 2001, refererat i Forsyth, 2006) beskriver hur olika ledar-
skapsstilar behövs under en utvecklingsprocess av en grupp. De bästa ledarna är, enligt 
teorin, flexibla och kombinerar ett stödjade beteende med ett styrande under utveck-
lingsprocessen. Det är fyra steg i en grupps utvecklingsprocess, där ledarskapet i första 
steget är styrande då individerna har en låg kompetens och engagemang. Allteftersom 
de utvecklas och fått en högre kompetens och engagemang övergår ledarskapet till 
coaching i det andra steget. I steg tre har individerna mognat och fått en hög kompetens 
och engagemang och ledarskapet blir stödjande. I det fjärde och sista steget är indivi-
derna självgående och ledarskapet har blivit delegerande. Ledarskapet växlar också 
över tid i takt med att individerna i gruppen utvecklas och förändras. 
 
Fleishman, 1953; Halpin & Winer, 1952 (refererat i Forsyth, 2006) beskriver ledarskap 
på ett annat sätt. Här delas ledarskap in i task leadership och relationship leadership, 
där det första är ett ledarskap som fokuserar på gruppens yttre mål och arbete, medan 
det andra fokuserar på relationen mellan individerna i gruppen. De olika ledarstilarna 
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skiljer sig åt där task leaderskip är mer fokuserad på att arbetet utförs enligt planerna 
mot de mål som satts och att gruppmedlemmarna utför sitt arbete på rätt sätt. Relation-
ship leadership är mer fokuserat på den sociala och emotionella delen och här fungerar 
ledaren mer stödjande och lyssnar på gruppmedlemmarna. I det första fallet är alltså 
gruppens mål mer kopplat till yttre faktorer, att nå ett visst resultat, men i det andra 
fallet är gruppens mål mer relaterat till att alla ska vara med och känna sig som en del i 
ett team. 
 
I en tidigare observationsstudie (Hildestrand, 2008) redovisas olika faktorer som hade 
betydelse för det kommunikativa samspelet mellan elev och ridlärare vid en ridlektion. 
Strukturen på lektionen och rollfördelningen mellan eleverna och ridläraren hade be-
tydelse. Hur instruktionen gavs tillsammans med respons och återkoppling från ryttare 
och häst, påverkade också kommunikationen, men även hur uppmärksamheten och fo-
kus riktades hos ridläraren respektive rideleven. Det som också kom fram var att rid-
lärarens sätt att använda rösten hade en synlig påverkan på ryttare och häst. Tonläget 
och tempot i rösten skapade direkta reaktioner hos såväl ryttare som häst, bland annat 
kunde en skarp, kort instruktion skapa spänning i ryttaren, och om tempot i rösten gick 
snabbare blev också ryttarens rörelser snabbare. En mjukare och långsammare instruk-
tion gjorde att rörelsen skedde i ett långsammare och mer avslappnat tempo. Reaktio-
nen i ryttaren fortplantades även i hästen och påverkade dess rörelser. Slutsatsen var att 
en stark känsla och hög medvetenhet om interaktionen mellan ridlärare, ryttare och häst 
samt en flexibel utbildningsmetodik kunde vara av betydelse för kommunikationen. 
 
Ridning är inte enbart ett nöje utan att det också handlar också om att träna och arbeta 
med en annan levande varelse. I det sammanhanget är det viktigt att ridningen också 
gynnar hästen på ett bra sätt. Detta är något som inte diskuterats i denna studie, men 
som det finns anledning att nämna. En häst som rids på ett felaktigt sätt kan i förläng-
ningen få problem som leder till skador och ohälsa, vilket inte bara kan bli ett lidande 
för hästen utan också vålla hästägaren ekonomiska problem. Detta är något som tas upp 
på många håll i allmänna hästlitteraturen, men också inom forskningen. På Ridskolan 
Strömsholms hemsida tar exempelvis Zetterqvist Blokhuis (2008) i sin slutrapport upp 
vikten av en god sits som i förlängningen bidrar till mindre skador hos hästen både fy-
siskt och psykiskt. Det finns alltså skäl att se till att den ridundervisning som ges bidrar 
till att förbättra ryttarens rid- och träningskunskaper så att hästen inte tar skada. Därför 
är det viktigt att kommunikationen mellan ridlärare och elev fungerar så att nödvändiga 
kunskaper kan överföras på ett sådant sätt att eleven kan tillgodogöra sig dem.  
 
Utifrån min egen erfarenhet av ridning har jag upplevt att just kommunikationen mellan 
ridlärare och elev haft betydelse för om kunskapen kan överföras eller inte. Jag har ock-
så reflekterat över att kommunikationen fungerat bättre med vissa ridlärare än med and-
ra och jag har många gånger undrat varför. När jag själv började instruera andra ryttare 
som red min häst, insåg jag att mitt sätt att använda rösten hade betydelse för hur kom-
munikationen fungerade. Utifrån det anser jag att en ökad medvetenhet om hur rösten 
kan användas och hur den kan påverka eleven och hästen i utbildningssituationen, kan 
vara av allmänt intresse. Syftet med denna studie var därför att undersöka ridlärares 
uppfattning om hur rösten används i samspelet med ryttaren på en ridlektion. 
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Metod 
 

Deltagare 
I studien intervjuades sex ridlärare. Urvalet gjordes utifrån en önskan att få en spridning 
vad avser kön, bakgrund och inriktning. Intervjupersonerna valdes ut genom egna kon-
takter och via en förteckning av tränare på internet (hemsida: Tränarportalen, 2008). I 
studien deltog tre män och tre kvinnor mellan 25-54 år. Samtliga deltagare hade arbetat 
med utbildning av ryttare (mellan ca 6-30 år) och instruerat såväl grupp som enskilda 
elever. De utbildade ryttare på olika nivåer; fritidsryttare, ridskoleryttare och tävlings-
ryttare. Bland deltagarna fanns representanter från de svenska ridinstruktionsutbild-
ningarna enligt Svenska Ridsportsförbundet (hemsida: Tränarportalen, 2008): ridlärare, 
ridinstruktör, B-tränare3, C-tränare, samt från hippologutbildningen på gymnasienivå. 
Det fanns ingen A-tränare representerad. Det fanns även representanter för alternativa 
inriktningar: westernridning, centrerad ridning och akademisk ridning. Flera av delta-
garna var dessutom aktivt verksamma tävlingsryttare varav en på internationell nivå. 
Tre av deltagarna tränade tävlingsryttare på nationell nivå.  

 
Material 
Intervjuerna var halvstrukturerade och följde en intervjumall (se bilaga).  

 
Datainsamling 
Samtliga deltagare kontaktades i förväg och informerades om undersökningens syfte 
samt hur intervjun skulle gå till. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum enligt överens-
kommelse med försöksdeltagaren. De varade i ca 50 minuter och spelades in på en digi-
tal bandspelare (fickminne). Ljudfilerna överfördes sedan till dator och transkriberades. 
Vid kontakten med deltagarna har Vetenskapsrådets etiska regler tilllämpats. 
 
Analys 
I analysen av intervjuerna användes induktiv tematisk metod (Braun & Clarke, 2006; 
Langemar, 2008) där intervjuerna först transkriberades till text. Därefter lästes texterna 
igenom, viktiga delar ströks under i texten och nyckelord noterades i marginalen. När 
samtliga intervjuer var genomgångna sorterades nyckelorden i bokstavsordning för en 
lättare överblick av materialet. Därefter sorterades nyckelord som var relaterade till va-
randra i grupper som namngavs som preliminära teman. Sedan gjordes en ny genom-
gång av de transkriberade intervjuerna för att se att all relevant information tagits med. 
Efter denna sista genomgång fastställdes de slutliga temana och några teman delades 
upp i flera underteman för att strukturen skulle bli mer överskådlig. När resultatet skrev 
plockades lämpliga citat från intervjuerna in som illustrativa exempel i rapporten. 
 

 
   Resultat 

 
Resultatet har sammanfattats i tre huvudteman: Rösten som verktyg i kommunikationen, 
Målet med ridningen och Ridlärarrollen. Några teman har delats upp i underliggande 
nivåer för att göra resultatet mer lättöverskådligt. 
 

                                                 
3 A-, B- och C-tränare är olika utbildningsnivå på auktoriserade tränare inom ridsport, där C-tränare är den lägsta 
nivån och A-tränare är den högsta nivån.  
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Rösten som verktyg i kommunikationen 
Rösten uppfattades som ett av verktygen för en ridlärare, men inte alla deltagare hade 
tänkt så mycket på hur rösten påverkade ryttaren. Tydligt var dock att samtliga uppfat-
tade rösten som viktig i kommunikationen med ryttaren. Utan en bra röst var det svårt 
att vara en bra ridlärare och en bra röst var också kopplad till ett gott självförtroende i 
rollen som ridlärare. 
 
”Om man kommer in i ett ridhus och lyssnar på en ridlärare - och det är framför allt 
för att man är ridlärare - så lyssnar man på vad det är för en röst i ridhuset. Hörs det, 
är det tydligt, är den behaglig att lyssna på? Vad är det för tonläge, låter det ansträngt 
eller… alltså, låter det som om ridläraren står och tar i för allt i världen, och … mycket 
av respekten, alltså gratis-respekten för ridläraren, sitter i rösten. Kanske inte…jag vet 
inte om det är så mycket när man själv rider som när man står där, som man får…om 
man själv går in och pratar med en bra röst, en stark röst, då får man mycket bättre 
självförtroende själv som instruktör.” 
 
En av deltagarna beskrev också hur handikappande det var när rösten inte fungerade 
och hur frustrerande det blev när hon var tvungen att minska sitt prat på grund av hals-
besvär. 
 
”… jag lider när jag är dålig i min röst. Det är hemskt, för när jag åkt på de där 
stämbandskatarrerna och inte kan prata som jag vill så får jag… ”Jag vill ju säga allt 
det här”, och då får jag inte ut allt det där som jag vill…”. 

 
Ibland användes tekniska hjälpmedel som mikrofon och högtalare på lektionerna och 
det upplevdes som annorlunda. Det uppfattades som bra eftersom ridläraren hördes 
bättre, men också som att man blev mer distanserad från eleven och att det gjorde det 
svårare att instruera.  
 
 Det språkliga innehållet 
Den huvudsakliga delen av instruktionen förmedlades via det verbala språket till ele-
ven. Det handlade om att eleven skulle förstå hur eller vad denne skulle göra, t.ex. hur 
eleven skulle utföra en viss rörelse. Instruktion kunde ges på flera olika sätt och det 
styrdes både av situationen och av vilken elev som undervisades. Ibland handlade det 
om att ge en direkt instruktion ”gör si eller så” och ibland gavs längre förklaringar. 
Några av deltagarna beskrev också att instruktionssättet nu var annorlunda än förr, och 
att det skett en förändring i utbildningssättet de senaste 30 åren, och att mycket av det 
gamla, militäriska sättet att lära ut idag försvunnit. En av deltagarna menade dock att 
det fortfarande fanns kvar, ”men det här gamla sättet – det tycker jag – det finns fak-
tiskt kvar, då blir jag nästan mörkrädd faktiskt”. En annan deltagare påtalade att det 
idag blivit mer fokus på pedagogisk instruktion. 
 
”Alltså, man gör inte alls likadant som man gjorde för länge sen. Det fungerar inte 
längre, utan man får hela tiden leta efter nya sätt för hur man ska få det att bäst 
fungera. Så kommer man på saker som ”men det här fungerar ju bättre om jag gör på 
det sättet”, att inte prata och att göra si eller så med tyglarna och skänklarna4, får då  
fungerar inte hjärnan på eleverna. Men förr var det ju så, när man själv lärde sig, att 
det var teoretiskt uppstyltat exakt på hur man gjorde, men nu förmedlar man mera att 

                                                 
4 Skänkel = ryttarens ben. 
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”tänk dig själv att du ska göra en skänkelvikning5, att det är du som går åt sidan och 
då gör hästen likadant”. Och då börjar ryttaren använda sin kropp istället för att 
fastna i någonting ”åhh, nu ska jag göra det här och det här”!” 
 
I instruktionen användes ofta liknelser för att hjälpa ryttaren att få en bild av det som 
skulle göras. Många gånger kom liknelserna spontant, men ofta återkom vissa illustra-
tiva liknelser som ridläraren tyckte fungerade bra. Ibland användes även kroppsrörelser 
och gester för att förmedla informationen till eleverna. 
 
”Och det gör att man får en bättre förståelse för…man kan hitta på mycket liknelser… 
Faktum är att man faktiskt kommer på mycket bra, beroende på vad det är för elev och 
vad  man frågar. Och så funderar man … om man nu tar en sån där sak som att … 
ryttarens tajming vid en avsaktning och igångsättning och göra en liknelse med hur du 
ska hitta koppling och gasen när du kör bil till exempel. ”Ja, just det, då måste jag hitta 
det där dragläget och hitta det där…” Och får dem som inte kan köra bil, får man hitta 
något annat som de kan relatera till eller någonting, så fantasin får faktiskt flöda 
ganska mycket där ibland.” 
 
Det fanns dock olika uppfattning om liknelsernas betydelse för att öka förståelse och en 
deltagare sa att han frångått det helt och hållet eftersom det krånglade till det, då eleven 
inte alltid förstod liknelsen och det kunde leda till missförstånd. Han upplevde att det 
istället var bättre att vara rak och tydlig i sin instruktion.  
 
Skulle längre förklaringar göras under lektionen, upplevde deltagarna att det var bättre 
att stanna eleven och göra en genomgång när denne inte red. Flera av deltagarna valde 
också att prata igenom vad lektionen skulle handla om i lektionens början samt sum-
mera det som hänt i slutet av lektionen. Under själva lektionen gavs kortare instruktio-
ner och hur mycket instruktion som gavs till eleven stod i relation till hur mycket stöd 
och hjälp denne behövde. Relativt ovana ryttare kunde behöva hjälp där läraren var 
med i rörelsen och gav understödjande instruktion hela vägen, medan mer rutinerade 
ryttare oftast bara behövde få instruktion om vad som skulle göras och inte nödvändigt-
vis hur. 
 
Det var också viktigt att framföra synpunkter på elevernas ridning på ett positivt sätt för 
att hjälpa eleverna till en positiv förändring. Det var speciellt viktigt med elever som 
redan innan hade en negativ inställning till sin ridning och upplevde att de inte kunde. 
Här var tilltalet viktigt och hur man valde sina ord. Tilltalet uppfattades av några av 
deltagarna som väldigt viktigt, då det var lätt att det kunde uppstå missförstånd, samt att 
det gällde att välja sina ord så att eleven kunde ta till sig det som sades. 

 
 Röstens nyanser 

Sättet som rösten användes på hade också betydelse för kommunikationen. Röstläge, 
tonfall, tempo, rytm och tajming i instruktionen användes för att hjälpa eleven i under-
visningen. Röstläget kunde användas både lågt och högt, så att ridläraren talade med 
hög röst eller med låg röst. Detta hade delvis med avståndet till ryttaren att göra, men 
också med hur starkt ridläraren ville påverka ryttaren. När det gällde avståndet kunde 
ridläraren vara nära ryttaren för att understödja ridningen eller hjälpa till med driv-
ningen av hästen, och ibland stod bara ridläraren stilla och studerade eleven. Här 

                                                 
5 Skänkelvikning = hästen går åt sidan. 
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upplevdes att man påverkade eleven mer när man var nära och att man gav eleven mer 
frihet när man stod en bit ifrån. Det som också kom fram var vikten av att ibland vara 
tyst och inverka så lite som möjligt på ryttare och häst. I vissa fall handlade det om att 
vara så tyst och passiv som möjligt för att undvika att störa elevens koncentration, men 
ibland kunde ridläraren vara aktivt närvarande och påverkade eleven utan att säga nå-
got, t.ex. genom att gå snett bakom häst och ryttare eller glida upp vid ett hinder. 
 

 Tonfall och röstläge 
Tonfallet kunde också ändras och vara hårdare eller mjukare. Här fanns uppfattningen 
att tonfallet ibland behövde vara skarpare eller hårdare för att en instruktion skulle gå 
fram. Det kunde också vara aktuellt om en ”farlig” situation uppstod. Vissa elever kräv-
de också ett skarpare tonfall för att de skulle lyssna eller ”väckas upp”. En av deltagar-
na talade om att ge ”öka energin” genom rösten i syfte om att få ryttaren mer aktiv. Det 
fanns också en uppfattning om att man ville ”sätta anspänning” i ryttaren inför t.ex. 
hopp över ett hinder, i syfte att få ryttaren och hästen mer aktiv. Här användes rösten i 
ett skarpare tonfall för att skapa denna anspänning. 
 
På samma sätt användes tonfallet på ett mjukare sätt för att dämpa en elev eller verka 
lugnande. Det kunde t.ex. användas när en elev var för ambitiös och blev stressad eller 
om det var en elev som var rädd eller försiktig. Här var det tydligt att det var en balans-
gång i hur tonläget skulle användas och att det var beroende av situationen och eleven. 
Variationen av röstläget hade också betydelse för att fånga elevernas uppmärksamhet, 
speciellt i en grupp. 
 
”…att använda tonläget beroende på vad man gör, och är man för monoton så funge-
rar inte det – framför allt inte i en grupp! Det är ännu mera viktigt i en grupp hur man 
varierar, lite grand beroende på vad man vill ha ut. 
 
I tävlingssituationen beskrev en deltagare hur man gjorde upp innan start hur ridläraren 
skulle agera och använda rösten i framridningen6 och att detta skilde sig från elev till 
elev. 
 
”När det gäller framridning, så kan vi göra upp innan, för vissa elever vill att man ska 
vara ganska sträng och på hela tiden innan start och andra blir jättestressade av det. 
De vill bara att man ska stå i ett hörn och så ska de rida fram och så ska man prata lite 
så där (lågt, försiktigt tonläge), och så där.” 

 
 Tempo och rytm 

Tempo i talet varierade också från att vara långsamt till att vara snabbare. Det användes 
också medvetet för att hjälpa eleverna att bli lite snabbare i sina rörelser eller att göra 
rörelserna långsammare. Även rytmen och takten kunde förmedlas med rösten och när 
ridläraren ville att ryttaren skulle känna rytmen kunde denne göra det genom att ryt-
miskt upprepa ett ord, t.ex. ”hepp-hepp”, eller tala på ett rytmiskt sätt i takt med rörel-
sen. Ibland riktades även instruktionen mot hästen, t.ex. när en ryttare skulle sakta av så 
var orden ”sakta av” riktade till ryttaren, men tonläget och tempot riktades mot hästen. 
På samma sätt kunde ridläraren driva hästen med rösten genom att tala lite fortare och 
drivande, fastän innehållet i instruktionen var riktat mot ryttaren. På det sättet kunde 
ridläraren hjälpa ryttaren att rida hästen i en viss övning eller situation. En deltagare 

                                                 
6 Framridning = Uppvärmning på tävlingsplatsen innan tävlingen börjar. 
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talade om nyansen i rösten och att om ridläraren gav en instruktion i ett visst tempo, så 
kunde den få en annan mening för eleven än vad som om avsågs. 
 
”…om jag säger en sak väldigt fort …och då kan det bli en annan betydelse för 
eleverna än för mig. Det kan låta lite, kanske, lite snabbare eller strängt, fast jag inte 
menade att vara det. Jag försöker tänka på det, att jag försöker vara… Och speciellt 
med vissa elever som har jättemycket ridkänsla, men som är lite långsammare i sitt 
tänk, så jag tänker jättemycket på det.” 
 

 Tajming 
Tajmingen var också av betydelse, det vill säga, när instruktionen gavs. Att det var vik-
tigt att ge instruktionen vid ett tillfälle då eleven var mottaglig för den. Men också att 
det var viktigt att ge ”rätt” form av instruktion som hade betydelse för eleven vid det 
tillfället.  

 
Det fanns också en uppfattning om att man kunde prata för mycket och det ibland var 
bra att vara tyst och inte störa eleven. En deltagare uttryckte det som att ”den perfekta 
lektionen skulle egentligen vara att komma in och vara tyst”. Här fanns en uppfattning 
om att mycket prat inte alltid gynnar kommunikationen mellan lärare och elev, utan att 
var viktigt med en balansgång mellan att prata och vara tyst. Pratade ridläraren vid ”fel” 
tillfälle eller ”hjälpte” ryttaren i momentet så kunde det verka hindrande. Eleven kunde 
då ha svårt att både koncentrera sig på vad instruktören sa och på ridningen, vilket 
hindrade denne från att uppleva känslan med hästen.  
 
”…men där ska man ha klart för sig, att man riskerar mer att ta bort känslan för 
ryttaren där, än … alltså, vi har inte fullt ut den förmågan att koncentrera oss på 
hinder samtidigt som någon står och pratar.” 

 
Målet med ridningen  
En viktig del som hade stor betydelse för hur utbildningen skedde var elevens mål med 
sin ridning. På ridskolor fanns elever med väldigt olika mål, en del var ambitiösa och 
ville lära sig mer om ridning och hade en önskan om en djupare förståelse. Vissa var 
mer målinriktade och ville t.ex. ut och tävla. En del hade planer att så småningom skaf-
fa egen häst. Andra elever hade helt andra mål, för dem var ridlektionen en avkoppling 
och rekreation. Ett tillfälle då man gjorde något kul med goda vänner och kanske tog en 
kaffepaus efter lektionen. Här handlade det inte så mycket om att bli en duktig ryttare 
utan mer att ha roligt med vännerna i ridsituationen. Dessa elever ville många gånger ha 
en upplevelse och kunde uppskatta enkla övningar. 
 
”…ibland kan man, i sitt tycke, göra mycket simpla, enkla lektioner, när man inte gjort 
någonting – tycker man, och så är alla jättelyckliga, ”Åh, vad det här var kul!”, 
”Nämen, ni har ju bara skrittat hela lektionen”, ”men det gör ingenting!”. Så det är 
nog mera vad de får för upplevelse med hästen.” 
 
Såg man på privata ridelever fanns här också skillnader i målen. Vissa elever hade t.ex. 
ett uttalat tävlingsintresse och jobbade hårt för att nå sina mål. De var ofta mycket am-
bitiösa och lade mycket tid på träning och tävling. Då ställde också ridläraren högre 
krav och blev mer drivande mot eleverna. 
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Med privata ridelever, som red för upplevelsens skull, handlade det ofta om att hitta 
mål som bidrog till en roligare ridning samt att hjälpa eleven över de svårigheter som 
denne hade. Här handlade det om att skapa en röd tråd i ridningen. 
 
”Det viktigaste är ju att man lyssnar på eleven, jag menar, att man ställer rätt frågor 
så att man får en dialog med eleven, så att man får reda på, hitta någonstans – var 
befinner sig den här eleven och vad kan vi uppnå tillsammans, både kortsiktigt på den 
här lektionen och mer långsiktigt på den här kursen eller på det här halvåret … eller 
framåt eller vad jag ska säga, och att hitta en utgångspunkt att utgå ifrån… Att ställa 
de frågor som får eleven att formulera hur de ser på det. Jag tror det är jätteviktigt, 
alltså, var och en har ju sin egen väg att gå, …att försöka stödja den som instruktör, 
och då måste man ställa de frågorna man kan för att få de svaren man kan. Det är 
sällan någon har formulerat, alltså, man har varit med rätt länge innan man börjar 
formulera själv någon sorts inriktning.” 
 
Elever som tävlade på hög nivå och tänkte sig en tävlingskarriär hade som  regel en hög 
kunskapsnivå och drev mycket av sin utveckling själva med stöd av ridläraren. Där 
fungerade ridläraren mer som en tränare och bollplank som kom med förslag och idéer 
och det handlade mer om ett samarbete mellan elev och tränare mot ett mål som eleven 
själv satt upp i samarbete med tränaren. I ett fall beskrev en deltagare att hon tillsam-
mans med eleven satte mål och gjorde upp planer för träningen, samt höll regelbundna 
utvecklingssamtal under utbildningen. 
 
En annan deltagare tog upp problematiken med att ha en idealbild om perfektion och att 
det var viktigt att förmedla till eleverna att man kan sträva efter att bli perfekt, men att 
de aldrig kan nå dit. Att man måste ha rimliga mål för annars skapades bara ångest. 
 
”Att framför allt klargöra att förstå att det är ingenting som är perfekt. Man kan kanske 
ha en vision av att det ska vara perfekt, men vill du vara perfekt så kommer du bara att 
skapa prestationsångest, och det är inget rimligt eller relevant mål.” 

 
Ridlärarrollen 
Ridlärarrollen kunde se väldigt olika ut beroende på hur ridsituationen såg ut. Här fanns 
ett stort behov att vara flexibel och anpassa utbildningen till elevens eller gruppens 
kunskapsnivå och förutsättningar. I vissa fall var det nödvändigt att vara mer styrande 
och den som mer tydligt sa vad eleven skulle göra. I andra fall handlade det mer om att 
ge uppgifter som eleven fick lösa och komma med feedback efteråt eller att stå vid 
sidan om och se på och komma med kommentarer efteråt. Situationen såg också olika 
ut om man undervisade i grupp eller enskilda elever. I gruppsituationen var ofta lek-
tionen mer planerad och samtliga elever arbetade med samma sak. På ridskola var det 
ofta vanligt att alla eleverna gjorde samma sak samtidigt, t.ex. red trav eller arbetade på 
volt, medan i mindre grupper kunde eleverna arbeta parallellt med olika saker. På en-
skilda lektioner arbetade man ofta med det som eleven behövde just då. Ofta började 
enskilda lektioner med att ridläraren och eleven stämde av hur det gått sedan sist och 
gjorde upp en plan för dagens lektion. Det som samtliga deltagare ansåg var viktigt var 
att visa engagemang i eleverna och ge feedback. Detta kunde vara svårt ibland på 
grupplektioner, då det var många elever, men det var viktigt att någon gång under lek-
tionen försöka ge alla någon form av feedback. Det här upplevdes dock inte lika svårt 
om eleverna återkom regelbundet över en längre tid och ridläraren och eleverna kände 
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varandra närmare. Några av deltagarna upplevde att det fanns fördelar med grupplektio-
ner eftersom eleverna då också kunde se och lära av varandra. 

 
 Elevens förutsättningar 

Hur ridläraren agerade i sin roll var delvis beroende av eleverna och av situationen. 
Vissa elever var mer tuffa och tålde mera att bli tillsagda eller bli tilltalade i en hårdare 
ton, medan andra elever var mycket känsligare och måste hanteras mer försiktigt. Rela-
tionen med eleven avgjorde också hur kontakten blev och det handlade om att bygga 
upp ett förtroende mellan lärare och elev. En deltagare uttryckte det att ”…att ju tryg-
gare eleven är med dig, ju mer du känner eleven – ju tuffare kan du egentligen vara”. 
Samtliga deltagare talade om att ”känna av” eleverna och för att veta hur man skulle 
kunna lägga upp lektionen. Man kunde också vara mer drivande mot elever som hade 
en högre kunskapsnivå än mot nybörjare. 
 
”…de här tävlingsryttarna som jag har, de hamnar i frustration på grund av att det inte 
fungerar. Till dem kan jag säga att ”det är du som gör det!”, ”du måste tänka om” 
eller ”gör inte så där”, och då kan man hamna på rätt nivå igen, för de är så villiga att 
rätta sig i ledet, men med en människa som inte har kunskapen blir det mycket svårare 
för där blir det bara ”åhh, kaos!”.” 

 
Det fanns också skillnad mellan att undervisa elever man inte kände så väl och sådana 
som man undervisat i många år. Speciellt med privata ryttare som red många år för 
samma ridlärare var det viktigt att bygga upp en personlig kontakt för att få ett närmare 
samarbete. En deltagare berättade om hur kommunikationen utvecklades över tid, när 
man började med en ryttare som var nybörjare och sedan hur det utvecklades allt efter-
som eleven blev duktigare. 
 
”sen så kommunicerar man olika med eleverna, dels beroende på var de befinner sig i 
utbildningen. I början när eleven inte är så kunnig är det mycket envägskommun-
ikation. Om man tänker att de nästan står på noll, då måste ju jag tala om att så här är 
det. … Och så småningom blir eleverna duktigare och duktigare och sen de här som 
har vart här ett tag och som är väldigt duktiga. Då är det ju mycket mer en tvåvägs-
kommunikation, och så kommer de in och då frågar man ”hur känns det idag?” och så 
beskriver eleven själv lite mera. Det kommer ju efterhand och det är ju inte helt envägs-
kommunikation i början, men det blir ju väldigt mycket.” 
 
Elever lär in på olika sätt, att vissa hade lättare att lära genom att titta på, andra hade 
lättare att lära genom att lyssna och vissa måste pröva själv. Det var också skillnad att 
undervisa barn, ungdomar och vuxna. Några av deltagarna tog även upp skillnaden i att 
undervisa olika kön i det att män hade tendens att göra som de blev tillsagda, medan 
kvinnor ofta gjorde som de ”trodde” att de egentligen skulle göra. På tävlingsnivå kun-
de det också vara skillnad på män och kvinnor, där män var mer fokuserade att komma 
framåt, medan kvinnor ofta var mer fokuserade på att göra saker perfekt.  
 
”…de flesta som rider är ju tjejer och där får man vara kanske lite försiktig. Det är 
lättare att instruera en kille, det är det mera rakt på. Medan med tjejer är det ”du 
kanske ska göra så här” eller ”vad tror du alltså om vi gör så här”… 
- Det finns en könsaspekt där, menar du? 
- Absolut, det gör det. Med en kille är det ”det ska vara så här”. ”Jaha”, säger han 
och så gör han så.” 
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”…men killar är oftast enklare att instruera och jag tror att det mer handlar om att 
fokus ligger på något annat. Fokus är att hoppa felfritt och vara snabbast i mål i slu-
tändan. 
- Har flickor ett annat fokus, menar du? 
- Ja, det är lite för mycket att det ska vara perfekt. Det skapar oftast en stor 
prestationsångest. Inte alla, man ska naturligtvis inte generalisera alltför mycket, men 
allt ska vara så perfekt. Har man hoppat tio språng och det är super, och så kraschar 
det sista – då är rundan katastrof! Även fast det kanske var väldigt, väldigt bra...” 
 

 Mental träning 
De deltagare som tränade tävlingsryttare tog även upp vikten av den mentala träningen, 
att lära ryttaren ett vinnande tänk, där ridlärarens roll handlade mycket om att hjälpa 
ryttaren att arbeta rätt, få självförtroende och kunna behärska en tävlingssituation. Det 
som också kom upp var vikten av att lära sig rätt från början och träna in rörelser moto-
riskt, så att de fungerade automatiskt i tävlingssituationen. Det som också nämndes var 
hur viktig ryttarens inställning var i en tävlingssituation för att man skulle lyckas, spe-
ciellt i situationer då ryttaren kände rädsla. En annan deltagare tog upp ridlärarens funk-
tion som ett stöd och trygghet, just i situationer när eleven var rädd och hur man kunde 
hantera det. 
 
”Många på ridskolor är lite räddare än vad egentligen de visar. Och då är det ganska 
viktigt att man finns där som en trygghet ganska nära. För en rädd ryttare – för det är 
ju ändå ett stort djur – blir otroligt låst och rider otroligt mycket under sin förmåga. 
Det blir en blockering när man är rädd, så där är viktigt att tryggheten finns på mar-
ken. Och då kan man ta över och rida lite från marken, när de behöver stöd.” 

 
 Att bidra till ökad förståelse 

En svårighet som en deltagare tog upp var att man ser saker ur olika synvinklar och kan 
uppfatta en situation på olika sätt, vilket kan leda till missförstånd mellan ridlärare och 
elev. Detta uppfattades som ganska svårt att hantera, men att det var viktigt att reda ut 
varför något blev fel och förklara varför det hände, så att eleven fick en bättre förståelse 
vilket bidrog till ett ökat självförtroende och trygghet i situationen. Här handlade det 
också om att hjälpa eleven till en högre självmedvetenhet och förståelse för hur man 
själv fungerar. 
 
”Jag tror att vad som är viktigt för mig, är att man tar reda på vad som har hänt, och 
det här är också en svår bit, för vi människor har kanske inte så lätt att hålla oss till 
sanningen, alltså när det händer något. Man konstruerar ju ofta sin egen situation eller 
sanning och det är väl det som är svårt, … men jag tror att det är jätteviktigt att 
fundera på vad är det som har hänt! Varför stannar hästen till exempel eller varför 
river den? Någonstans kunna sätta ett finger på det, och sen tror jag det också är 
väldigt viktigt att förklara att så här går det till, gör du si så händer det, gör du så så 
händer det. Så att kunskap hela tiden kan hjälpa till att skapa en trygghet och ett bättre 
självförtroende.” 
 

 Elevens utveckling – ridlärarens drivkraft 
Som ridlärare var elevens framgång många gånger en drivkraft i arbetet, men det var 
inte alltid när de duktigaste eleverna lyckades som man kände en positiv glädje. Många 
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gånger kunde det vara större tillfredsställelse när en elev som hade svårigheter på olika 
sätt lyckades. 
 
”…en tjej som det är jättekul med, för hon…. Man märkte i höstas att hon var lite 
tystlåten och satt själv och så, men sen jobbade jag verkligen med henne, för jag tycker 
att hon … Hon kanske inte är så jättetalangfull med ridningen, men hon är väldigt sym-
patisk och jättesnäll tjej och rolig, men hon är inte den som sticker ut mest och är häf-
tigast. Vi har fått en jättebra kontakt och hon har lärt sig rida jättefint och tycker att 
det är väldigt, väldigt kul nu. Man har märkt att hon tycker det är roligare och roligare 
bara på den här korta tiden sen i höstas. Att hon verkar uppskatta det och det är också 
- sånt är faktiskt jättekul med jobbet.” 

 
En av deltagarna talade om vikten av att eleven blev medveten om vad denne gjorde 
och att genom att fråga eleven vad som hänt så kan ridläraren få eleven att göra en egen 
analys, vilket bidrar till dennes utveckling, men också att frågan fungerar som en kon-
troll på att informationen gått fram och eleven har förstått vad ridläraren vill säga. 
 
”För mig är det jätteviktigt att veta vad som har hänt och vad man ska göra åt det för 
att det ska bli bättre. Även analysen hos eleven är för mig ganska viktig, även om 
kanske svaren inte spelar mindre roll. Mest för att ta reda på var eleven är. Är denne 
jätterädd så kommer den inte alls att vara sanningsenlig där, utan då hittar man på och 
vet inte vad som händer. Kan man beskriva vad som hänt, då är man någonstans mer 
närvarande och då kan man genast ställa lite mera krav. Så det är också ett ganska bra 
sätt att ta reda på hur mycket information som gått fram i kommunikationen.” 

 
 Hästens roll under ridlektionen 
Hästen uppfattades också som en länk i kommunikationen mellan ridlärare och elev. 
Hästens reaktioner och beteende hjälpte ridläraren att se vad eleven gjorde. Speciellt 
tydligt var det på ridskolor där hästarna kunde uppfattas som ”medhjälpare” i utbild-
ningen. Hästarna kände ridläraren väl och kunde uppfatta vad som skulle göras, vilket 
hjälpte ridläraren under lektionen. Med utgångspunkt från hästens kroppsrörelser och 
beteende kunde ridläraren bedöma hur ryttaren red och vad denne behövde hjälp med. 
Detta gällde även lektioner med ryttare som hade egen häst, men här var det inte på 
samma sätt som på en ridskola där hästarna var mer samspelta med ridläraren. Här ut-
tryckte några deltagare att det fanns en skillnad i ridlärarens känslomässiga engage-
mang. Om eleven red en häst som ridläraren ägde eller hade en närmare relation till, 
kunde denne bli mera berörd när eleven gjorde något allvarligt fel. Det var i sådana 
situationer som det kunde brista och ridläraren kunde bli upprörd, men här var det 
viktigt att hantera en sådan situation på ett bra sätt, så att eleven kunde förstå vad som 
blivit fel. 
 
” Det får en annan dimension av att det dessutom är våra hästar, men jag känner igen 
känslan. När det är någon som rider en häst och så ser man,… man blir känsligare ju 
sämre ryttaren rider. 
 
Det som också uppfattades som viktigt var förhållningssättet mot hästen, att eleverna 
måste förstå att det var en levande varelse och att de måste ha respekt och förståelse för 
djuret. Här var ridlärarens roll att hjälpa eleven att förstå hästen och varför den gjorde 
som den gjorde. Detta upplevdes ibland som en frustrerande del av arbetet, speciellt när 
eleven hade lite förståelse för djuret och som var mer fokuserade på sin egen upplevelse 
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och gärna ”skyllde” felet på hästen, istället för att inse att denne själv var orsaken till 
problemet.  
 

 Diskussion 
 

Syftet med studien var att studera hur ridläraren upplevde att rösten påverkade sam-
spelet med eleven på en ridlektion och vilken effekt den kunde ha på utbildningssitua-
tionen. Ser man till resultatet så var rösten viktig för kommunikationen. En väl fun-
gerande röst var en förutsättning för att kommunikationen skulle fungera. En bra röst 
handlade inte bara om att höras utan också om att få respekt i sin roll som ridlärare och 
det, i sin tur, var kopplat till ridlärarens självförtroende. När rösten inte fungerade eller 
påverkades av tekniska hjälpmedel kunde det få konsekvenser i ridlärarens beteende, 
t.ex. genom en upplevelse av frustration eller att känna sig distanserad från eleverna. 
Rösten som förmedlare av kunskap kan därför ses som den bärande komponenten i 
kommunikation mellan lärare och elev. Med rösten förmedlade ridläraren det språkliga 
innehållet, men också olika verbala nyanser i form av röstläge, tonläge, tempo och 
rytm. Tillsammans med kroppsspråk och gester kan man säga att de bildade en gemen-
sam och symbolisk innebörd för ridläraren och eleverna, såsom det nämns i Meads teori 
om symbolisk interaktionism (refererat i Bron & Wilhelmsson, 2005). Nyanseringen i 
rösten kunde användas för att få fram instruktionen till eleven, men också för att stödja 
i själva ridningen. Man kan se detta sätt att använda rösten som ett sätt att försöka för-
medla en känsla till ryttaren, något som upplevdes som svårt. 
 
Ett av skälen till att det upplevdes som svårt att förmedla en känsla kan vara att ridning 
är en praktisk, automatiserad kunskap eller tyst kunskap (Danius, 2006) som ska över-
föras från en individ till en annan. Begreppet tyst kunskap (engelska tacit knowledge) 
finns beskrivet på många håll i litteraturen. Granberg (2003) beskriver den som en kun-
skap som inte uttalas, men som är nödvändig för att något ska kunna utföras. Fitts & 
Posner (refererat i Andersson, 2005) tar också upp hur kunskap blir automatisk genom 
att deklarativ kunskap omvandlas till mönsterstyrt igenkännande, procedurell kunskap. 
Här kan även en parallell dras till Karlssons musikstudie (2008), att det var lättare att 
förmedla det tekniska än känslan i musikundervisningen. I den här studien fanns det 
dock inget som tydde på att ridläraren undvek att försöka förmedla känslan. Snarare 
sökte man på olika sätt hitta former för att få eleverna att uppleva känslan, som till 
exempel att genom liknelser få eleverna att överföra känslan från en annan upplevd 
situation till ridsituationen. Detta ställde dock krav på ridläraren att hitta en fungerande 
liknelse, annars gick inte instruktionen fram. Thorndike beskrev i sin theory of identical 
elements (refererat i Andersson, 2005), att överföring av kunskap mellan olika akti-
viteter bara kan ske när aktiviteterna har samma kunskapselement. Det är alltså viktigt 
att finna liknelser som i sina delar överensstämmer med ridningens olika delar, annars 
går inte instruktionen fram. Bland de intervjuade fanns en medvetenhet om detta och 
flera av deltagarna talade om att vara kreativ och hitta passande liknelser samt att de 
upptäckt att vissa liknelser fungerade bättre än andra. I det sammanhanget var god 
fantasi till hjälp. 
 
Hur rösten användes stod också i relation till elevens personlighet, men även situatio-
nen hade betydelse för hur ridläraren använde rösten. Med röstens hjälp upplevde rid-
läraren att denne kunde lugna en stressad eller rädd ryttare, men också ”väcka upp” 
elever som inte riktigt var med. Rösten påverkade också elevens rörelsemönster, vilket 
bekräftar min tidigare observationsstudie (Hildestrand, 2008). Rösten kunde till exem-
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pel vara drivande eller lugnande, vilket påverkade elevens rörelser. I intervjuerna fram-
kom också att ridlärarna upplevde att det fanns skillnader i känslighet hos eleverna och 
olika elever reagerade olika på hur rösten användes. Vissa elever var mer ”tuffa” och 
tålde att bli tillsagda eller få uppmaningar i ett skarpare tonfall, medan andra elever var 
”känsligare” och krävde ett mjukare tonläge. Det som också nämndes i intervjuerna var 
att det fanns en skillnad i hur man instruerade män och kvinnor, i det att män gavs enk-
lare och mer raka instruktioner, medan sättet att instruera kvinnor var mer indirekt. Här 
kan man inte dra några generella slutsatser från denna studie, men det är intressant att 
flera av deltagarna upplevde att det var skillnad mellan att instruera en man och en 
kvinna.  
 
Reaktionen på rösten upplevdes alltså bero på elev och situation, vilket ställde krav på 
att ridläraren hade en god förmåga att känna in eleven och situationen och kunna an-
passa sitt undervisningssätt på det sätt som bäst gynnade eleven. Det handlade om att 
vara flexibel som ridlärare, vilket kan relateras till situation leadership theory (Hersey 
& Blanchard, 1976, 1977, 1982; Hersey, Blanchard, & Johnson, 2001, refererat i For-
syth, 2006), som beskriver en flexibel ledare som den bästa ledaren. Känsligheten hos 
ridläraren och förmågan att ”läsa” eleven bidrog till att eleven fick en bättre inlärnings-
situation, något som Kurkul (2007) även beskrev i sin studie. Detta sätt att anpassa sitt 
undervisningssätt till elevens förutsättningar anknyter även till Kolbs (refererat i Gran-
berg & Ohlsson, 2004) olika inlärningsstilar, som visar att olika individer lär in på olika 
sätt, och att det borde därför vara viktigt att använda en metodik som gör det möjligt att 
anpassa utbildningen till elevernas olika förutsättningar. Här kan det dock finnas ett 
problem när man undervisar i större grupper på t.ex. ridskolor, där ridläraren kan ha 
svårt att hinna ge alla elever det som behövs, speciellt om elevernas behov skiljer sig 
mycket åt. Å andra sidan borde det i en sådan verksamhet finnas större möjlighet att 
skapa grupper med olika inriktningar eftersom elevantalet är så stort. På enskilda lek-
tioner borde detta däremot inte vara något större problem då lektionerna oftast läggs 
upp enligt överenskommelse mellan lärare och elev. Inte heller på kurser, eftersom des-
sa oftast har ett överenskommet tema från början. 
 
Elevens utbildningsnivå hade också betydelse för hur ridläraren valde att agera och an-
vända sin röst. En elev som befann sig på nybörjarnivå ansågs oftast vara i större behov 
av hjälp än en elev som var på högre utbildningsnivå. Sättet att agera och använda rös-
ten kunde därför variera. Det framkom att nybörjaren kunde ha behov av att läraren var 
mer aktiv i sin instruktion och i nya moment ansågs det ibland vara nödvändigt att hjäl-
pa eleven att rida hästen, genom att man aktivt gick in och ”tog över hästen”, och red 
hästen från marken åt eleven. Här var det dock viktigt att vara medveten om, att gjorde 
man det, så tog man också bort en del av ridkänslan för eleven. Det upplevdes alltså 
som en balansgång mellan hur mycket ridläraren skulle hjälpa till och hur mycket ele-
ven skulle få prova själv, där risken fanns att eleven aldrig fick möjlighet att pröva och 
komma till insikt i inlärningssituation. Något som även Falkensson (2003) och Lunde-
sjö-Öhrström (1998) visade i sina studier. Lundesjö-Öhrström (1998) tog också upp 
konflikten om hästen som kunde uppstå på en ridlektion om hästen - det som kallas ”ett 
triangeldrama mellan ridlärare, ryttare och häst”. Något som även kom fram i den här 
studien. På ridlektioner där ridläraren hade en personlig relation till hästen, kunde det 
uppstå en inre konflikt hos ridläraren om en elev red ”dåligt” eller på något sätt agerade 
så att hästen blev lidande. Detta kan upplevas som ett problem, men någonstans borde 
man ställa sig frågan om vem som äger relationen till hästen under pågående lektion? 
En ridlärare borde givetvis säga ifrån om en elev missbrukar hästen på något sätt, men 
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eleven borde också ges det utrymme som behövs för att få ”testa”, med risk för att det 
blir fel, eftersom det har betydelse för inlärningen.  
 
Möjligheten att få pröva och känna själv för att kunna lära sig rida, uppfattades som 
viktig i intervjuerna. Det anknyter till Anderson, 1983; Fitts & Posner, 1967, (refererat i 
Anderson, 2005) och de olika stadier som vi kognitivt genomgår i en inlärningsprocess. 
Under inlärningen måste man få pröva många gånger innan man lyckas och rörelsen 
blir automatiserad, något som lärare i alla tider hävdat. ”Träning ger färdighet” är en 
gammal devis. Detta framkom även i intervjuerna, och just vikten av att lära in rätt från 
början och träna så att rörelserna blir automatiska, uppfattades som oerhört viktigt. Spe-
ciellt i situationer där det kunde bli ”farligt” eller när ryttaren blev rädd, t.ex. i en täv-
lingssituation eller om hästen blev skrämd. Var ridningen då automatiserad bidrog det 
till att ryttaren reagerade ”rätt” och inte tappade kontrollen. Det blir alltså ett mönster 
som man automatiskt känner igen, såsom beskrivs av Anderson, 1983; Fitts & Posner, 
1967, (refererat i Anderson, 2005). 
 
Även i transformativt lärande (refererat i Bron & Wilhelmsson, 2005) beskrivs lärandet 
som en process, där kritisk reflektion ses som en central del av vuxnas lärande och där 
stödet från omgivningen är av betydelse när en individ förändrar sin föreställningsvärld 
och lär sig något nytt. Utifrån detta kan man se betydelsen av att man på en ridlektion 
får möjlighet att reflektera över det man gör, både för sig själv och i relation till andra. 
Det borde därför vara viktigt att det skapas en dialog mellan ridläraren och elev så att 
detta möjliggörs. På grupplektioner kan eleverna ges möjlighet att gemensamt reflek-
tera över det som skett, vilket skulle kunna bidra till en ökad förståelse och bättre in-
lärning. Detta var något som delvis kom fram i intervjuerna, då just dialog och möjlig-
het till reflektion betonades av flera av deltagarna. Även beröm uppfattades som viktigt 
och en deltagare talade om att ha ett positivt förhållningssätt mot eleverna. Detta kan 
kopplas till behaiviorism (Passer & Smith, 2003) och positiv förstärkning som ett sätt 
att genom belöning förstärka ett visst önskat beteende. 
 
Elevens mål hade betydelse för hur ridläraren agerade i sin roll och följaktligen hur rös-
ten användes. Elevens målsättning med ridningen låg till grund för hela lektionen. En 
elev kunde ha olika mål med sin ridning, men oftast fanns det ett huvudsakligt mål som 
man strävade mot. Förenklat skulle man kunna säga att elevernas målsättning kunde de-
las in i dem som i första hand red med siktet inställt på yttre mål, som till exempel täv-
ling, och dem som i första hand hade fokus på ett inre mål, exempelvis relationen med 
hästen. Beroende på vilket mål eleven hade så påverkade det hur ridläraren lade upp ut-
bildningen och agerade mot eleven, som följdes upp under utbildningens gång. Detta 
sätt att arbeta kan relateras till kognitionsforskningen och mastery learning (Anderson, 
2005) som bygger på att läraren följer elevens utveckling inom de olika delar som ingår 
i en aktivitet och ser till att eleven verkligen förstått och behärskar dessa. Instruktion 
utan mastery learning kan leda till att studenter missar viss grundläggande kunskap i 
aktiviteten.  
 
Beroende på inriktningen hade vissa ridlärare mer fokus på de yttre målen och andra 
mer på de inre. Ser man detta ur ett ledarskapsperspektiv kan man relatera det till task 
leadership och relationship leadership (Fleishman, 1953; Halpin & Winer, 1952, refe-
rerat i Forsyth, 2006). Ridlärare med ett task leadership skulle då se mer till att ridnin-
gen når synliga resultat, t.ex. att vinna en tävling. Ridlärare med relationship leadership 
skulle fokusera mer till den inre upplevelsen i ridningen och relationen till hästen. Detta 
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med inre och yttre mål tas också upp i Danius (2006) studie, där målet med ridningen i 
förhållande till hästen beskrivs som att fokus antingen är på hästens yttre form eller 
dess inre mentala tillstånd. Det framgick i intervjuerna att olika mål hos eleverna också 
bidrog till att de sökte sig till olika ridlärare inom olika inriktningar. En elev med en 
viss inriktning sökte sig till exempel till en viss ridlärare inom just det området. På rid-
skolorna fanns det dock en större variation och där kunde målen skilja mellan olika 
grupper och elever, vilket ställde krav på hur ridskolorna utformade sin verksamhet. 
Det som också upplevdes ha förändrats över tid var elevernas inställning och målsätt-
ning. Tidigare nöjde sig många med att rida på ridskola, men idag upplevdes många 
elever som mer ambitiösa. De ville utvecklas mycket mer i sin ridning, vilket ställde 
andra krav på ridläraren. Sammanfattningsvis kan sägas att ridlärarrollen kräver ett 
flexibelt ledarskap som både står i relation till elevens mål och personlighet, men att 
olika typer av ledarskap också är lämpande för elever med olika inriktning och mål. 
 
Avslutningsvis kan sägas att det under arbetet har framkommit att rösten var den vik-
tigaste komponenten för att förmedla kunskap till en elev på en ridlektion. Utan för-
mågan att verbalt kunna kommunicera sin kunskap var det svårt att vara ridlärare, något 
som var ganska självklart. Vad som däremot inte var lika självklart var hur rösten kun-
de användas för att nå fram till eleven. Samtliga deltagare ansåg att rösten var viktig. 
Några var väl medvetna om den effekt rösten kunde ha på eleven, men inte alla. Rösten 
kunde användas för att påverka ryttaren såväl som hästen, och nyanseringen i rösten 
kunde bidra till att förmedla den känsla man söker efter inom ridning. Vissa elever 
uppfattades som mer känsliga för röstens påverkan, medan andra inte var det. Det kan 
därför finnas anledning att som ridlärare reflektera över hur rösten inverkar på eleven 
under en ridlektion och hur rösten kan användas som ett aktivt verktyg i kommunika-
tionen med eleven. I förlängningen kan en ökad medvetenhet om rösten bidra till en 
bättre överföring av ridkunskap, vilket också har betydelse för hästens hälsa och väl-
mående. 
 
Metoddiskussion 
De som deltagit i studien kommer från olika ridinriktningar i Sverige. Urvalet var styrt 
av en önskan att få en så bred representation som möjligt i studien. Reliabiliteten är 
därför relativt god, men ytterligare intervjupersoner och en större bredd skulle kunna 
bidra till ytterligare förståelse i ämnet. Studien bygger på enbart sex intervjuer och den 
begränsningen i materialet gör det svårt att dra några generella slutsatser i ämnet, varför 
generaliserbarheten är låg. En svårighet i arbetet har varit att finna relevant forskning 
som anknyter till ämnet vilket gör att det vetenskapliga underlaget är tunt. Forskning 
om röstens påverkan i ridutbildning är i stort sett obefintlig, varför stor vikt lagts på att 
finna stöd i olika kända teorier inom psykologi och pedagogik. 
 
Resultat i denna studie visar att det finns anledning att göra ytterligare forskning i äm-
net. Vidare studier om röstens påverkan när det gäller att förmedla en känsla på en rid-
lektion skulle ge ytterligare förståelse för ämnet. Speciellt intressant skulle det vara om 
det kan bidra till att utveckla metodik där rösten som redskap blir synliggjord för rid-
lärare. Det som också kom fram i denna studie var att det fanns ett könsperspektiv när 
det gällde sättet att undervisa ryttare. Fler studier inom det området skulle kunna ge en 
tydligare och bättre bild av det perspektivet.  
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Bilaga: 
 
  
Intervjuguide C-uppsats Lilian Hildestrand 
 
Inledande fråga: (Kön + ålder) 
 
  
Berätta om din bakgrund som ridlärare? 
 
Vad tycker du är det viktigaste en instruktör ska tänka på i kommunikationen med eleven? 
 
Vad tror du rösten har för betydelse för kommunikationen? 
  
 
  

 


