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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vad en grupp ridsportledare vill förmedla till sina elever, samt ta 

reda på vilka kunskaper och värderingar som produceras och förmedlas inom ridsportkulturen. För 

att uppnå syftet har jag formulerat nedanstående frågeställningar.  

 

 Vilken utbildning har ledarna inom ridsporten? 

 Vilka är de oskrivna reglerna inom ridsporten vad gäller etik, moral och empati?  

 Hur förmedlas den goda ridsporten till eleverna enligt ridsportledarna?  

 

Metod 

Fem ridsportledare i Stockholmsområdet kontaktades baserat på vad som i forskningssammanhang 

kallas ett informerat urval. Författaren valde ridskolor med spridning inom Stockholmsområdet. 

Några större och några mindre avseende medlemsantal. Ledaren skulle varit aktiv under flera år och 

med god inblick i verksamheten. Det slutgiltiga valet föll på de klubbar som hade väl utvecklad 

ungdomsverksamhet. Tid och plats för intervjuerna bestämdes vid det första telefonsamtalet. 

Intervjuerna har varit kvalitativa för att få en djupare insikt i vilka tankar ridsportledarna har kring 

sin ledarroll och vilka värderingar de vill förmedla till sina elever. Samtliga intervjuer har bandats 

och skrivits ner ord för ord.  

 

Resultat och slutsats 

Ridsportledarna är välutbildade inom sitt område och i princip inga ”snälla föräldrar” nyttjas som 

ledare. Eleverna på ridskolan tillbringar mycket tid i stallet utöver sin faktiska ridtid, många gånger 

upp till sju dagar per vecka. Ridskolans roll som fritidsgård kan därmed diskuteras och i och med 

den tid eleverna tillbringar där får de äldre eleverna och ledarna även en framstående roll som 

förebilder. 

 

Ridskolans viktigaste uppgift anses vara att lära ut hur eleverna ska hantera hästen. De oskrivna 

regler som framför allt poängteras är: horsemanship, ödmjukhet och kamratskap. Alla ryttare på en 

ridskola måste kunna den sociala koden för just den ridskolan. I det avseendet är ridskolan en 

extremt fostrande miljö eftersom så många olika människor, med avseende på ålder och attityd, ska 

kunna mötas på samma område och samsas om samma hästar.  
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1.1 Inledning 

Ridskolan och stallet är för många unga ett andra hem. Där spenderas en stor del ledig tid och 

närheten till hästen och all tillhörande verksamhet blir således en stor del av vardagen. Ridning är 

idag Sveriges andra största ungdomsidrott, näst efter fotboll, och den överlägset största tjejidrotten. 

83 % av Ridsportförbundets medlemmar är flickor och kvinnor och 65 % är under 25 år.1 Ofta 

innebär själva ridningen även en hel del andra aktiviteter så som skötsel av hästar, stall och 

persedlar. I stallet samsas människor över generationsgränser kring sitt gemensamma intresse – 

hästen. Att rida är så mycket mer än bara några timmars motion i veckan. De flesta som rider har ett 

starkt engagemang i sin sport, att rida är närmast en livsstil.2 

 

Intresset för ämnet har uppkommit i och med att jag som författare själv arbetar på en ridskola, både 

som ridlärare och ungdomsledare. Arbetet där innebär en stor kontakt med barn och ungdomar. Den 

roll ridsporten och ridskolan spelat för min egen personlighet kan jag även se hos andra. Dessutom 

uppmärksammar jag ofta hästmänniskors förmåga att hitta likasinnade i andra sociala sammanhang. 

Att alltid ha något gemensamt att prata om – hästen, gör att många ryttare, oavsett ålder och kön, 

känner någon form av samhörighet när det gäller normer och värderingar. Detta är med största 

sannolikhet inte unikt för ridsporten utan kan uppmärksammas även inom andra idrotter. 

 

Men vad vill då ridsporten förmedla till sina elever? Om detta ska denna uppsats handla. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Ridsportens historia 

De äldsta fynden av tamhästar är från den så kallade Tripoljekulturen norr om Svarta havet. De är 

daterade till ca 4000 år f. Kr. Därefter figurerar hästen i många andra kulturer till exempel hos 

skyterna, grekerna och spanjorerna. Den Europeiska ridhistorien kan delas in i tre skeden. Först det 

aristokratiska skedet, med dess högre ridkonst, sedan den militäriska perioden under 1800-talet och 

avslutningsvis det vi är inne i nu som kommit att kallas ridsportens tidevarv. I Sverige kan vi inte 

tala om någon nationell ridkonst förrän under 1800-talet.3 

 

                                                 
1 Lotta Amnestål (Hemsidesredaktör) <lotta.amnestal@ridsport.se> Svenska Ridsportförbundet, (publiceringsdatum 
okänt) <http://www.ridsport.se/ridsport.htm> Fakta om SvRF: Ridsporten i siffror (2003-02-03) 
2 Skellefteå ridklubb <kontor@skelleftearidklubb.org> (okänt publiceringsdatum) 
http://host.bip.net/skelleftea.ridklubb/fakta/vision.htm  (2003-02-03) 
3 J Hagelin, C Linnarson & J Rosenström <jennie.hagelin@telia.com> Hästens historia  
<http://w1.851.telia.com/~u85115415/hastenshistoria.html> (2003-02-11) 
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1.2.2 Ridsporten idag 

Jag vinklar detta mot ridskolan därför att det är där jag huvudsakligen utövat ridning sedan 

barnåren. Jag har således en stor egen erfarenhet och gott om personliga upplevelser att referera till. 

 

I Sverige idag finns ungefär 500 ridskolor, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. På dessa 

ridskolor genomförs omkring åtta miljoner ridtimmar varje år. I och med att ryttaren är medlem i en 

ridklubb är han eller hon även medlem i Svenska ridsportförbundet som totalt sett har drygt 220 000 

medlemmar. Svenska ridsportförbundet bildades 1912 i samband med olympiaden i Stockholm. 

Stockholms läns ridsportförbund har 118 klubbar anslutna till sig och av dessa är 59 stycken 

ridskolor.4 

 

Idag har var tredje svensk, på ett eller annat sätt, kontakt med hästar och ridsport. Ridning är en 

typisk familjesport i det avseendet att hela familjen kan delta på sina egna premisser. Det är en sport 

för alla åldrar. Dessutom är det Sveriges största handikappidrott. Fyratusen ryttare rider regelbundet 

för motion och tävling och cirka 250 av ridskolorna runt om i landet har handikappridning på 

schemat.5 

 

Ridsporten är… 

… ”den stora tjejsporten – 83 % av medlemmarna är flickor och kvinnor” 

… ”den stora ungdomssporten – 65 % av medlemmarna är under 25 år”. 

… ”den näst största ungdomssporten mätt i lokalt aktivitetsstöd”. 

… ”näst störst på studiesidan jämfört med de övriga 66 idrottsförbunden. ” 

… ”en av de äldsta olympiska idrotterna.”6 

 

Hästens roll i samhället har alltså gått från att ha varit ett arbetsredskap i jordbruk och inom det 

militära till att ridningen idag är en konstform och livsstil. Från början var hästen ett redskap. Något 

nödvändigt. Idag utvecklas fortfarande olika former av ridning. Det finns stor bredd och variation 

vilket gör att ridningen som sport eller fritidssysselsättning tilltalar många olika typer av människor.  

 

1.2.3 Barn och djur 

Relationen mellan människan och djuren anses av många som rent hälsofrämjande. Detta säger 

bland annat Ingmar Norling i en artikel om att odla livskvalitet.7 Förutom i ren motionssynpunkt där 

                                                 
4 Lotta Amnestål (Hemsidesredaktör) <lotta.amnestal@ridsport.se> Svenska ridsportförbundet (publiceringsdatum 
okänt) <http://www.ridsport.se/ridsport.htm> Fakta om SvRF: Ridsporten i siffror (2003-02-03) 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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till exempel promenader med hund och ridning på hästar kan nämnas så har även den rena 

kontakten med djuret en positiv effekt på hälsan.8 En del äldreboenden har anammat denna idé och 

tar hjälp av bland annat hundar, katter och fåglar för att stärka de äldres psykiska hälsa.9 Barn som 

växer upp med djur lär sig ta ansvar och får ökad social kompetens, säger Johan Beck-Friis, 

informationschef på Sveriges veterinärförbund.10 Ett annat exempel är delfinen som skänkt stor 

glädje åt förståndshandikappade och autistiska barn när den används som en del i rehabiliteringen.11 

Den villkorslösa kärleken från djuret gentemot den som tar hand om och utfodrar det är enormt 

stark och inte sällan omnämns djuret som ”en i familjen”.12  

 

Ulla Stålberg skriver i sin bok ”Ridskola – fritidsgård” att flickor ofta har ett stort ömhetsbehov att 

tillfredsställa och de kan göra det i kontakten med djur.13 När flickor växer upp och relationen 

mellan dem och föräldrarna ändras kan hästen fylla den funktionen som någon de kan älska öppet 

och otvunget. En häst kan man älska gränslöst och prata med om vad som helst utan att någon 

skrattar. Hästen ersätter mamma och pappa som man kanske förlorat för att man blivit så stor och 

blyg. Kanske ersätter den också allt det man anar ska komma, men som man inte är riktigt färdig för 

än.14   

 

”Den lilla tösen från Söderköping var bara sju år när hon hittade sitt livs kärlek. Hon behövde inte 

ens fråga chans. Drömprinsen stod plötsligt där med sina mörka, oemotståndliga ögon. 

Hundratusentals andra flickor har inlett livslånga förhållanden på samma plats. Stället? Stallet.”15 

 

I och med att barnen lär sig hantera ett så stort djur som en häst ändå är, kan deras självkänsla växa. 

Kanske har de till och med en hästrädd förälder och tänk att som tioåring klara av något som inte 

din mamma klarar! Med en positiv självbild är det lättare att klara sig i vuxenlivet menar Hans 

                                                                                                                                                                  
7 Se t.ex. Ingmar Norling: Odla livskvalitet (2003-02-27) <http://www.wij.se/aktuellt/nyheter/odla_livskvalitet/> (2003-
03-07),  
Lisbeth Säther: <lisbeth.saether@fhinst.se>: (2001-04-20) <http://www.fhi.se/pdf/hastpol.pdf> (2003-03-07) 
8 Ibid. 
9 Se t.ex. Susanna Haby <susanna.haby@stadshuset.goteborg.se> Göteborg.moderat 
<http://www.goteborg.moderat.se/show.asp?NewsID=229&DocType=News> (2003-02-08),  
Ingmar Norling: Djur i vården (okänt publiceringsdatum) 
<http://www.kommunal.se/pagang/pagang_aldreomsorg/norobots/djur_i_varden.pdf> (2003-02-08) 
10 Eva Tiwe <eva.tiwe@aftonbladet.se> Aftonbladet: Katten, vad vi är bra för er (2001-05-12) 
<http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,53073,00.html> (2004-04-05) 
11 Se t.ex. <webmaster@dolphinhumantherapy.com> Dolphin – human therapy  
(2003-02-21) <http://www.dolphinhumantherapy.com/> (2003-02-25) 
12 Eva Tiwe <eva.tiwe@aftonbladet.se> Aftonbladet: Katten, vad vi är bra för er (2001-05-12) 
<http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,53073,00.html> (2004-04-05) 
13 Ulla Stålberg, Ridskola – Fritidsgård (Stockholm: Ridfrämjandet, 1979) s. 62-63 
14 Stålberg, 1979 s. 62-63 
15 Stefan Holm <stefan.holm@aftonbladet.se> Aftonbladet: Stallet – Alla tjejers ställe (2001-10-12) 
<http://www.aftonbladet.se/vss/ridsport/story/0,2789,96656,00.html> (2003-02-04)  
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Hinic i en artikel i Svensk idrottsforskning. Författaren skriver att ”en viktig aspekt kopplad till 

identiteten är utvecklingen av självkänslan”.16 ”En sund utveckling av självkänsla ger möjligheter 

att träda in i vuxenlivet med god/stark känsla av identitet”.17 Vidare skriver han att ”ökad 

självkänsla som utvecklas genom att vara duktig i idrott kan leda till en säkerhet i uppträdande där 

man känner sig oberoende av andras förväntningar”.18 Hinic säger att ”de färdigheter man lär sig 

inom idrotten, till exempel hårt arbete, att sköta sig samt disciplin, överförs till livet utanför idrotten 

också”.19 I ett eftertryck från Dagens Nyheter med titeln Hästbiten skriver Anna Kågström att 

”stalltjejer är tuffa, både fysiskt och psykiskt. 20 

 

Som tidigare nämnts har hästens roll i samhället alltså gått från att ha varit ett arbetsredskap i 

jordbruk och inom det militära till att ridningen idag istället är en konstform och livsstil. Det finns 

stor bredd och variation vilket gör att ridningen som sport eller fritidssysselsättning tilltalar många 

olika typer av människor. På grund av detta och med mitt eget intresse som bakgrund vill jag  ta 

reda på hur det ser ut inom ridsporten idag. Mitt syfte är därför att undersöka vad en grupp 

ridsportledare vill förmedla till sina elever, samt ta reda på vilka kunskaper och värderingar som 

produceras och förmedlas inom ridsportkulturen idag. 

 

 

1.3 Litteratur- och forskningsgenomgång 

Under arbetets gång har jag funnit att det inte finns någon liknande studie inom ridsporten. Det 

finns inte mycket skrivet om ridsporten över huvud taget i forskningssammanhang. Studier har dock 

gjorts inom andra idrotter samt även inom ungdomsidrotten.  

 

Karin Redelius har skrivit en doktorsavhandling, Ledarna och barnidrotten21, rörande idrottens och 

ledarnas roll i barnens fostran. I avhandlingen har författaren jämfört idrottsledare inom sju olika 

idrotter varav ridsporten är en. De övriga idrotterna är basket, fotboll, golf, gymnastik och simning. 

Dessutom har idrottsledarna jämförts med lärare från den obligatoriska skolan. Syftet med hennes 

studie var att undersöka vilka ledarna var inom barn- och ungdomsidrotten och vilken deras syn var 

                                                 
16 Hansi Hinic, ”Självkänsla inom ungdomsidrotten”, Svensk idrottsforskning (2001:4), s.32 
17 Ibid., s. 32  
18 Ibid., s. 33 
19 Ibid., s. 35 
20 Anna Kågström, ”Stallet – ett andra hem”, i Hästbiten, red. Gunilla Blomé (Stockholm: Dagens Nyheter eftertryck, 
1995), s. 36 
21 Karin Redelius, Ledarna och barnidrotten: idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran  (diss. Stockholm: HLS-
förlag, 2002) 
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på idrotten, uppgiften och barnen. Syftet var även att analysera vad som uppmuntrades inom 

idrotten där många barn och ungdomar spenderar stor del av sin lediga tid.22  

 

Karin Redelius kommer i avhandlingen fram till att det, generellt sett, inte går att fastställa vem som 

blir ledare inom barn- och ungdomsidrotten. Det beror delvis på vilken idrott det gäller och delvis 

på vilket kön ledaren har.23 Ledarnas inställning till barn- och ungdomsidrotten varierade och olika 

ledargrupper motsade varandra.24 Ledarna uppskattade i första hand kontakten med barnen, men de 

var inte förtjusta i föräldrainblandning, barn som betedde sig illa och de höga krav som ställdes på 

ledarskapet.25 Ledarna ville genom idrotten främst ge barnen en fysisk- och social uppfostran. De 

ville utveckla barnen till kreativa och självständiga individer men de understryker samtidigt de 

etiska värderingarna.26  

 

Vidare skriver Karin Redelius att barn sannolikt lär sig och införlivar olika saker beroende på vilken 

idrott de är verksamma inom.27 I den idrottsliga verksamheten lär sig barnen och ungdomarna 

idrottsliga färdigheter men också hur de ska passa in i idrottskulturen. De lär sig vad som förväntas 

av dem, vad som är eftersträvansvärt och önskat. Konsekvenserna av detta är att de bland annat lär 

sig att vara rationella och målinriktade samt att det är viktigt att kämpa och inte ge upp.28  Genom 

idrotten kan barnens unika egna identitet formas och sedan 1800-talet har en tro på idrotten som 

etik- och moralutvecklare hållits levande.29 Men idrott är inte bara investeringsvärden utan framför 

allt något glädjande, engagerande och spännande skriver Karin Redelius.30 För att barnen ska bli 

accepterade inom idrottsrörelsen krävs det att de är behärskade, lydiga, plikttrogna, punktliga, 

pålitliga, snälla och skötsamma. Man skulle kunna säga att dessa ideal utgör idrottens dolda 

läroplan.31 Trots att ledarna säger sig vilja utveckla självständiga och kreativa individer är det sällan 

uppskattat med barn som går sina egna vägar.32  

 

Slutsatserna från Karin Redelius studie visar att olika idrotter har olika värderingar och att olika 

ledare i sin tur stödjer olika värderingar. Vad som ansågs eftersträvansvärt verkade mer relaterat till 

de olika idrotterna än till kön och det faktum att det handlade om barn- och ungdomsidrott. Det är 

                                                 
22 Ibid., s.29-30 
23 Ibid., s. 110-112 
24 Ibid., s.116-143 
25 Ibid., s.154-162 
26 Ibid., s.168-179 
27 Ibid., s. 201-203 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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inte möjligt att säga, rent generellt, hur barn fostras och influeras genom idrotten. Resultaten 

indikerar dock att allvar dominerar över lek och att framgång och prestation värderas högt.33 

 

Vad gäller de undersökta ridsportledarna i hennes studie är de positiva till tävling och instämmer i 

påståendet att det är viktigt för barn att tidigt lära sig ta motgångar. Dock bildar de tillsammans med 

idrottslärare och gymnastikledare en grupp som anser att barn kan fara illa av tävling och 

konkurrens. Redelius använder detta som utgångspunkt i sitt resonemang då hon sammanför 

ridsport och gymnastik till en kategori där tävlingsmoment inte behöver förekomma och heller inte 

är den bakomliggande logiken i verksamheten.34 Ridsportledarna menar att konkurrens inte är 

nödvändigt för att lära sig och de anser också att ”barn utvecklas bäst om de får leka och hitta egna 

övningar”35. 

 

Lars-Magnus Engström har delat in idrottens praktiker och principer för meningsskapande i sju 

olika parametrar enligt följande; Lek och rekreation, Färdighetsträning, Fysisk träning, Tävling och 

rangordning, Utmaning och äventyr, Estetisk verksamhet samt Rörelse- och 

koncentrationsträning.36 

 

Engström skriver i boken Idrott som social markör att de moderna kroppsövnings-formerna 

innehåller övningar, beteenden och ritualer som man måste lära sig och lära sig uppskatta för att ett 

deltagande ska kunna vara möjligt.37 Författaren ställer sig frågor som ”vad gör man?” och ”vad går 

verksamheten ut på?” för att försöka ta reda på vilket som är det självklara sättet att handla på och 

vad som är omöjligt att göra.38 Engström redogör för idrottens sju olika praktiker och principer för 

meningsskapande. Med detta syftar författaren att belysa idrottens komplexa innehåll och det 

faktum att samma idrott kan ha olika innebörd för olika människor.39  

 

Enligt Engström sker det ofta ett skifte när det gäller anledningen till den fysiska aktiviteten. Den 

idrott man är verksam inom vid 15-års ålder är sällan densamma som den vid 41-års ålder. Med 

detta menar författaren att man funnit andra motiv till sitt idrottande. Nedan redogör jag kort för 

parametrarna Lek och rekreation samt Färdighetsträning. Detta då jag anser att de går att applicera 

på ridsporten.  

                                                 
33 Ibid., s. 192 
34 Ibid., 119-124 
35 Ibid., s.138 
36 Lars-Magnus Engström, Idrott som social markör (Stockholm: HLS förlag, 1999), s. 20 
37 Ibid., s. 11 
38 Ibid., s. 17 
39 Ibid., s.18-19 
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1.3.1 Lek och rekreation 

Lars-Magnus Engström skriver att leken har som uppgift att roa för stunden. Vidare är den alltid 

frivillig, lustfylld och engagerande. När vuxna personer deltar i en verksamhet som ger nöje för 

stunden, spänning och avkoppling kallar vi det i dagligt tal för rekreation. Hit kan vi också föra 

aktiviteter som ger en upplevelse av fart och rytm, dvs. en sinnlig upplevelse av kroppen i rörelse. 

Den fysiska prestationsförmågan, färdigheten eller resultatet har ingen egentlig betydelse, men 

kroppsrörelse, fysisk ansträngning och motorisk färdighet utgör ofta förutsättningar eller är viktiga 

ingredienser.40  

 

Ser vi detta ur ridsportens synvinkel finns det oerhört många som rider enbart i rekreationssyfte. 

Dessutom erbjuder ridningen många av de ovan nämnda upplevelserna som fart, rytm, spänning och 

nöje för stunden. 

 

1.3.2 Färdighetsträning 

Är inlärning av motoriska färdigheter. Att genom övning och systematisk träning förbättra sin 

motoriska och idrottsliga förmåga. Verksamheten präglas av att utövarna strävar efter att bli bättre 

och bättre. Färdighetsträning kan ske individuellt, men sker oftast i en kommunikation med andra. 

Antingen i någon typ av undervisningssituation eller i försök att härma en förebild.41 

 

För att bli en bättre ryttare är det författarens erfarenhet att man måste ta väldigt många lektioner. 

Som ryttare blir man aldrig fullärd utan det finns alltid mer att lära. 

 

1.4 Ridskolan som fritidsgård 

Ulla Ståhlberg har skrivit en bok som heter Ridskola – Fritidsgård där hon diskuterar ämnet. I 

boken skriver hon bland annat att ridskolan spelar en liten, men dock väsentlig roll för hela den 

stora samhällsutvecklingen. ”Vi måste forma verksamheten så att den får förmåga att stimulera och 

engagera det nya samhällets människor.”42 Vidare skriver författaren även att ridskolan i vissa fall 

ska ”fungera som fritidshem och efter skolans slut för dagen försöka ta hand om skolungdomar som 

saknar ordnade hemförhållanden eller vars föräldrar på grund av yrkesarbete är borta från 

hemmet”.43  

                                                 
40 Ibid, s.25-28 
41 Ibid., s. 30-31 
42 Ståhlberg, 1979 (a), s. 85 
43 Ibid., s. 40 
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Ulla Ståhlbergs studie är relativt gammal men den innehåller värderingar som fortfarande är 

aktuella och finns nämnda i Idrotten vill, vilken är Riksidrottsförbundets verksamhetsidé och 

riktlinjer för 2000-talet. I dokumentet beskrivs idrottsrörelsens gemensamma värdegrund och det 

skrivs om vikten av förebilder samt idrottens värde som fostrare för unga människor. 

 

Idrotten vill menar att idrott som bedrivs på rätt sätt är bra för barn. Att nå ett uppsatt mål ger 

tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra ger erfarenheter som är värdefulla 

på livets alla områden. Idrott ger gemenskap och trygghet. Barnen och ungdomarna lär sig 

respektera och umgås med andra människor, över generations-, kulturella- och etnicitetsgränser. 

Genom ledarna får de dessutom positiva vuxna förebilder.44 Idrotten ska med en genomtänkt 

verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.45 Vidare skriver Susanne 

Gustavsson i Ridsporten vill att "För många barn är idrottsföreningarna, näst efter hemmet och 

skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön. De attityder och värderingar som förmedlas där präglar i 

stor utsträckning barns och ungdomars personliga utveckling".46 

Ridsporten vill är ett material utarbetat med Idrotten vill47 som utgångspunkt. Ridsporten vill 

understryker vikten av att utveckla unga människor positivt i alla avseenden, såväl på det personliga 

planet som i umgänget med kamrater och hästar.  

 

”Ridklubben och ridskolan är för många barn en fritidsgård där de tillbringar en stor del av sin 

lediga tid. Det är viktigt att den verksamhet som bedrivs där präglas av högt ställda krav vad gäller 

etik och moral både för människor och för hästar. Alla ledare ska föregå med gott exempel, vilket 

innebär att följa de formella och informella regler och bestämmelser som ridsporten och klubbens 

medlemmar kommit överens om. Vi måste leva som vi lär.”48 

 

I de ovan refererade studierna har jag funnit intressanta delar som rör relationen mellan 

barn/ungdomar och vuxna. Det handlar om ledarnas värderingar och förmågan att förmedla dessa.  

 

                                                 
44 Idrotten vill – verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet (Riksidrottsförbundet, Stockholm, 
1996),  s.7 
45 Ibid., s. 8 
46Susanne Gustavsson <susanne.gustavsson@sisuorebro.t.se> Svenska ridsportförbundet <http://www.ridsport.se> 
Ungdom: Ridsporten vill:  Ridsporten fostrar (2003-02-04)  
47 Susanne Gustavsson <susanne.gustavsson@sisuorebro.t.se> Svenska ridsportförbundet <http://www.ridsport.se> 
Ungdom: Ridsporten vill: Förord (2003-02-04) 
48 Susanne Gustavsson <susanne.gustavsson@sisuorebro.t.se> Svenska ridsportförbundet <http://www.ridsport.se> 
Ungdom: Ridsporten vill: Förord (2003-02-04) 
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1.5 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad en grupp ridsportledare vill förmedla till sina elever, samt ta 

reda på vilka kunskaper och värderingar som produceras och förmedlas inom ridsportkulturen. För 

att uppnå syftet har jag formulerat nedanstående frågeställningar.  

 

1.6 Frågeställningar 

 Vilken utbildning har ledarna inom ridsporten? 

 Vilka är de oskrivna reglerna inom ridsporten vad gäller etik, moral och empati?  

 Hur förmedlas den goda ridsporten till eleverna enligt ridsportledarna?  

 

1.7 Definitioner 

I uppsatsen framkommer ofta begrepp som moral, etik och empati. Då dessa begrepp är vida väljer 

jag att definiera dem för att ytterligare förklara dem utifrån min utgångspunkt. Ett annat vanligt 

förekommande uttryck är horsemanship, varvid jag väljer att definiera även det. 

 

Etik: Är den teoretiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar samt motiven för 

dessa49. Med god etik aves i den här uppsatsen att det finns en tanke bakom det man gör och att 

avsikten med handlingen är alltigenom god. I och med att etiken kan beskrivas som moralens teori 

ska det finnas en god idé till grund för varje människas beteende. 

 

Moral: Är uppfattningen om rätt och orätt. En individs eller en grupps moral visar sig i vad de gör 

eller underlåter sig att göra50. Moral är människans praktiska handlande och som tidigare nämnts 

alltså en konsekvens av de teorier du har. Med god moral menas att man inte gör något som kan 

komma att skada en annan varelse, fysiskt eller psykiskt.  

 

Empati: Innebär att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov51. En människa 

som har förmåga att visa empati kan sätta sig in i vad andra känner och har en förståelse för hur det 

egna handlandet kan komma att påverka andra. 

 

Horsemanship: Översatt till svenska betyder det häst-mannaskap eller, häst-människa-relation. 

God horsemanship genomsyrar allt du gör med din häst, i vilken miljö du placerar den i och hur du 
                                                 
49 Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus, Höganäs, 2000 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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utfodrar den, ridning, körning, hantering från marken och så vidare. Horsemanship handlar om att 

öka sin hästkunskap och sin förståelse för hästens beteende, men också om att bli medveten om sitt 

eget beteende. Det handlar om att lära sig ödmjukhet och respekt inför andra individer. En häst som 

blir hanterad av en duktig hästmänniska blir både lugnare och tryggare.52 

                                                 
52 Lisbeth Johnson <owenede@swipnet.se> Vad är horsemanship? (publiceringsdatum okänt) 
<http://www.western-ridning.com/default.asp?url=http://www.western-
ridning.com/rwdx%5Ccache%5Cvad_ar_horsemanship_831_PUWEMRWKFMWSUMWS20650.asp> Läs 
lång serie om horsemanship: Vad är horsemanship (2004-04-06)      
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2 Metod  
 

2.1 Litteratur 

Tillvägagångssättet vid insamlandet av data är av stor betydelse för uppsatsens och studiens 

trovärdighet.53 Jag började söka litteratur, rapporter och avhandlingar via databaser som IRIS 

(Idrottshögskolans bibliotekskatalog), LIBRIS och ERIK. Vidare sökte jag även information via 

Internet och sökmotorn Google.com. Jag bestämde mig för att söka både svenska och engelska 

skrifter, detta för att inte gå miste om viktiga källor samt få originalkällornas text där det var 

möjligt. Med hjälp av sökord som uppfostran, ungdomsidrott, education, sociology, flickor, hästar, 

ridsport, ridskola, psykologi och sociologi erhölls använt material. Detta material, sekundärdata, har 

använts för att bilda bakgrund och underlag för uppsatsen samt återfinns inledningskapitlet samt 

metodkapitlet. Jag vill även upplysa läsaren om att det finns en definitionslista (under 1.7) i 

uppsatsen som hjälper denne att förstå vissa begrepp. 

 

2.2 Vetenskaplig ansats och val av metod 

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är en vetenskaplig inriktning där forskaren studerar, 

tolkar och försöker förstå grundbetingelserna i mänsklig existens54. Jag som författare eftersträvar 

förståelse av människors unika livssituation samt deras subjektiva värld och vill således inte kunna 

generalisera till en större population. Den hermeneutiska metoden bygger på att forskaren med hjälp 

av sin förförståelse tolkar och skapar förståelse55. Min förförståelse innefattar tidigare erfarenheter 

såsom studier och intryck som påverkar hur jag som forskare kommer att tolka objektet. Jag arbetar 

själv som ridskolelärare och har därmed en viss förförståelse. Denna förförståelse ses som en 

tillgång i forskningen, enligt Patel & Davidson. 

 

Jag som forskare anser att det inte finns någon objektiv värld som kan studeras på ett objektivt sätt, 

såsom positivismen framhåller56. Jag anser att jag aldrig kan vara helt objektiv i mitt inhämtande av 

data samt analyserandet av dessa, detta då jag inte kan frigöra mig från min förförståelse. Min 

strävan är dock att jag ska påverka resultatet i så liten utsträckning som möjligt. 

 

                                                 
53 Dag Ingvar Jacobsen -Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen 
(Studentlitteratur: Lund, 2002), s.159 
54 Patel, Runa & Davidson, Bo - Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning,  (Studentlitteratur: Lund, 1994), s. 25 
55 Ibid., s. 26 
56 Jacobsen, 2002, s.31 
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Jacobsen menar att man som forskare alltid ska utgå ifrån syfte och problemställningar när man 

väljer metod och undersökningsupplägg57. Efter det att jag preciserat uppsatsens syfte funderade jag 

över val av metod och kom fram till att en kvalitativ metod lämpade sig bäst för uppsatsens mål och 

mitt synsätt. Detta då mitt intresse är att förstå, beskriva och analysera vad ridlärare och 

ungdomsledare inom ridsporten vill förmedla till sina elever när det gäller kunskaper och 

värderingar. Vidare anser jag att det är ett relativt outforskat område då inte några funna studier 

gjorts inom ämnet. Jacobsen menar att den kvalitativa ansatsen passar bra när vi vill vara öppna för 

oväntade händelser. Eftersom den kvalitativa metoden är så öppen för nya impulser, är den lämplig 

när vi ska utveckla nya teorier och hypoteser58. Genom analys kan forskaren finna mönster samt 

strukturer59 och jag ämnar finna dessa i respondenternas svar. 

 

Den kvalitativa ansatsen lägger enligt Jacobsen vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje 

uppgiftslämnare. Därmed kan vi hävda att kvalitativa ansatser ofta får hög intern giltighet.60 

Alvesson och Sköldberg framhåller att ett viktigt särmärke för de kvalitativa metoderna är att de 

utgår från den studerades perspektiv och subjektiva upplevelser61. Vidare eftersöks mångtydighet 

och mångdimensionell empiri där forskaren får tolkningsmöjlighet. Jacobsen anser att man bör välja 

en kvalitativ metod när man vill ha en nyanserad beskrivning av hur människor förstår och uppfattar 

en situation62. Därför anser jag att denna metod lämpar sig för min studie.  

 

Starrin & Renck beskriver den kvalitativa intervjun som ett medel för de forskare som har som mål 

att upptäcka företeelser, egenskaper och innebörder.63 Författarna menar att med hjälp av intervju 

kan respondentens uppfattning och attityd framhållas. Som jag tidigare nämnt vill jag få en ökad 

förståelse av individernas uppfattning och väljer därför att använda kvalitativa intervjuer för min 

undersökning. Detta för att få en djupare insikt i vilka tankar ridsportledarna har rörande sin 

ledarroll samt vilka värderingar de försöker förmedla till sina elever. Den kvalitativa intervjun ska 

öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 

fenomen vi studerar64.  

 

                                                 
57 Jacobsen, 2002, s. 91 
58 Ibid., s.146 
59 Ibid., s. 216 
60 Ibid., s. 142 
61 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg – Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund, 1994), s.10 
62 Jacobsen, 2002, s. 145 
63 Starrin, Bengt & Renck, B - Den kvalitativa intervjun. I: Svensson, P-G. & Starrin, B. (red) (1996) Kvalitativa studier 
i teori och praktik (Studentlitteratur: Lund, 1996), s.55 
64 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund: 
Studentlitteratur, 1991) s.101 
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2.2.1 Intervjuer 

Jag har genomfört fem intervjuer med ridsportledare på utvalda ridskolor i Stockholmsområdet. 

Samtliga intervjuade var kvinnor i åldrarna 17 till 60 år. Samma intervjuguide har använts vid 

samtliga tillfällen, denna återfinns i bilaga 1. Jag har valt att utforma intervjuguiden med ett antal 

öppna frågor med utrymme till följdfrågor, detta för att bjuda in till diskussion eller vidare 

resonemang. Intervjutekniken kan ses som halvstrukturerad, enligt Jacobsen65, då forskaren 

utarbetar frågor som kommer att ställas men som denne inte är bunden att endast ställa. Enligt 

Starrin & Renck utgår en kvalitativ intervju från ett antagande om att man från början inte kan veta 

vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla att ställa vid en intervju. 66 

 

Studien är av explorativ karaktär eftersom det endast finns ett fåtal tidigare undersökningar inom 

området.  

 

2.2.2 Pilotstudie 

Vid två olika tillfällen genomfördes en pilotstudie på två ridlärare, vilka jag känner sedan tidigare. 

De blev intervjuade utifrån intervjuunderlaget som sedan skulle komma att användas67 och fick 

sedan komma med frågor och synpunkter. Ridlärarna ansåg att frågorna var tydliga och sakliga och 

att de skulle utgöra en god grund för att besvara studiens frågeställningar. Dessa ridlärare finns inte 

med i redovisat intervjuresultat.  

 

2.2.3 Urval 

För att få kontakt med de personer jag intervjuat har jag vänt mig till olika ridklubbar via telefon 

och bett om att få tala med den som är mest kunnig inom området. Urvalet kan ses som det 

Jacobsen benämner informerat urval68 och jag anser att urvalet är lämpligt då jag som forskare utgår 

ifrån en kvalitativ ansats och därmed specifikt söker en unik förståelse för detta fenomen. I samband 

med det samtalet informerade jag om uppsatsens syfte samt frågeställningar. Samtliga tillfrågade 

ställde gärna upp och tid för intervjun bestämdes således över telefon. 

 

De kriterier som ställts på intervjupersonerna är att de ska vara eller ha varit aktiva som ridlärare 

eller ungdomsledare på en ridskola i Stockholmsområdet under minst de senaste fem åren. Detta för 

att de ska ha en så tydlig bild av ridskolans verksamhet som möjligt. Jag har i mitt urval tagit 

hänsyn till de olika klubbarnas storlek genom att försöka välja både mindre och större ridskolor. Tre 

                                                 
65 Jacobsen, 2002, s. 162 
66 Starrin & Renck, 1996, s.56 
67 Se bilaga 1 
68 Jacobsen, 2002, s. 199 
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av klubbarna kan räknas till de större i Stockholmsområdet om man ser till antalet medlemmar. De 

andra två är inte direkt små men deras läge, en bit utanför staden, gör att medlemsantalet sjunker.  

Jag har försökt välja ridskolor med så stor geografisk spridning som möjligt, inom Stockholm. Att 

det slutgiltiga valet föll på de fem som finns representerade i uppsatsen beror mycket på att de har 

en väl utvecklad ungdomsverksamhet med aktiva ungdomssektioner.  

 

Urvalet vid denna kvalitativa undersökning är möjligtvis inte representativt för hela området, detta 

då urvalet är litet och inte slumpmässigt. Jacobsen framhåller dock att kvalitativa metoder söker det 

unika och således inte det generella eller att uppnå överförbarhet69. Däremot är det ändå viktigt med 

ett representativt urval för att inte respondenternas subjektiva åsikter ska väga tyngre åt en sida utan 

att vara representativa70. Urvalet av intervjupersoner kan kritiseras då jag intervjuat de personer som 

rekommenderats, vilket kan ha påverkat mitt resultat om de valts ut i syfte att svara på ett, för 

ridskolan, fördelaktigt sätt. Jag anser dock att ett informerat urval inte är en svaghet i mitt arbete 

eftersom jag använder en kvalitativ metod och en hermeneutisk ansats samt att dessa personer bäst 

kunnat besvara mina frågor. Vidare tror jag inte att de personer jag varit i kontakt med haft en dold 

agenda då de uppmuntrat mig att gräva djupare för att kunna finna svar på mina frågor.  

 

2.2.4. Konstruktion och genomförande av intervjuer 

Intervjun bestod av femton frågor71. Dessa har utformats med tanke på att få syftet och fråge-

ställningarna besvarade. Fyra av intervjuerna skedde ute på ridskolorna runt om i 

Stockholmsområdet. Den femte skedde hemma hos den intervjuade i fråga. Vid samtliga tillfällen 

har diktafon använts.  

 

Bandspelaren gav mig och intervjupersonen en naturlig samtalsmiljö och jag kunde koncentrera mig 

på intervjun. Jag kunde ha ögonkontakt med respondenten hela tiden samtidigt som bandspelaren 

fick med allt som sades. Bandupptagningen gjorde det enkelt att gå tillbaka till intervjun och få 

fram alla detaljer. Jacobsen förordar bandupptagning och skriver att sammanställningen av intervjun 

enklare blir korrekt och fullständig72, vilket författaren påpekar är viktigt. Feltolkningar som kan 

uppstå utifrån slarviga anteckningar kan minskas genom denna metod men risken att jag uppfattar 

fel kvarstår dock. Det finns även en möjlig negativ effekt med bandspelare då vissa tycker att det är 

obehagligt att bli inspelade. Respondenterna godkände detta upplägg och jag tror att denna negativa 

effekt kunde undvikas i största mån.  

                                                 
69 Jacobsen, 2002, s. 196 
70 Ibid. 
71 Se bilaga 1 
72 Jacobsen, 2002, s.166 
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Jag har före intervjun visat vilka frågor som kommer att ställas och gett personen i fråga några 

minuter att tänka igenom sina svar. När sedan intervjun startade har vissa svar gett upphov till 

följdfrågor från min sida och de har då ställts för att ge ytterligare förklaring till det som den 

intervjuade redan sagt. 

 

2.2.4.1 Bearbetning och analys  

Efter intervjun renskrevs intervjuresultatet, vilket jag gjorde samma dag för att få ett tillförlitligt 

material. Vidare läste jag intervjuerna i syfte att skapa en helhetsbild av innehållet. Därefter 

fördjupade jag mig i texten för att finna mönster samt skillnader och likheter. Jag utgick då från 

mina frågeställningar och sökte svaren på dessa. Jag analyserade sedan intervjuerna och jämförde 

dem utifrån teorin.  

 

2.3 Reliabilitet och validitet 

För att undersökningen skulle bli så korrekt som möjligt har samtliga intervjuer skett utifrån samma 

underlag. Frågorna har formulerats så när som exakt likadant till samtliga intervjuade. Alla 

intervjuer bandades och skrevs sedan ordagrant ner på papper för att inget skulle missas. I och med 

att alla även gav utförliga svar anser jag att tillförlitligheten är hög och således även reliabiliteten.  

 

Genom pilotstudien framkom att intervjufrågorna var lättfattliga och tydliga. Validiteten ökar i och 

med att frågorna är formulerade utifrån tidigare forskning kring ridsport. De intervjuade ansåg 

också att frågorna var relevanta och att de därmed skulle kunna besvara syftet och frågeställningen. 

Därmed kan validiteten anses som hög. 

 

2.4 Etiska överväganden 

Under uppsatsarbetets gång har jag som författare övervägt och tagit hänsyn till olika etiska 

aspekter. Det finns fyra forskningsetiska huvudkrav, vilka är: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 73  

 

Informationskravet, som innebär att den intervjuade i förväg ska informeras om uppsatsens syfte, 

uppfylldes. Samtyckeskravet, som innebär att den svarande frivilligt väljer i vilken utsträckning han 

                                                 
73 Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådet – Forskningsetiska principer för humaniora och 
samhällsvetenskap (Stockholm: HSFR, 1995), s. 3-13 
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eller hon vill medverka, uppfylldes i och med att samtliga deltagare informerades om att det var 

frivilligt att delta och att de även hade rätt att avbryta intervjun. 

  

Genom att inte lämna ut ridsportledarnas namn eller klubbtillhörighet uppfylls konfidentialitets-

kravet. Detta ger även den intervjuade möjlighet att svara så sanningsenligt som möjligt på 

frågorna. I och med att insamlade uppgifter om enskilda personer endast används för 

undersökningsändamål uppfylls även nyttjandekravet.   
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3 Resultat 

3.1 Vilken utbildning har ledarna inom ridsporten? 

Samtliga respondenter är kvinnor och deras ålder är mellan 17 och 60 år. Endast en av de 

intervjuade har egna barn, men de är båda utflyttade sedan länge. Alla fem intervjuade har eller har 

haft ridsporten som sin huvudsakliga inkomstkälla (en är numera arbetslös och en är student).  

 

Undersökningsgruppen splittras i två delar vad gäller antalet år som ungdomsledare. De två yngre 

respondenterna har båda arbetat 5 år medan de tre äldre respondenterna samtliga har arbetat över 25 

år.  

 

Samtliga intervjuade har genomgått Svenska ridsportförbundets ungdomsledarkurs/ 

Ungdomsledarkurs för vuxna, steg I-III (ULK/VULK I-III). Det är en kurs som sträcker sig över tre 

helger. Kursdeltagare under 18 år går ULK (ungdomsledarkurs) medan kursdeltagare över 18 år går 

VULK (ungdomsledarkurs för vuxna). Kursinnehållet är i princip detsamma även om ULK-

materialet är mer riktat till unga människor. Syftet med ULK/VULK-kurserna är bland annat till att 

förmedla kunskaper om hur barn och ungdomar fungerar och vad en ledare för barn- och 

ungdomsverksamheter bör ha i åtanke, till exempel att barn utvecklar olika färdigheter vid olika 

åldrar och att man som ledare därmed måste anpassa undervisningen därefter. Det undervisas därför 

bland annat i barnpsykologi och principer för hur man kan lägga upp studiecirklar. Dessutom är det 

ett sätt för Svenska ridsportförbundet att försöka få alla ledare att verka på ett likartat sätt och på så 

sätt få gemensamma värderingar och normer att spridas inom ridsportvärlden. Ju större andel 

ridsportledare som genomgått kurserna, desto större spridning får den idé som ridsportförbundet 

grundat. Det som däremot inte återfinns inom utbildningen är de oskrivna reglerna kring 

horsemanship. Detta är något som istället förmedlas genom tal och handling i stallmiljön. 

Horsemanship grundar sig på de värderingar som ledaren själv bär med sig. 

 

De tre respondenter som idag arbetar som ridskolechef, ridlärare och tränare har alla genomgått 

RIK 0 (Ridinstruktörskurs 0). Den kursen, numera omnämnd som Ridledarkursen, är tre veckor 

lång och arrangeras av de olika distrikten inom Svenska ridsportförbundet varje sommar. Syftet är 

att ge en introduktion till ridläraryrket och ge fördjupade kunskaper inom ledarskap. Den måste 

sökas via en ridklubb. Här lär sig deltagarna, utöver baskunskaper i ridning, undervisningsteori, hur 

de ska hantera barn- och ungdomsgrupper samt hur de håller säkerheten i fokus. 
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De två äldre respondenterna har även gått en kurs som kallades Valla. Det var en teoretisk kurs man 

var tvungen att gå efter att ha sökt och blivit antagen till RIK I (Ridinstruktörskurs I). Den 

genomfördes sommaren innan RIK I-kursen påbörjades och var åtta veckor lång.  

 

Efter att ha gått ovan nämnda kurser har två av intervjupersonerna gått RIK I-III (Ridinstruktörskurs 

I-III). Det är de ridinstruktörskurser som måste genomföras för att bli auktoriserad ridlärare. För att 

bli godkänd som ridlärare räcker RIK I-II, men för att bli auktoriserad krävs RIK I-III. De är elva 

veckor långa vardera och måste sökas via en ridklubb.  

 

En av respondenterna arbetar även som tränare och har gått kurser för detta. Svenska 

ridsportförbundets tränarutbildningar finns i tre nivåer, A-, B-, och C-tränare. C-tränare är det du 

blir först. A-tränare är således den bästa. Varje utbildning sträcker sig över ett och ett halvt år, men 

har inte mer än en till två sammankomster per termin. Teori och praktik varvas och efter 

genomgången kurs skall examen avläggas. Vem som helst får söka. Det är alltså inte som RIK I-III 

att du måste ha en klubb bakom dig. 

 

Ledarna inom ridsporten är välutbildade. Redan i barngrupperna finns ofta en utbildad ridinstruktör 

eller ungdomsledare. Karin Redelius gör en intressant jämförelse till fotboll i sin avhandling 

Ledarna och barnidrotten där tränaren ofta är ”en snäll förälder” som vill ge sitt barn en möjlighet 

att spela boll. Hon menar att ledare som var föräldrar återfanns nästan enbart inom golf, fotboll och 

gymnastik.74 

 

3.2 Vilka är de oskrivna reglerna? 

3.2.1 Horsemanship 

Grundtanken inom ridskolevärlden är att lära ut hur eleverna ska bete sig kring och handha hästar. 

Säkerheten nämns som ett av de främsta ledorden inom området horsemanship. I och med att 

eleverna på ridskolan hanterar ett djur i storleksordningen 300-600 kg är säkerheten av yttersta vikt. 

Den rör allt från själva hanteringen av hästen och dess utrustning till elevens eget beteende kring 

hästen och stallet. Hästar är både stora och starka och kan orsaka svåra skador om ryttaren är 

oförsiktig. Ridsportledarna uttrycker i varierade termer vikten av att förstå sig på hästen och ta hand 

om den på bästa sätt. 

 

På frågan ”vad är ridskolans viktigaste uppgift” gavs bland annats följande svar. 

                                                 
74 Redelius, 2002, s. 111 
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 ”Vi inriktar oss framför allt på horsemanship och att lära ut säkerhet och kunnande till eleverna på 

ett roligt sätt”. 

 

”Vi arbetar mycket med säkerhet och vill främja en positiv inställning till hästen”. 

 

Vid analysen av de intervjuades svar framkommer att ridsportledarna är ense om att hästens 

välbefinnande är mycket viktigt. Det anses vara bland det viktigaste som de som ledare på ridskolan 

har att förmedla till sina elever. 

 

”Överhuvudtaget att lära ut kunnande, allt det sakliga. Alltså det med hästarna. Hästskötsel och hur 

man sköter ett stall är jätteviktigt för det handlar inte bara om hur du sköter hästen. De ska kunna, 

mer eller mindre, ta sig ut på ridskolor och jobba lite grand som ungdomsledare till exempel”. 

 

”Lära dem hur man tar hand om en häst och vad för krav det ställs på den som håller på med hästar 

och djur. Vad de ska ha för mat, säkerhetsrutiner. Ridskolan ska lära dem så att de sedan kan bli så 

kapabla att de kan ta hand om en häst själva”. 

 

Av de intervjuade personerna nämnde fyra att ridskolans viktigaste uppgift var att lära eleverna ta 

hand om hästarna. Den femte personen sa att hon ville lära barnen och ungdomarna att umgås med 

andra människor. Hon är alltså mer inne på ridskolan som en plats för möten mellan människor och 

då kanske främst unga människor. Att på något sätt låta sitt missnöje gå ut över hästen eller andra 

människor i omgivningen är oacceptabelt. Besvikelsen över ett rivet hinder eller en missade rörelse 

under en tävling får på intet sätt drabba hästen. Svordomar, bestraffningar, ryck och slag får alla 

påföljder om de upptäcks på en tävlingsplats. I värsta fall kan ryttaren bli ålagd med böter. Det är 

jämförbart med osportsligt beteende inom vilken annan idrott som helst. Den stora skillnaden är att 

inom ridsporten drabbar utfallen en annan levande varelse som inte har förmågan att försvara sig 

och kanske inte heller förstår varför den ska straffas.  

 

3.2.2 Ödmjukhet 

På frågan ”vad vill du förmedla som idrottsledare” svarade alla att de framför allt vill förmedla 

ödmjukhet. De intervjuade ridsportledarna säger att de vill förmedla hur du som ryttare bör bete dig 

i kontakten med hästar och andra människor. Att ha en ödmjukhet för hästen som djur och ta hänsyn 

till att stallet är deras hem är bland det första som lärs ut på de ridskolor som ingår i studien. Det 
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innebär att det ska vara en lugn miljö och att hanteringen av hästen ska ske med största respekt 

säger respondenterna. 

 

”Man måste ha en ödmjukhet inför hästen, men samtidigt ha en respekt för hästen som djur. Den är 

ingen leksak! Samtidigt måste man visa en ödmjukhet inför det man håller på med. Inse sin egen del 

i det hela och inte tro att vi håller på med några maskiner”. 

 

”Som ledare inom ridsporten vill jag förmedla inställningen till hästen, att den inte bara blir något 

man släpar till ridhuset för att man har betalat för det”. 

 

”Min främsta uppgift är att förmedla att hästen kommer i första hand. Hästen först och sen 

människan. För om hästen inte tillåter oss att rida på den så kan vi ju i alla fall inte hålla på med det 

här”. 

 

Samtliga intervjuade är även överens om att den ödmjukhet som eleverna lär sig på ridskolan kan 

komma dem till nytta i det vanliga livet. På frågan ”finns det värderingar inom ridsporten som 

direkt kan föras över på vardagslivet” har bland annat följande svar givits. 

 

”Barn och ungdomar som är uppfostrade på ridskolor har ofta en positiv inställning och de är 

ödmjuka till det mesta. De ger inte upp utan har lite jävlar anamma. Alltså, kan du hantera en häst 

så kan du hantera det mesta, faktiskt”. 

 

”Det här handhavandet av hästen, att man bryr sig om den och ser till den först. Man låter mycket 

annat komma i andra hand. Det tror jag man skulle kunna föra över till vardagslivet. Att man tar 

hand om varandra på ett annat sätt och är lite mer ödmjuk”. 

 

”Hur man lär sig förstå hästar och vad de kan ge tillbaka. Förståelsen som man faktiskt kan få för ett 

djur kan man även använda i relationen till andra människor”.  

 

Dessutom nämndes i intervjuerna det faktum att ridskoleelever i stor utsträckning accepterar att alla 

ser olika ut. Det är okej att vara lång och smal precis som det är okej att vara lång och tjock.  

 

”Här är det ju hästarna som gäller och där kan ju alla i princip vara med. Även om du är lite 

annorlunda. Även om du är väldigt stor eller väldigt lite.” 
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”Varje ryttare bör utveckla en ödmjukhet inför hästen och de människor som omger dem”, säger en 

av de intervjuade. Utan förståelsen för hästen som djur och respekten för andra människor blir 

situationen på ridskolan ohållbar. Genom att försöka trycka på den sunda hästhållningen och vikten 

av sammanhållning och kamratskap försöker ridskolorna skapa en trevlig stämning i stallet. Holm 

menar att när en individ känner sig delaktig i sin verksamhet genom att få göra sin röst hörd växer 

engagemanget75. Jag menar att alla människor önskar bli respekterade för sina åsikter. Jargongen i 

stallet är stundtals rå, men antagligen inte helt olik den mellan utövare av andra idrotter till exempel 

i ett hockeylag. Det är dock min uppfattning att så länge alla är införstådda i att ingenting sägs av 

elakhet kan det snarare verka som något som stärker vi-känslan och grupptillhörigheten. 

Förhoppningen bland många av ledarna är att utveckla ett sinne för anpassning. Att eleverna, i olika 

situationer, klarar av att kliva fram eller kliva tillbaka för att få verksamheten att flyta så smidigt 

som möjligt. En person utan den här förmågan upplevs ofta som burdus eller rent av egoistisk. 

Självfallet är ridsporten ändå en individuell idrott, men utan förståelse för gruppen som helhet blir 

det svårt att ta del av vad ridskolan har att erbjuda fullt ut.  

 

”Ambitiösa elever är alltid roliga att ha, men att vara ambitiös innebär inte att man samtidigt har rätt 

att trampa andra människor på tårna för att få det man vill” säger en av intervjupersonerna. En 

annan av de intervjuade sa just att hennes roll ofta var att få fram ödmjukhet och respekt hos dem 

som kanske inte hade det så mycket med sig i bagaget. Genom att på ett positivt sätt visa och tala 

om hur eleverna förväntades bete sig försökte hon skapa en förhållningssätt som de förhoppningsvis 

skulle ta med sig ut i livet. Att kunna sätta sig in hur andra människor känner och tänker, att ha 

någon form av empatisk förmåga, borde göra det lättare att fungera ute i vardagslivet. Som barn och 

ungdom kanske det är mer accepterat att vara egocentrisk, men i det vuxna livet är det sällan 

uppskattat att ”gå över lik” för att få det man vill ha.  

 

3.2.3 Kamratskap 

Vid analysen av de intervjuades svar framkommer att förhållandet mellan eleverna och även deras 

förmåga att visa empati anses viktigt. I och med att många människor ska samsa på samma ställe 

och om samma hästar är det viktigt att eleverna visar respekt för varandra och behandlar andra på 

ett schysst och rättvist sätt. På frågan ”finns det speciellt viktiga egenskaper som du som ledare på 

ridskolan försöker utveckla hos eleverna” gav ridsportledarna följande svar. 

 

”Det är jätteviktigt att man uppför sig på ett vettigt sätt och att man uppträder så som man vill att 

andra ska uppträda gentemot en själv”.  
                                                 
75 Marie Louise Holm – ”Årets riksidrottsgymnasium 1998: golfgymnasiet i Klippan”, Svensk Idrott (1998:10), s.14-17 
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”Det är att försöka få de här, tjejerna då mest som det är, att fungera i grupp och kunna umgås och 

dela på hästarna. Och att de är snälla mot varandra”. 

 

”Det är viktigt att man vågar prata med varandra. Det gör också att man tar hand om varandra lite 

bättre”. 

 

Följdfrågan som gavs var om det fanns några oacceptabla beteenden och här svarar ridsportledarna 

ofta att det vore att bryta kamratskapen på något sätt. Antingen genom att vara elak mot någon eller 

genom att vara otrevlig.  

 

”Om de är okamratliga. Pratar bakom ryggen på folk. Om någon kanske inte rider så bra eller inte 

har de moderna kläderna så kan de prata illa om den”. 
 

”Många saknar faktiskt uppfostran. De vet inte hur man umgås med folk. Att man säger tack när 

man får något eller håller upp en dörr”. 

 

”Det är oacceptabelt att vara elak mot andra… det ska man inte vara”. 

 

Att det är en positiv atmosfär i stallet innebär inte enbart positiv hantering av hästarna utan även att 

ryttarna har en positiv attityd till de människor som omger dem. Att lära sig fungera i den sociala 

strukturen inom ridskolan innebär även att personen i fråga kan få lättare att föra sig utanför stallets 

väggar. Kamratskap och förståelse är nyckelord som gör klimatet trevligare människor emellan.  

 

Utan respekt för andra blir det svårt att finna sin plats på en ridskola där samarbete är A och O. Att 

sätta sig själv över andra baserat på en subjektiv uppfattning om vad som är bra eller dåligt är tyvärr 

ganska vanligt, inte bara på ridskolor utan även i vanliga skolan och ute i vardagslivet menar jag. 

En person med fel typ av skor kan bli offer för en massiv mobbningsattack om tillräckligt många 

ställer sig bakom det första uttalandet. Dessvärre tänker många ”hellre mobba än bli mobbad”, 

vilket innebär att de hellre kastar en gliring mot någon annan, trots att de kanske inte helt stödjer 

det, än riskerar att bli utsatta för det själva. Vad som gör att vissa anser sig ha rätten att tala om för 

andra hur dåliga, fula eller dumma de är, är nog omöjligt att svara på. Kanske har de varit utsatta 

själva vid något annat tillfälle och tänker att det är bättre att rädda sitt eget skinn genom att placera 
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någon annan i den situationen. Karl Ljungström skriver ”Att inom klassens ram försöka bryta 

mobbningen är att ta en stor risk - man riskerar att själv bli mobbningsoffer”.76 

 

Under intervjuerna framkom att ridskolorna, liksom vanliga skolor, har olika handlingsplaner för 

hur de ska stävja de oacceptabla beteendena. Även om dessa handlingsplaner inte finns nedskrivna 

så säger sig intervjupersonerna arbeta på samma sätt. Det går i stort ut på att konfrontera personen 

ifråga och tala om för den att den betett sig illa eller sagt något dumt. Det är inte alltid lätt att ta den 

rollen, men som en av ungdomsledarna säger så verkar det som om att ungdomarna egentligen 

uppskattar att någon bryr sig, fast de kanske inte visar det till att börja med. Det blir en form av 

uppfostran, liksom den som bedrivs i skolorna. För att kunna smälta in i den världen måste du 

acceptera vissa regler och förhållningssätt. Utan att för den sakens skull vara elak ska ledaren guida 

in eleven på rätt spår. Ofta är det små saker, som vid närmare eftertanke kan verka rent av löjliga, 

som utlöser många av de konflikter som finns på en ridskola. Jag menar att de flesta eleverna har en 

otrolig respekt för sina ledare och det blir därför sällan problem att reda ut sakerna, bara ledarna får 

nys om vad som händer och vilka som är inblandade. 

 

3.3 Hur förmedlas ”den goda ridsporten”? 

På frågan vad de hade för åtgärder mot oacceptabla beteenden svarade alla att de tar kontakt med 

personen ifråga och talar om att den inte uppfört sig ordentligt. Några av klubbarna har speciellt 

anställda fritidsledare som tar hand om det sociala klimatet mellan barnen och ungdomarna, hur 

dessa beter sig gentemot varandra och hur de blir behandlade. Oftast tar eleverna till sig det ledarna 

säger och bättrar sig.  

 

I intervjuerna kan man framför allt se två kategorier av svar; förmedlingspedagoger och 

pedagogiska förebilder.  

 

Förmedlingspedagogerna pratar med eleverna, talar om vad som är fel, konfronterar och 

ifrågasätter. Dessa svar indikerar att det går att nå fram med muntlig dialog och förebyggande 

arbete.  

 

”Vi pratar med dem. Oftast reder det ut sig ganska bra, bara man får nys på vilka det är”. 

 

                                                 
76 Dotteviksskolans handlingsplan mot mobbning <http://www.grundskola.arvika.se/dottevik/html/1mobbning.htm> 
(2003-04-22); se Karl Ljungdal ”Mobbning i skolan”, Lärarnas tidning (1992) 
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”Jag talar om för dem att så gör man inte här. Det kan du göra hemma, men här accepteras inte sånt. 

Och det köper de… att det är så”. 

 

”Vi har en fritidsledare som har hand om relationerna mellan barnen och ungdomarna och hon är 

jättebra dels på att se och dels på att reda ut saker. Hon märker direkt”. 

 

”Jag har försökt ta dem i örat, rätt ordentligt måste jag säga. Jag tycker det är viktigt att man talar 

om och att man är rakryggad. Jag har fått lite skit för det faktiskt och de har sagt att det var hårt av 

mig eller att jag var dum, men jag tycker det är viktigt att man lär sig”. 

 

Den andra kategorin är de som arbetar som förebilder. Enligt intervjuresultatet är det viktigt att det 

grundläggs bra värderingar och att eleverna tänker på att agera som ett föredöme, inte bara för de 

yngre utan även för de som inte hör hemma på ridskolan. Det är viktigt att visa en bra bild utåt och 

vara en god representant för ridsporten. Ledarna och de äldre eleverna har ett ansvar att agera 

föredömen för de yngre. Per Nilsson skriver i boken Idrotten lär: ”Idrottsledarna och de äldre 

kamraterna blir oftast förebilder och mönsterbildande för det egna beteendet”.77 Det spelar ingen 

roll vad de säger utan de måste bete sig så själva.  

 

”Jag tycker att om man ska hjälpa de här flickorna att utvecklas så ska man vara en bra förebild och 

stå upp och vara rakryggad. Förhoppningen är ju att de även gör så mot varandra sen då”. 

 

”Jag försöker säga till utan att skälla, göra dem uppmärksamma på vad problemet är. Dessutom 

måste jag vara en bra förebild, för barn gör inte som du säger - barn gör som du gör”. 

 

Från första dagen får eleven ta del av de oskrivna regler som gäller just på den ridskolan, vad 

beträffar hästhantering och säkerhet. På vissa ridskolor är det till exempel förbjudet att vara i stallet 

när hästarna äter lunch. Andra har krav på att eleven ska bära hjälm när de hanterar hästarna. Då 

detta är något som vanligtvis inte finns nedtecknat, förmedlas det successivt när eleverna tar steg in 

i för dem okända områden. Ledare som berättar eller som själva gör så är olika sätt för nya elever 

att bättre förstå vad som förväntas av dem i stallmiljön. Ett annat sätt är att se hur andra elever gör 

och göra likadant själv. Nedan följer ett sådant exempel: 

 

                                                 
77 Per Nilsson, ”Idrott och social utveckling, i Idrotten lär, red. Lars-Magnus Engström (Stockholm: Utbildningsradion, 
1988), s. 151 
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”Man skulle ju önska att man kunde få vara en god förebild och att man lär de här ungdomarna och 

barnen att fungera i samhället och tillsammans med varandra. Att de har de riktiga värderingarna så 

att de har möjlighet att klara sig i livet”. 
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4.1 Sammanfattande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vad en grupp ridsportledare vill förmedla till sina elever, samt 

ta reda på vilka kunskaper och värderingar som produceras och förmedlas i en viss kultur. För att 

uppnå syftet har jag formulerat nedanstående frågeställningar.  

 

 Vilken utbildning har ledarna inom ridsporten? 

 

De intervjuade ridsportledarna i studien är mellan 17 och 60 år gamla. De är alla kvinnor som haft 

ridsporten som sin huvudsakliga inkomstkälla. Endast en av de intervjuade har egna barn. En trolig 

slutsats är att den som involverar sig med hästar och ridsport också lägger mycket tid på detta. 

Vilket i sin tur kan innebära att intresset för en egen familj inte blir lika stort. En viktig sak att 

komma ihåg i sammanhanget är att den som äger en häst får vara beredd att ägna flera timmar varje 

dag i stallet.  

 

Samtliga intervjuade har genomgått Svenska ridsportförbundets ungdomsledarkurs steg I-III. Två 

av de intervjuade har högre instruktörs- och tränarutbildning. Detta betyder att samtliga intervjuade 

är välutbildade inom sitt område. Inom ridsporten sätts det stort värde på att instruktörerna är 

välutbildade. Från första träningstillfället är det en utbildad instruktör som ansvarar för träningarna. 

Detta till skillnad från exempelvis fotboll där tränaren oftare är en ”snäll förälder” som har tid 

över78. 

 

Som tidigare nämnts har ridsporten gott om välutbildade ledare och de har, till skillnad från många 

andra idrotter, hand om barnen från första början. Vad detta beror på är svårt att säga. Kanske anses 

ridning som ”svårt” och som ett område man inte ger sig in på om man inte behärskar det till fullo.  

Kanske ligger det även något i orden ”ridlärare” och ”ridskola”. Lärare är något vi utbildar oss till. 

Det är mer som ett yrke. Tränare kan uppfattas mer som en bisyssla, även om det självfallet finns 

vissa som försörjer sig på det.  

 

 

                                                 
78 Redelius, 2002, s. 111 
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 Vilka är de oskrivna reglerna?  

 

De oskrivna reglerna inom ridsporten är framför allt horsemanship, ödmjukhet och kamratskap och 

att dessa förmedlas till eleverna genom direkt kontakt där ledaren tillrättavisar en elev eller genom 

indirekt kontakt där eleven själv ser ett mönster hos sina ledare och äldre förebilder.  

 

Att syssla med ridsport innebär mycket mer än bara själva ridningen. Hästen ska tas om hand samt 

utrustning och stall ska skötas. Många av barnen och ungdomarna som rider är i stallet 6-7 dagar i 

veckan trots att de kanske bara rider en dag. Min erfarenhet säger att tiden en ridelev tillbringar i 

stallet, i relation till den faktiska tiden på hästryggen, är extremt stor. I jämförelse med en 

fotbollsspelare, som tränar en timme i veckan, blir således den aktiva tiden inom idrotten mycket 

större för den ridande eleven.  

 

Idrotten vill79 och senare även Ridsporten vill80 har som mål att idrotten skall fungera som en 

fritidsgård och ge barn och ungdomar möjlighet att umgås över gränser. På ridskolan umgås de 

naturligt med människor i andra åldrar, från andra kulturer och med annan etnisk bakgrund. De 

äldre eleverna och de vuxna agerar förebilder och detta utan att någon av de inblandade egentligen 

tänker särskilt mycket på det. De är alla där av samma anledning och det är kärleken till hästen. 

 

Ridsporten är öppen för alla oavsett längd, vikt eller kroppsform. Detta beror säkert på att figuren 

inte spelar speciellt stor roll inom ridsporten, i alla fall inte på samma sätt som till exempel inom 

gymnastiken. Det finns olika hästar liksom det finns olika människor. En större tjej kan vara precis 

lika duktig som ryttare som en smal tjej eftersom det inte har med hennes kroppsform att göra 

huruvida hon kan samspela med hästen eller inte.  

 

I stallet får i princip alla plats och många växer när de kliver innanför stallets dörrar. Om den 

inställningen, att acceptera alla för vad de är, kunde överföras i vardagslivet tror författaren att en 

stor del av mobbningen skulle bli lättare att få bort. Det är även författarens uppfattning att rollen 

som ledarna tar som förebilder gör att deras beteende sprider sig bland de yngre eleverna. 

 

                                                 
79 Riksidrottsförbundet, Idrotten vill - verksamhetsidé och riktlinje för idrottsrörelsen in i 2000-talet, Stockholm, 1996 
80 http://www2.ridsport.se/files/%7B8C0BD9E8-7E9D-4277-B446-369D74738A1B%7D.pdf (2007-07-05)   
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De ledare som är inkluderade i den här studien anser jag vara utomordentligt goda ambassadörer för 

Ridsporten vill81. I och med att de värden och idéer som uttrycks i skriften, så påtagligt ligger till 

grund för hela den verksamhet som bedrivs på de ridskolor jag har besökt. 

 

Kanske kan man även dra det tillbaka till att ridningen är en urgammal, militär verksamhet som från 

början gagnade ett annat syfte än nöje. Det är faktiskt så att ridningen idag bygger på samma 

teoretiska grunder som militären en gång använde. ”Ridhandboken” som delas ut vid 

ridlärarutbildningen är, om än i en nyare upplaga, densamma. Jämfört med andra idrotter där det 

kommer nya rön, idéer och spelsystem praktiskt taget hela tiden. Man utvecklar i till exempel 

konståkning nya, svårare hopp, inom fotbollen spelar man med en helt ny spelarposition och så 

vidare men inom ridsporten tävlar vi fortfarande på samma sätt. Rörelserna är desamma även om 

förnyelse sker i form av ändringar i dressyrprogrammen med jämna mellanrum.   

 

Lars-Magnus Engström skriver i boken Idrott som social markör82 om idrottens komplexa innehåll 

och det faktum att samma idrott kan ha olika innebörd för olika människor. Han menar att en 

individs personliga motiv för att spela, till exempel seriefotboll, kan vara starkt knutet till värden 

som har med självförverkligande eller med gemenskap och kamratskap att göra. Men det förändrar 

inte hur fotboll måste spelas i ett givet sammanhang. 

 

Här ser jag paralleller med ridsporten. Ridsporten är en sådan idrott som du kan vara aktiv inom 

oavsett vilka motiv du har till ditt idrottande. Det innebär att utövaren inte behöver byta idrott när 

tävlingsintresset svalnar eller motivationen av annan anledning skiftar. Tittar vi till exempel på 

färdighetsträning så blir utövaren ”aldrig färdig”. Man blir aldrig fullärd. Detta förstärks ytterligare 

med de resultat som Redelius visar att tävlingsmoment inte är den bakomliggande logiken i 

verksamheten83. Ett intressant fynd är dock att den undersökta gruppen hos Redelius menade att 

barn lär sig bäst om de får leka och hitta på egna övningar. Min uppfattning är att den går vitt isär 

med den undervisning som bedrivs på de ridskolor jag har besökt. Här hålls en fast struktur och 

eleverna följer de anvisningar ledaren ger dem. Det finns inte utrymme för egna initiativ. 

  

Det finns många exempel på ryttare som ridit i ungdomen, varit aktiva som tävlingsryttare, sedan 

har de tröttnat, kanske gjort ett uppehåll för att föda barn. När barnen sedan blivit äldre har de tagit 

upp ridningen igen fast med ett helt annat motiv och en helt annan ambition.   

 
                                                 
81 Ibid. 
82 Engström, 1999, s. 18-19 
83 Redelius, 2002, s. 119-124 
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 Hur förmedlas den goda ridsporten till eleverna enligt ridsportledarna?  

 

En god häst- och människosyn förefaller vara något som är önskvärt att förmedla på de ridskolor 

som jag som författare besökt. Alla de intervjuade talar om vikten av att vara ett gott föredöme och 

en god kamrat. Både ledarna och de äldre eleverna har ett ansvar att agera föredömen för de yngre. 

Det goda kamratskapet är något som präglar ridsporten i stort och ridskolor lägger stor vikt att 

arbeta aktivt mot mobbning och kränkande behandling. 

 

Den kärlek som ridsportledarna har till hästen vill de förmedla till sina elever och de vill att de ska 

få uppleva så mycket som möjligt av vad hästen och de andra människorna i stallet har att erbjuda. 

För att detta ska kunna genomföras krävs en sträng disciplin utan att för den sakens skull bli 

militärisk. Alla ryttare på en ridskola måste kunna den sociala koden för just den ridskolan. 

Resultaten från intervjuerna vittnar om att sådana regler ofta inte finns nedtecknade utan förmedlas 

successivt till eleverna. I det avseendet är ridskolan en extremt fostrande miljö eftersom så många 

olika människor, med avseende på ålder och attityd, ska kunna mötas på samma område och samsas 

om samma hästar.  

 

Förhoppningen är att alla elever på ridskolan, under sin tid där, utvecklar och stärker sin kärlek till 

hästen. Hästen ställer upp och är hela grunden till den verksamhet som ridskolan bygger på. Utan 

hästen skulle det inte bli någon ridning och den ska således behandlas på bästa tänkbara sätt.  

 

4.2 Fortsatta studier 

En studie som skulle kunna vara intressant är hur mycket av det som lärs ut på ledarkurserna och 

instruktörskurserna som faktiskt används på ridskolorna idag? Tar kursdeltagarna till sig kunskapen 

eller kör de på i samma invanda mönster? Är det verkligen så att det som lärs ut på ridskolan i fråga 

om värderingar och attityder är något som ledaren lärt sig på en kurs eller är det de personliga 

åsikterna som färgar undervisningen? 

 

En annan studie skulle kunna undersöka skillnaden mellan ridskolor som har en målformulering och 

de som inte har det. Vad anser de olika aktörerna, lärare, elever och föräldrar, om verksamheten? 

Vilken skillnad kan en känd målformulering åstadkomma? 

 

Dessutom skulle det vara intressant att titta på hur ledarutbildning inom ridsport skiljer sig från den 

riktiga lärarutbildningen – alltså hur mycket av det didaktiska kunnande som finns på till exempel 
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LHS eller GIH som går igen när man utbildar lärare/ledare inom ridsport och för den delen även 

andra sporter.  

 

En tänkbar studie, med utgångspunkt i sociologin, skulle kunna vara att undersöka det faktum att 

ledarna inom ridsporten ofta är kvinnor och ogifta. Vad kan vara orsaken till det? Tar livet med 

hästarna för mycket tid i anspråk för att ett familjeliv ska kunna vara möjligt? Om alla barn har 

möjligheten att rida, varför lockar det så få pojkar? Ridning anses vara den största tjejsporten, men 

inom världseliten är majoriteten män? När och var kommer männen in i bilden? 
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag till C-uppsatsen 
 
Aktuella förhållanden: 

Kön? 

Ålder? 

Civilstatus? 

Barn? 

Nuvarande yrke? 

Ledarrollen: 

Hur många år har du varit idrottsledare? 

Har du genomgått någon ledarkurs? När? I vems regi? 

Har din ridskola/klubb någon målformulering för sin verksamhet? I så fall vilken? 

Vad vill du förmedla som idrottsledare?  

Vad anser du är ridskolans viktigaste uppgift? Utöver ridningen? 

Finns det speciellt viktiga egenskaper som du som ledare på ridskolan försöker utveckla hos 

barnen? 

Vilka beteenden anser du vara oacceptabla? Åtgärder? 

Tittar du efter något speciellt hos eleverna som du vet kan utvecklas i positiv/negativ riktning? 

Finns det värderingar inom ridsporten som direkt kan föras över på vardagslivet? 

Finns det värderingar inom ridsporten som inte direkt kan föras över på vardagslivet? 

 

 



Bilaga 2 

Käll- och litteratursökning 

Vad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varför? 
De första två ämnesorden har valts ut för att ge en bred bas. De efterföljande har i olika 

kombinationer valts för att hitta specifika fakta på just det området. En del av ämnesorden har 

författaren stött på genom läsning av annan litteratur och då de funnits intressanta för 

undersökningen har de använts. Däribland kan nämnas ”djur i vården” och ”delfiner i terapi”. 

Kvalitativ valdes för att ge djup åt metoddelen. 

 

Hur? 
 

Ämnesord    Synonymer 
 
Uppfostran    Upbringing, education 
Ungdomsidrott    
Flickor  
Hästar 
Ridsport 
Ridskola 
Barn och djur 
Djur i vården 
Delfiner i terapi 
Kvalitativ  

Databas  Ämnesord  Anmärkning  Antal träffar 
IRIS  Uppfostran  Fritextfält  92 
LIBRIS  Ungdomsidrott -”-  48 
Google.com  Flickor & hästar -”-  2600 
Google.com  Flickor & hästar & ridsport -”-  487 
Google.com  Flickor & hästar &  

ridsport & ridskola -”-  257 
Google.com  Delfiner & terapi -”-  62 
Google.com  Djur i äldrevården -”-  607 
Ab Katalogsök Kvalitativ  -”-  34 


