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Sammanfattning 

Ridning härstammar från det militära och blev sedan en folksport i och med ridskolans 

framväxt på 1940-talet. Ridskolan genomgår nu en ytterligare modernisering i det att Svenska 

Ridsportförbundet (SvRF) uppmuntrar sina anslutna ridskolor till ett gemensamt arbete mot 

2025 och visionen framtidens ridskola. Ridning är idag Sveriges näst största barn- och 

ungdomsidrott och den svenska ridskolan omnämns som mycket tillgänglig både då det gäller 

ålder, kön och funktionsnedsättning. Trots detta har inte många vetenskapliga studier gjorts på 

det pedagogiska arbetet på ridskolan, och bland de som gjorts har kritik funnits mot att 

pedagogiken är förlegad och ännu fast i de militäriska traditioner som tycks stå för säkerheten 

och riktigheten i den verksamhet som bedrivs. En relativt nytillkommen målgrupp på ridskolan 

är de yngre barnen. Inga tidigare gjorda studier av ridskoleverksamhet för yngre barn har 

kunnat hittas – men väl en samtidigt pågående sådan - och den litteratur som idag finns att 

tillgå för ridlärare utgår främst från ett fokus på de yngre barnens motoriska och kognitiva 

utveckling. Denna studie syftar till att utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv undersöka, 

förstå och synliggöra yngre barns uppfattningar om och upplevelser av ridskolans verksamhet, 

samt hur dessa skulle kunna ligga till grund för utformandet av en modern pedagogisk modell 

för yngre barns lärande på ridskolan. Således en strävan efter ett närmande av barns perspektiv 

samt ett inkluderande av detta i ridskolans pedagogiska arbete. Utvecklingspedagogiken låg till 

grund för utformandet av de intervjusituationer med yngre barn i ålder tre till sju år som för 

denna studies räkning genomfördes på tre olika ridskolor. Intervjuerna genomfördes i tre 

grupper och det sammanlagda antalet deltagande barn var tjugo. Studiens analysmetod var 

inspirerad av Grounded Theory (GT) och med hjälp av successiv kategorisering mejslades 

studiens kärnprocess och resultat fram. Studiens resultat visar att de yngre barnen upplever sig 

stå i relation till ridskolans kunskapsbärande kontext, i relation till ’de medföljande vuxna’ och 

i relation till hästarna på ridskolan. Kärnprocessen relationell ridskola ligger i sin tur till grund 

för vad som avslutningsvis föreslås som en modern pedagogisk arbetsmodell för yngre barns 

lärande på ridskolan, med en tydlig rollfördelning där även ridläraren är inräknad; Relationell 

ridskolepedagogik – en femuddig stjärna. 

 

Nyckelord 

Barns perspektiv, relationell pedagogik, ridskolepedagogik. 
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Förord 

Först och främst; Tack barnen för att ni bjöd in mig till era ridskolor och så öppet och 

välkomnande lät mig ta del av era världar – på så många olika vis. Jag hade aldrig klarat det här 

utan er! 

Och sedan; Att befinna sig inom forskningsfältet pedagogiskt arbete tänker jag mig som att 

balansera på tre viktiga byggstenar; Att ha kunskap, att kunna förmedla kunskap - och att också 

alltid söka efter ny kunskap. Min handledare Paul Horton är ett föredöme när det gäller 

samtliga tre, och han har förutom att ha varit min mest kritiska granskare någonsin, också 

bidragit stort till min utveckling inom alla dessa områden. Med hans hjälp har min till en början 

mycket vingliga balansgång blivit betydligt säkrare - och för det är jag så tacksam! 
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Inledning 
 

Bakgrund 
 

Ridsporten i Sverige 
 

Svenska Ridsportförbundet (SvRF) (2015a, s. 23) presenterar ridsporten som Sveriges näst 

största ungdomssport. Detta är baserat på de till Riksidrottsförbundet ansökta LOK-stöden 

(lokalt aktivitetsstöd) för barn och ungdomar i ålder 7-20 år. Det finns enligt SvRF (2017, s. 7) 

drygt 460 ridskolor i Sverige, och det bedrivs fem miljoner ridtimmar på ridskolor varje år. 

Ridsporten är en av de få sporter där män och kvinnor tävlar på lika villkor och också en stor 

sport för personer med funktionsnedsättningar. SvRF anser den svenska ridskolan unik i 

världen, vilket de också framhäver i skriften Välkommen till ridskolan; 

”Den svenska ridskolan är unik i världen, ingen annanstans finns ridsporten så tillgänglig 

för så många” (SvRF, 2017, s. 7). 

Jordbruksverket (2005, s. 58 f) har uppmärksammat den betydelse som ridskolan har för 

samhället i och med dess omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Jordbruksverket har dock 

också noterat att det fortfarande finns fler möjligheter till att utveckla och att öka 

tillgängligheten till ridskolan, och menar att det finns ett behov av fler studier när det gäller 

både nuvarande och framtida förutsättningar för ridskolans verksamhet.  

Ridskolan och dess verksamhet är i jämförelse med andra idrotter enligt Thorell (2017, s. 

15) relativt sparsamt studerad ur ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv. Detta 

tycks allra mest framträdande då det gäller ridskolans yngsta elever, de som är under sju år. De 

omfattas inte av LOK-stöd och finns därför inte heller i några register. I verkligheten på många 

av landets ridskolor möter vi som arbetar som ridlärare dock de yngre barnen dagligen. De 

finns alltså där. 

 

Framtidens ridskola  
 

År 2009 beslöt SvRF’s Förbundsstyrelse att fokusera särskilt på ridskolan och dess betydelse ur 

flera aspekter. Detta mynnade så småningom ut i en uppdaterad ridskolepolicy. SvRF (2015b) 

vill med detta verka för att ridskolan – även in i framtiden - skall vara den plats där man kan 
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umgås med såväl hästar som människor, både som en fritidsgård men också som en skola för 

kunskap och lärdom. I sammanställningen Framtidens Ridskola finns beskrivet en vision mot 

år 2025;  

Den svenska ridskolan ska vara världsledande vad gäller att förmedla kunskap, social 

gemenskap och ett livslångt intresse för hästar och ridning (SvRF, 2015b).  

Ridskolan i framtiden ska kunna erbjuda en utbildning i framkant och SvRF menar att det är 

av stor vikt att vi både värnar om och utvecklar vår svenska ridskolemodell. Varje ridskola 

skall ha en professionell ledning och verka på en anläggning som har de bästa 

förutsättningarna. Ridskolan ska stå för en bred verksamhet, från motions- till tävlingsryttare 

med eller utan egen häst. Dock finns i visionen Framtidens Ridskola till största del beskrivet 

hur hästhållning, säkerhet och personalens yrkesutbildning skall leda till en så kallad 

kvalitetsmärkning av respektive ridskola, samt hur kontrollfunktionen för detta skall fördelas. I 

fokus står fortfarande inte pedagogiken eller eleven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Studier av ridskola och barnverksamhet 
 

Ridning har sitt ursprung i det militära. Ridskoleverksamheten i Sverige växte, enligt 

Hedenborg (2013, s 64 f) fram åren efter andra världskriget. Detta mot bakgrund av att arméns 

behov av hästar minskade – men samtidigt inte kunde uteslutas helt. Hästarna behövde helt 

enkelt en syssla under tiden de inte behövdes i det militära, under förutsättning att de också 

skulle vara redo att kallas in närhelst de kunde behövas. Samtidigt med detta underströks att 

ridning skulle kunna komma att bli en folksport, och år 1948 bildades Ridfrämjandet – en del 

av det som idag är Svenska Ridsportförbundet - en egen organisation för ridsportintresserade. 

Thorell (2017, s. 25) beskriver hur ridskolans inriktning mot barnverksamhet kom igång på 

allvar först under 1980-talet. Antalet ridskolor ökade markant i takt med efterfrågan mellan 

åren 1980 - 2000. År 1988 skrev Ståhlberg en bok om att lära barn rida, vilken kom att bli den 

allra första boken om ridundervisning för barn. Detta skedde på uppdrag av Ridfrämjandet som 

då tagit ett tydligt ställningstagande för att ridlärare behövde mer kunskap om hur 

ridundervisningen skulle anpassas mot barn. 

Likväl har ridskolan än idag enligt Lundesjö Kvart (2013, s. 12) fått kritik för att 

pedagogiken är förlegad och fortfarande allt för influerad av militäriska drag. Det militära 

systemet verkar ännu som en sorts garanti för att ridundervisning bedrivs på ett säkert vis 
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medan den moderna pedagogiken inte har fått riktigt fäste. Lundesjö Kvart (2013, s. 137) har 

själv studerat ridlärares pedagogiska praktik och menar att de allra flesta idag yrkesverksamma 

ridlärare skulle behöva utveckla sin ridundervisning i riktning mot moderna pedagogiska 

metoder.  

Det finns i Sverige ett litet antal uppsatser och avhandlingar som på olika vis berör 

pedagogik och lärande för barn på ridskola. Vänds blicken mot den internationella forskningen 

om barn i relation till hästar hittar man främst ett antal studier som påvisar det terapeutiska 

sambandet mellan ridning och barn i lågstadieålder inom autismspektrumtillstånd (AST) på det 

vis att ridning har visat sig bland annat öka den sociala motivationen (Bass, Duchowny & 

Llabre, 2009) samt att de faktorer som associeras med just AST minskade vid fullföljandet av 

det ridterapeutiska program som i studien sattes upp (Ward, Whalon, Rusnak, Wendell. 

& Paschall, 2013).  

Inför år 2019 beviljade Stiftelsen Hästforskning forskningsmedel till ett svenskt-norskt 

projekt som omnämns som nytt och viktigt inom området: "Too young to ride?” En studie av 

ridskolors aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv. Detta projekt 

avser att inom ramen för idrottsvetenskap rikta fokus mot svenska och norska ridskolors 

verksamhet och aktiviteter för yngre barn genom intervjuer med ridskolans personal (Stiftelsen 

Hästforskning, 2018. Idrottsforum, 2019). 

Thorell (2017, s. 16) menar att det i det närmaste inte finns någon forskning som visar hur 

de unga uppfattar ridskolans verksamhet, och att ungas uppfattningar behöver synliggöras för 

att verksamma ridlärare idag ska kunna möta dem på ett så utvecklande vis som möjligt. 

Thorell gör senare detta på ett vis i sin egen studie, då hon med hjälp av fokusgruppsintervjuer 

bidrar till att synliggöra ungdomars uppfattning om ridskolans verksamhet. Dock möter hon i 

sin studie endast ungdomar i ålder 15-23 år (2017, s. 41). Projektet "Too young to ride?” visar 

också på ett nyvaknat intresse i hästforskningssammanhang för relevansen i att öka 

kunskaperna om de yngsta barnen på ridskolan. Dock avser projektet att studera ridskolans 

verksamhet med hjälp av de vuxnas röster då den datainsamlingsmetod som tillämpas i 

huvudsak är intervjuer med ridskolepersonal om ridskoleverksamhet för yngre barn.  

Ridsport är en idrott och om vi zoomar ut en aning från bilden av yngre barn på ridskolan till 

förmån för den stora bilden visar sig förhållningssättet till yngre barn i idrottslig verksamhet 

som en aning motsägelsefullt när det gäller frågan om det är bra eller inte bra för yngre barn att 

delta i arrangerad sådan. Det finns studier som ställer sig frågan om barn i förskoleålder 
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verkligen rör sig tillräckligt mycket (Greet, Cardon & Bourdeaudhuij, 2008), det finns studier 

som uppmuntrar fysisk aktivitet – men i begränsad omfattning beroende av yngre barns 

kognitiva och fysiologiska utveckling (Purcell, 2005) och det finns indikationer som pekar på 

att barn i idrottsverksamhet slutar vara aktiva kring elvaårsåldern (Riksidrottsförbundet, 2019). 

Om detta avslut beror av en allt för tidig start eller av andra faktorer har dock inte kunnat 

fastställas.  

Det tycks dock som att – i de svenska såväl som i den internationella forskningen – de yngre 

barnens egna perspektiv på både allmän idrottslig verksamhet och ridskolans verksamhet lyser 

med sin frånvaro.  

 

Yngre barn på ridskola 
 

Mot bakgrund av det nyväckta intresset för yngre barn i hästforskningssammanhang, avsaknad 

av tidigare studier av ridskolan ur ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv (Thorell, 

2017, s. 15), behovet av att utveckla och att öka tillgängligheten till ridskolan (Jordbruksverket, 

2005, s. 58 f), kritiken mot ridskolans omoderna pedagogik (Lundesjö Kvart (2013, s. 12 ), den 

ökade förståelsen för betydelsen av de ungas uppfattning om ridskolans verksamhet (Thorell, 

2017, s. 16) samt som ett komplement till det nu högaktuella forskningsprojektet "Too young to 

ride?” vill denna studie lyfta det som hittills saknats; de yngre barnens egna perspektiv på 

ridskolans verksamhet, samt hur dessa skulle kunna ligga till grund för en modern pedagogik 

på ridskolan. 

Med begreppet yngre barn menas i denna studie barn i ålder tre till sju år. Först då vi söker 

närma oss hur yngre barn uppfattar ridskolans verksamhet kan vi nå den dimension som 

tidigare saknats i vår strävan att utforma ridskolans pedagogik på ett vis som fullt ut är anpassat 

till yngre barn som och därigenom ökar tillgängligheten och de framtida förutsättningarna för 

just denna elevgrupp. 
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv undersöka, förstå 

och synliggöra yngre barns uppfattningar om och upplevelser av ridskolans verksamhet, samt 

hur dessa skulle kunna ligga till grund för utformandet av en modern pedagogisk modell för 

yngre barns lärande på ridskolan.  

 

Frågeställningar 
 

● Vilka uppfattningar och upplevelser uttrycker yngre barn om ridskolans verksamhet? 

● Vad upplever de yngre barnen som viktigt med ridskolans verksamhet? 

● Vilka är de yngre barnens uppfattningar om kunskap och lärande på ridskolan? 

● På vilket sätt skulle en modern pedagogisk modell för yngre barns lärande på ridskolan 

kunna utformas? 
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Teoretiska utgångspunkter 

  

Teoriavsnittet i en uppsats med min valda analysmetod Grounded Theory (GT) följer ett något 

annorlunda förlopp. Metoden – som kommer att beskrivas närmare under kommande avsnitt – 

är teorigenererande (Thornberg & Forslund Frykedahl, 2009, s. 41 ff). Det innebär att jag som 

forskare inte bör gå in med teoretiska utgångspunkter innan jag går ut i verkligheten för att 

insamla empiri. Detta mot bakgrund av att min bild eventuellt kan komma att grumlas, och att 

jag då får en för stark förutfattad mening (förförståelse) inför vad jag sedan skall komma att 

möta. Vilket skulle i sin tur kunna göra så att jag missar viktiga händelser och situationer ute i 

den verklighet som skall studeras. En studie där GT är analysmetoden är således inte ute efter 

att pröva teorier – utan att skapa dem. 

I en uppsats på magisternivå skulle just detta kunna utgöra ett dilemma då det kommer till 

arbetsgång och ordningsföljd för traditionell rubriksättning. Det är också givet att tidsramen 

inte medger ett alltför fritt förhållningssätt. Jag hade därför redan i startskedet av detta arbete 

för avsikt att som teoretisk inramning förhålla mig till dels en barndomssociologisk ingång och 

dels också ett avsnitt om relationell pedagogik, vilket är ett område som allt oftare kommer 

fram då det talas och skrivs om verksamhet och lärande för yngre barn (se exempelvis 

Papatheodorou & Moyles, 2009).  

Det skall även tydliggöras att jag har valt att skriva färdigt detta teoriavsnitt efter att min tid 

av datainsamling var till ända, och det behöver därmed läsas med detta i åtanke. Till det resultat 

min studie visar finns tidigare teoretiska utgångspunkter att koppla – vilka succesivt mejslades 

fram efterhand kategorier framträdde. Därefter har jag sedan strävat efter att på GT-vis 

generera ny teori som skulle kunna gälla för specifikt mitt studerade område. På det viset har 

också uppsatsens tre avsnitt teori, resultat och diskussion arbetats fram växelvis. 

 

Kunskap om barn på ridskola 

 

År 2004 skrevs den första boken på svenska som inriktar sig helt på pedagogik i 

ridundervisning. Boken heter Pedagogik för ridlärare - Strömsholmsmetoden (2004) och 

omnämns som ett efterlängtat bidrag till en modern pedagogik för ridlärare. Här beskrivs hur 

inlärning går till, vilka de grundläggande principerna för ridundervisning är och hur ridlärare 
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kan skapa förutsättningar för elever att lära sig (Zetterqvist Blokhuis, 2004, s. 14f). I boken 

finns ett avsnitt som särskilt berör ridundervisning för barn, vilket tydligt poängterar att man 

som ridlärare för barn behöver ha kunskap om hur barn fungerar. Detta enligt författaren 

innefattat kunskap om vad barn har möjlighet att klara av i olika åldrar. Barnets motoriska 

utveckling liksom den psykiska utvecklingen och tankens utveckling beskrivs utifrån olika 

åldersstadier. Avsnittet om den känslomässiga utvecklingen hos barn beskriver hur 

förskolebarn är egocentriska och tror att världen kretsar runt dem. Förskolebarn beskrivs också 

utifrån sin avsaknad av förståelse för att andra människor har känslor, samt sin övertygelse om 

att de kan klara av allt de provar på (Zetterqvist Blokhuis, 2004, s. 82ff). 

Ovanstående bok är från utgivningsår och fram till dags datum en kursbok i pedagogik som 

blivande ridlärare vid landets utbildningsinstitutioner använder i sin yrkesutbildning. Det som i 

boken beskrivs som betydande kunskaper för en blivande ridlärare då det gäller ridundervisning 

för yngre barn antas därför vara det som följer dessa blivande ridlärare ut i deras yrkesliv på 

ridskolan, och på det viset också vara det som ligger till grund för dagens ridlärares aktuella 

pedagogiska metoder. 

  

Barn och barndom 

 

Synen på barn har ur ett historiskt perspektiv, enligt Qvortrup (2005, s. 1-2) genomgått stora 

förändringar från den förmoderna till den moderna tidsepoken. Från det att barn utan någon 

som helst tvekan betraktats som människor fastän av mindre storlek, förändrades mycket när 

kategorin barn urskiljdes från kategorin den vuxna människan.  

Axelsson & Qvarsebo (2017, s. 44) beskriver hur den franske historikern Ariés i början av 

1960-talet förde fram en banbrytande tes om barndomen som ett begrepp, vilket han hävdade 

uppstod först under 1500- 1600-talet för att sedan utvecklas vidare under de 

samhällsförändringar som skedde i västvärlden under 1700- och 1800-talet. I denna process 

beskrivs barn som föremål för en sorts sentimentalitet vilken inte tidigare hade funnits. Man 

började behandla barn annorlunda vilket bland annat beskrivs som att man började gulla och 

pyssla med dem och en sorts romantiserad bild av en naturlig och oskuldsfull barndom växte 

fram. Parallellt med denna syn fanns också andra spår och antaganden om barns natur. Ett av 

dessa var tanken om att människan föds med en dragning till det onda vilken under uppväxten 

måste avprogrammeras med hjälp av foglighet och lydnad.  
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Redan under denna tidsperiod fanns som synes motstridiga föreställningar om vad barns arv 

stod för kontra vilken påverkan dess omgivande miljö kunde ha för möjlig effekt. Den 

gemensamma nämnaren var tanken på att barn behövde någonting av de vuxna i form av 

fostran och bildning (Axelsson & Qvarsebo, 2017, s. 45). Att det motsatta förhållandet också 

skulle kunna existera – att även vuxna skulle kunna lära sig någonting av barn - var ingenting 

man i allmänhet reflekterade över. 

Skiljelinjen mellan barn och vuxna; antagandet att barn och barndom medför och innebär ett 

antal särskilda aspekter att ta hänsyn till kom också att bli föremål för nya studier och 

slutsatser. Det ovan beskrivna formerandet av barn som kategori kom att utgöra början på 

sökandet av kunskap när det gällde barn, deras utveckling och behov. Detta var någonting man 

inte ens funderat över tidigare. Kort sagt föddes en sorts ökad uppmärksamhet riktad mot barn, 

vilken till att börja med ledde till antagandet om att barn inte kunde ses som små vuxna 

behövde de istället ses som ofärdiga individer på väg mot att bli vuxna. Qvortrup (2005, s. 6ff) 

framhäver dock att man inte har stannat vid detta förhållningssätt, utan att det har fortsatt att 

förändras ytterligare. Halldén (2007, s. 4) poängterar hur forskning gällande barn fram till 2007 

gått igenom flera viktiga omställningar. Hon menar vidare att det är av betydelse att diskutera 

relevanta skillnader mellan de två spåren barnforskning och barndomsforskning.  

Barnforskning innebär forskning om barn som individer, och är den beteckning som från 

början användes på studier av barn utifrån de beteendevetenskapliga disciplinerna. Detta som 

svar på de av Qvortrup (2005, s. 6ff) ovan beskrivna frågor som plötsligen uppkom då barn inte 

längre sågs som små vuxna. Om barn fungerade annorlunda än vuxna - hur? Halldén (2007, s. 

4f) redogör för hur barns utveckling, då företrädesvis hjärnans utveckling, har studerats inom 

ramen för utvecklingspsykologi och barns lärande har behandlats inom pedagogiken, men att 

de båda varit nära sammanlänkade. Pedagogikämnet och frågan om barns lärande har således 

under lång tid antagits ha sina svar i utvecklingspsykologin, vilket också framgår i kurslitteratur 

i ämnet pedagogik för yngre barn så som exempelvis Pedagogik för ridlärare (Zetterqvist 

Blohuis, 2004). 

När sedan barnforskningen började ställa frågor om barns plats i samhället och vad 

omgivningen skulle kunna ha för inverkan, stod där inte längre några svar att finna inom vare 

sig utvecklingspsykologin eller pedagogiken. Detta utgjorde då grunden för det som kom att 

kallas barndomsforskning; barndomen som ett aktivt görande och inte enbart ett förutbestämt 

biologiskt tillstånd i livet. Synen på barndom ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv var 
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född, vilket vid tidpunkten för dess uppkomst skulle kunna beskrivas som motsatsen till 

utvecklingspsykologin. 

Barndomsforskningen sägs ha en något mer komplicerad innebörd än vad barnforskningen 

har. Den uppkom till en början på 1980- och 90-talet och syftade till att barn studerades i 

förhållande till samhället och i sin sociala kontext. Dessa studier bedrevs av sociologer, 

samhällsvetare och antropologer (Halldén, 2007, s. 10ff). Prout (2005, s. 1) benämner starten 

på denna process som ett begynnande missnöje med sättet på vilket barn tidigare ingått i 

studier. Detta i kombination med att utvecklingsbegreppet utifrån dess psykologiska tolkning 

allt oftare hade stött på problem på grund av sin avsaknad av just social och historisk kontext. 

Att tiden som barn antagits vara ett universellt biologiskt givet fenomen oberoende av sin 

omgivning var helt enkelt inte längre en ensam hållbar förklaring. 

I och med detta skifte utvecklades enligt Prout (2005, s. 60) ett nytt paradigm för forskning i 

barndomssociologi; Halldén (2007, s. 26) beskriver detta som ett nytt sätt att betrakta barn och 

ett nytt sätt att forska om barn, för barn och ibland också med barn. Sammantaget ett synsätt där 

barn lyfts som sociala aktörer och som medskapare till de olika processer i vilka de ingår har nu 

fått genomslag och inspirerat även andra fält än det sociologiska där det först tog sin 

utgångspunkt.  

Halldén (2007, s. 11) menar således att medan barn är beteckningen på en viss åldersgrupp, 

utgör barndomen en särskild period i livet som samhället tillskriver olika egenskaper och 

kännetecken, och på det viset kom barndom genom barndomsforskningen att bli både ett 

kulturellt och ett samhälleligt begrepp. Inom begreppet barndom studeras inte bara enskilda 

individer, utan också de sammanhang i vilka barndomen görs möjlig. När vuxna möter barn är 

mötet inte bara styrt av de enskilda individer som möts, utan också av de vuxnas föreställningar 

om barns behov och kompetens som för tillfället råder i samhället. 

 

Barnsyn 

 

De vuxnas föreställningar om barns behov och kompetens kallas med ett annat ord för barnsyn. 

Johansson (2003, s. 47) poängterar att barnsyn ytterst handlar om människosyn och respekt. 

Med barnsyn menas hur de vuxna runt om barnen uppfattar, bemöter och förhåller sig till 

barnen. Prout (2005, s. 66) menar att begreppet barnsyn inom sociologin har kommit att bli 
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förknippat med två skilda synsätt vilka har varit föremål för en central debatt inom den 

framskridande barndomssociologin och därmed också barndomsforskningen. Denna debatt sägs 

dela forskare i två läger; de som företräder den gamla respektive den nya synen på barn.  Å ena 

sidan kan barn förstås som “human becomings” och å andra sidan som “human beings”. 

Johansson (2003, s. 47) återger hur en barnsyn enligt human becomings innebär att 

barndomen betraktas som en brist. Barn ses som mer ofullkomliga i jämförelse med de vuxna 

som är fullkomliga människor. Det barn säger och gör blir enligt detta synsätt något som är 

representativt för deras ålder eller att de befinner sig på ett särskilt utvecklingssteg, och att 

personlighet och omgivande faktorer har mindre betydelse. Barn sågs då enligt Prout (2005, s. 

1, s. 66) som “not-yets”, det vill säga ännu inte fullständiga sociala medlemmar, och det 

utvecklingspsykologiska perspektivet på barn var det som fortfarande hade starkast fäste. 

Som motvikt till ovanstående beskriver Johansson (2003, s. 47) att en barnsyn enligt human 

beings innebär att barn trots det faktum att de är mindre och möjligen saknar de vuxnas 

begreppsvärld och verbala förmåga, ändå är medmänniskor vilka är och tillåts vara delaktiga i 

samma sociala livsvärld som de vuxna, och dessutom som aktiva medskapare av sin tillvaro. 

Prout (2005, s. 66) menar dock att det är viktigt att inte helt oreflekterat sätta being som 

motsats till becoming. Vi är alla - vuxna som barn - i någon mån becomings, eftersom vi alla 

genomgår ständig utveckling på olika plan. Viktigt att belysa är ändå tanken om att varje 

individ är “i sin egen rätt”, det vill säga en human being i sitt eget varande här och nu, om än på 

väg från någonting med minnen och på väg till någonting med förväntan. 

Beroende av vilken barnsyn de vuxna runt om barnen har antas det enligt Johansson (2003, 

s. 47) vara mer eller mindre möjligt för de vuxna att närma sig barnen. I en barnsyn likt human 

becomings ser den vuxne barnet som ofullständig och i detta synsätt finns en distans mellan 

barn och vuxna; barn ska så småningom bli vuxna, med hjälp av de nuvarande vuxna. I en 

barnsyn likt human beings antas barn och vuxna redan befinna sig i samma sociala livsvärld, 

vilket också tyder på en närhet. Vilka metoder som används för att ringa in detta varierar dock, 

vilket avsnittet barnperspektiv och barns perspektiv nedan vill visa. 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 
 

Distinktionen mellan barnperspektiv och barns perspektiv är enligt Pramling Samuelsson, 

Sommer och Hundeide (2011, s. 6 ff) en viktig fråga. Barnperspektiv skapas av vuxna som 
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strävar efter att så medvetet och realistiskt som möjligt rekonstruera hur barn förstår sin värld 

och hur de agerar i den. Trots att detta perspektiv är barncentrerat kommer det alltid att vara ett 

utifrån-in-perspektiv eftersom vuxna alltid är vuxna och med den utgångspunkten endast ser på 

barnet utifrån – barnet som objekt. Barns perspektiv däremot representerar barns erfarenheter, 

uppfattningar och förståelse av sin värld. Barns perspektiv är därför ett inifrån-ut-perspektiv 

och uttrycks alltid med barnens egna ord, tankar och föreställningar – barnet som subjekt i sin 

egen värld. 

Men det finns fler nyanser till diskussionen. Halldén (2003, s. 13ff) uppehåller sig också vid 

distinktionen mellan de olika perspektiven ovan. Hon menar dock att en central fråga är 

avgörandet av vad som egentligen är ett barnperspektiv, och poängterar att det kan vara många 

saker. Ett barnperspektiv kan innefatta att verka i barns intresse utan att inkludera barnen, men 

det kan också innehålla barns perspektiv, tolkat av den vuxne. När vuxna möter barn antas 

mötet styrt av de vuxnas föreställningar om barns behov och kompetens vilka för tillfället råder 

i samhället (Halldén, 2007, s. 11) På liknande vis skulle därför barns perspektiv inte kunna 

renodlas så som Pramling Samuelsson et al. visar ovan. Barns perspektiv innefattar visserligen 

att barnen själva fått lämna sina bidrag, men tolkningen av dessa görs alltid av de vuxna - vilket 

således leder till att det inkluderas i de vuxnas barnperspektiv.  

 

Relationell pedagogik 
 

En förutsättning för att skapa en närhet till en annan individ torde vara möjligheten och 

förmågan att skapa relationer. Bingham & Sidorkin (2004, s. 1) beskriver relationell pedagogik 

som ett nytt förhållningssätt inom utbildningsteori – men menar samtidigt att det inte alls är en 

ny tanke. Det ligger en lång filosofisk tradition - som kan härledas så långt tillbaka som till 

Aristoteles - bakom att betona relationernas betydelse. Det finns dock än idag inte någon 

vedertagen eller allmängiltig förklaring till vad begreppet relationell pedagogik innebär. Istället 

ser man det främst som ett paraplybegrepp under vilket en rad olika tolkningar kan få utrymme 

(Bingham & Sidorkin, 2004, s. 1). Tydligt är dock att det har och får allt större utrymme inom 

det pedagogiska arbetet, både teoretiskt och i praktiken och att det därmed är högst relevant att 

lyfta i en studie som också vill uppmärksamma närheten till barnens perspektiv. 

Aspelin & Persson (2011, s. 9 ff) menar att mängden forskning om relationell pedagogik har 

vuxit stort under särskilt de senaste femton åren och de vill kalla det ett skifte av pedagogisk 
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strategi. Istället för att – som tidigare – fokusera på lärandemål, bedömningsinnehåll och 

kursinnehåll utgå från det personliga mötet och ett åstadkommande av lärande som utgår från 

just det. Relationell pedagogik förklaras, enligt dessa författare som ett teoretiskt synsätt på 

utbildning som fungerar som en sorts ”tredje väg” där det är relationer som står i centrum, 

parallellt med de individuella och de kollektiva förhållanden som råder i en utbildningssituation 

(Aspelin & Persson, 2011, s. 62).  

Biesta (2004, s. 11ff) lägger sitt fokus på vad han kallar mellanrummet. I texten Mind the 

gap argumenterar han för att mellanrummet mellan lärare och elev är det nödvändiga tillstånd i 

vilket kommunikation och därmed utbildning kommer till. Biesta ställer sig också frågan om vi 

egentligen har en utbildningsteori (theory of education) – medveten om att det ofta hävdas att 

vi har inte bara en, utan många olika teorier om utbildning. Han menar dock att det beror på 

vad vi egentligen menar med utbildningsteori – och vad vi egentligen menar med utbildning. 

Det finns en mängd teorier som fokuserar på utbildaren, den som utför utbildningen – läraren. 

Dessa teorier involverar lärande, instruktioner, träning, föräldraskap och guidning. Det finns 

också en mängd teorier som fokuserar på mottagaren, den som är den lärande. Dessa teorier 

involverar då lärande, utveckling, information och transformation. Hur man anser att lärande 

går till skiljer sig också, men att det har att göra med kommunikation i någon form hålls ofta 

som gemensamt. Relationell pedagogik, menar Biesta, är att vara medveten om mellanrummet 

mellan lärare och elev – att inte låtsas att det inte finns, inte heller att försöka att fylla det, men 

väl att våga befinna sig i det. Med alla osäkerheter, risker och möjligheter det faktiskt innebär 

(Biesta, 2004, s. 11ff). 

Papatheodorou & Moyles (2009, s. 14) menar också de att den relationella pedagogiken 

finns mellan den prestationsinriktade och den processorienterade pedagogiska praktiken, men 

de beskriver den inte som en tredje väg, eller som ett mellanrum att utforska - utan istället som 

en bro som binder samman den falska dikotomi som så ofta upplevs mellan dessa båda 

förmodade ytterligheter; för egentligen behövs de ju båda. Den relationella pedagogiken syftar 

både till individualisering och en kollektiv medvetenhet som båda är och skall tillåtas att vara 

föränderlig över tid. Författarna menar att svårigheten att förstå och tolka vad den relationella 

pedagogiken innebär skulle kunna ha att göra med att enbart ordet pedagogik också är svårt att 

förstå och tolka. Det grekiska ordet för pedagogik kan delas i två ord, varav det ena står för 

”barn” och det andra står för ”guide”. Utifrån denna tolkning skulle pedagogik i utbildning för 

yngre barn kunna sägas stå för att den vuxne och barnet gör en resa tillsammans, hand i hand, 

på en väg där den vuxne tidigare rest men nu reser som guiden och den kunniga. Kunnigheten 
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består dock inte i att den vuxne skall sätta en förutbestämd rutt på resan, utan uppgiften är att 

underlätta resan för barnet (Papatheodorou & Moyles, 2009, s. 3f).  

Detta sätt att se på utbildning står bäst att relatera till Vygotskijs beskrivning av det 

sociokulturella perspektivet på lärande och alldeles särskilt den modell som beskriver en 

individs förmodade tre kunskapszoner vari proximal utvecklingszon är den zon man befinner 

sig i när man klarar av att utföra någonting med hjälp. Varje individs förhållande till kunskap 

sägs enligt denna modell kunna delas in i tre ringar, där den inre ringen består av sådant 

individen behärskar själv/på egen hand, den mittersta ringen är den proximala 

utvecklingszonen, och den yttre ringen består av allt det individen ännu inte kan. Symboliken i 

denna modell är också att den är i ständig rörelse; det individen klarar med hjälp idag är något 

hon skulle kunna klara själv imorgon – samtidigt som det individen ännu inte kan idag är något 

hon kommer att kunna klara med hjälp imorgon. Det sociokulturella perspektivet på lärande 

menar att lärande och utveckling är en social aktivitet i vilken läraren verkar som en samspelare 

och med fysiska, pedagogiska och sociala verktyg skapar situationer där detta samspel kan ske 

(Säljö, 2014, s. 20 ff). Till detta samspel torde då den relationella pedagogiken vara om inte 

själva verktygslådan, så i alla fall ett mycket användbart och värdefullt verktyg. 

En tredje väg, ett mellanrum eller en bro. Den relationella pedagogiken beskrivs som ovan 

visat på flertalet olika vis. Socialkonstruktionism och relationell pedagogik har också många 

beröringspunkter, liksom relationell pedagogik och närhet till barns perspektiv; Relationell 

pedagogik kopplas ofta, bara genom sin benämning lätt till sociala relationer av olika slag. 

Detta är också vad Brownlee (2004, s 11.) gjort när hon med hjälp av både det sociokulturella 

perspektivet på lärande och socialkonstruktionismen har definierat relationell pedagogik enligt 

tre parametrar; Att visa respekt för den lärande som ”vetande”, att bidra till lärsituationer som 

relaterar till den lärandes egna erfarenheter samt att ha ett konstruktivt förhållningssätt som 

bidrar till att lärande sker via meningsskapande snarare än kunskapsacceleration. Med detta 

menas också en förståelse för att den lärande, oavsett ålder, aldrig kommer till en 

undervisningssituation som ett tomt blad, utan att den lärande alltid tolkar den nya situationen 

och dess innehåll genom linsen av sina tidigare upplevelser och erfarenheter (Papatheodorou & 

Moyles, 2009, s. 7).  
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Utvecklingspedagogiskt perspektiv 
 

Halldén (2009, s. 19) menar att begreppet barnperspektiv visserligen har gjort stor nytta genom 

kopplingen till barns bästa, och det har de senaste decennierna fått stark kraft i ärenden som 

innebär att göra barnfrågor synliga. Däremot utgör detsamma som gjort dess nytta också ett hot 

mot begreppets ställning som analytiskt verktyg. Att som forskare hävda att man enbart arbetar 

utifrån ett barnperspektiv ger inte längre någon precisering. Istället bör man med andra ord 

klargöra vilket specifikt kunskapsintresse man har för att studien ska generera ett 

kunskapstillskott. I denna studie är det utvecklingspedagogiska perspektivet det specifika 

intresset. 

Utvecklingspedagogik beskrivs av Pramling Samuelsson (2017, s. 91ff) som sprungen ut 

metodansatsen fenomenografi, en metod som utvecklades på 1970-talet för att studera 

människors lärande. Inom fenomenografin definieras lärande som att den lärande skapar en 

förståelse av något genom att se, uppfatta och erfara det. Den lärandes perspektiv blir således 

det som hålls centralt, vilket innebär att när det är barn som är de lärande är barnens perspektiv 

de centrala. Utvecklingspedagogiken bygger på att det barnen upplever, erfar och deltar i är det 

som står i fokus, inte barnens psykologiska färdigheter och förmågor. Den bygger också på att 

det inte är kunskapsinnehållet i sig som har störst betydelse, även om det gärna kan användas 

som målbild. Istället är det högsta målet att barn utvecklar en kunskapande identitet, det vill 

säga att de ges möjlighet att lära sig att lära sig, att utveckla en förmåga att se sig själv som 

någon som lär sig och som någon som har förmågan att skapa förståelse för olika aspekter av 

sin värld.  

Att valet för denna studie föll på en utvecklingspedagogisk ingång syftar främst till att 

ridsporten och ridskolan står för en förhållandevis strikt bild av vad som är kunskap och vad 

man som elev och ryttare bör och förväntas lära sig, kopplat till de militäriska traditionerna 

tidigare nämnda. Frågan om vad verksamhet på ridskolan är är för denna studie därför inte 

relevant. Istället är av stort intresse frågan om hur verksamheten ridskolan framstår för de 

yngre barnen.  

Det utvecklingspedagogiska perspektivet tycks på det viset vara både den teoretiska ingång 

och det praktiska arbetssätt som kommer allra närmast både barns perspektiv och relationell 

pedagogik (se bland annat Brownlee, 2004, s 11 samt Papatheodorou & Moyles, 2009, s. 7). 

Att genomföra en studie utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv innebär att jag som 
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forskare behöver skapa situationer i interagerandet med barnen som gör att jag får möjlighet att 

ta del av deras upplevelser och erfaranden i förhållande till deras aktiviteter på ridskolan.  Däri 

innefattat att lyssna på- och försöka att närma mig de yngre barnens egna perspektiv. Detta 

avser jag att göra genom att i min datainsamling använda mig av vad Greene & Hill (2005, s. 

14f) kallar “creative methods” och “methods that can capture the ongoing interactions and 

transactions of children’s lives”, se vidare beskrivning under metodavsnittet nedan.  

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014, s. 70) menar vidare att det 

utvecklingspedagogiska förhållningssättet innebär att lek och lärande är integrerade till en 

helhet, vilket jag i min datainsamling och med mina kreativa metoder kommer att arbeta 

utifrån.  På detta vis är min förhoppning att min studie också bidrar till att barnen genom leken 

utvecklar – och ges tillfälle att förmedla - sin egen förståelse av ridskolans värld. 
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Metod 
 

Detta avsnitt kommer till en början att beskriva min valda metodansats fältforskning. Därefter 

kommer studiens datainsamling och arbetsgång att presenteras och tydliggöras, liksom de 

forskningsetiska aspekterna. Avslutningsvis presenteras min valda analysmetod som inspirerats 

av Grounded Theory (GT) samt hur denna har använts för att bearbeta mitt empiriska material. 

 

Metodansats  
 

Fältforskning 
 

Den metod som antas vara särskilt lämplig och som förespråkas av många forskare då det gäller 

studier med utgångspunkt i barndom är etnografi (James & Prout, 2015, s. 7 samt Halldén, 

2007, s. 27). James (2007, s. 246) menar att det är tack vare etnografin som det har blivit 

möjligt att inkludera barn i studier på det vis som det moderna barndomsparadigmet 

förespråkar; barn som människor i sin egen rätt och som subjekt i sin egen värld. Det antas 

också vara tack vare etnografin som det har blivit möjligt att i studiesammanhang interagera 

med barn som sociala aktörer då det är en metodansats som särskilt möjliggör en närhet mellan 

forskare och informanter. Etnografi har inom svensk utbildningsvetenskaplig forskning istället 

kommit att benämnas fältforskning (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009, s. 178) vilket också 

är det ord som fortsättningsvis kommer att användas för mitt val av metodansats.  

Fältforskning som metodansats ger enligt Elvstrand et al. (2009, s. 178) möjlighet till 

djupgående förståelse av beteenden och företeelser i och med den bredd av möjligheter som 

finns inom datainsamlingsprocessen. Det centrala är just forskarens närvaro i den miljö som 

studeras, en närvaro som syftar till att samla så mycket information som möjligt om de frågor 

som är i forskningens fokus. Observationer, samtal och intervjuer kan kombineras med studier 

av dokument och bilder. Detta för att ge en så rik bild som möjligt av det område som studeras. 

Valet föll på fältforskning för denna studie mot bakgrund av de flexibla och mångsidiga 

möjligheter till datainsamling som metoden erbjuder. Valet föll också på fältforskning mot 

bakgrund av forskarens närhet till det område som studeras och genom detta också möjligheten 

till ett närmande av barns perspektiv. 

Fältforskning beskrivs dock ofta som en ansats snarare än en metod just på grund av både 

dess mångsidighet och flexibilitet (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 150) och det är som 



Maria Falck 

21 
 

ansats jag har valt att närma mig den. När det empiriska materialet sedan kommer till analys 

har jag inspirerats Grounded Theory (GT) som antas fungera mer som en analysmetod, se 

vidare i kommande avsnitt. 

Närheten mellan forskare och informanter behöver dock innan den vidare genomgången ett 

ytterligare förtydligande. En forskare som är vuxen och informanter som är barn innebär att det 

finns några särskilda aspekter att ta i beaktande. Alanen (1992, s. 64ff samt 2001, s. 19) 

problematiserar den sociala konstruktionen av barndom där hon beskriver hur det så kallade 

generationssystemet alltid finns närvarande i alla möten mellan vuxna och barn och att likheter 

finns mellan den socialt konstruerade barndomen och genus som socialt och relationellt 

fenomen. Den ena parten står alltid i relation till den andra; liksom feminin och maskulin står i 

relation till varandra står barndom och ”vuxendom” alltid i relation till varandra. Detta skulle 

innebära att den ena inte kan förstås utan den andra, och att det inverkar på alla relationer barn 

och vuxna emellan, inte minst maktrelationerna. Ur ett generationsperspektiv, menar Alanen att 

barn inte enbart förstås utifrån en egen generation inom familjen, utan också i samhället i stort. 

Barn är enligt detta synsätt alltid positionerade på ett särskilt vis i förhållande till de vuxna de 

möter, inte i första hand på ett individplan utan på samhällsnivå. Detta gäller åt båda håll och 

påverkar således både de vuxnas ageranden gentemot barn - och barns ageranden gentemot 

vuxna.  

Skolinspektionen (2009, s. 5) belyser på liknande vis i rapporten Barns perspektiv som 

kunskapskälla det dilemma som studier med barn bär på; den asymmetriska maktrelationen. Jag 

som forskare kan för egen del förse mig med kunskap om detta fenomen, samt sträva efter att 

ständigt förhålla mig uppmärksam på påverkan från mitt eget håll. Jag kan däremot inte 

garantera att de barn jag möter inte är påverkade av en stark samhällelig positionering vilken 

skulle kunna medföra att de ser mig som i första hand “en vuxen” lik andra vuxna de möter på 

andra arenor, och att det i sin tur påverkar deras öppenhet och därigenom min möjlighet att 

närma mig deras perspektiv på det vis jag önskar. Det beror givetvis på hur just de barn jag 

möter har upplevt “vuxna” vid tidigare tillfällen och vad som finns i deras ryggsäck. Det är 

därför en tanke jag alltid behöver ta med mig och förhålla mig till genomgående i min studie. 

Något jag också behöver förhålla mig till genomgående i min studie är Wyness (2012, s. 9ff) 

problematisering av socialkonstruktionismen. Han menar att den sociala och kulturella 

betydelsen av barndom inte bör vare sig förenklas eller tas för given. Möjlighet finns att 

begreppet barndom endast är en abstrakt idé som - genom de vuxna - ständigt reproducerar sig 
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själv, där begreppet barndom blir en produkt av det sätt på vilket vuxna tänker om och talar till 

barn. Barns och ungas livsvillkor ser i praktiken mycket olika ut, och både barns olika sociala 

villkor och materiella omständigheter påverkar sannolikt deras barndoms innebörd. Barndom 

står enligt detta resonemang inte bara under socialkonstruktionistisk påverkan, utan också 

under både sociala villkor och materiella omständigheter. De barn jag möter på ridskolan är de 

barn som uppenbart lever under sådana sociala, materiella och ekonomiska omständigheter att 

de getts möjlighet att vara där. De barn jag möter på ridskolan är där av en anledning, och 

anledningen skulle kunna vara att deras vårdnadshavare - de vuxna - anser att ridning på 

ridskola för barn ingår i bilden av deras idé om en bra barndom. Det skulle kunna vara så att 

barnen därför inte är där av egen önskan.  

 

Datainsamling  
 

Med intentionen att närma mig yngre barns perspektiv på ridskolans verksamhet gjorde jag för 

denna studies räkning besök på tre olika ridskolor. Varje ridskola besöktes två eller tre gånger. 

De ridskolor som besöktes två gånger kunde enbart erbjuda två besökstillfällen inom för mig 

rimlig tid.  

Studiens urval utgjordes av det Bryman (2001, s. 114) kallar bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär i detta fall att de i studien ingående ridskolorna är ridskolor som 

själva anmält intresse för att delta. Dessa kontakter har skapats i och med yrkesträffar i 

ridlärarbranschen där jag deltagit och vid tillfälle framfört mina önskemål om medverkande 

ridskolor. De medverkande ridskolorna anmälde sitt deltagande dels baserat på att de har 

ridelever inom önskad ålderskategori och troligtvis dels också på att de delar uppfattningen om 

att yngre barn på ridskola är ett område i behov av uppmärksamhet.  

Det skulle dock senare visa sig vara en utmaning att få den praktiska fältstudiedelen att 

fungera. Till att börja med fanns flera intresserade ridskolor att tillgå. När det sedan närmade 

sig tiden för fältarbete gick det av olika anledningar inte längre att besöka ett antal av dem. 

Anledningar så som långtidssjukskriven ansvarig personal samt sjukdom hos ridskolans hästar 

angavs som skäl för att en fältstudie just där och då inte skulle vara lämplig. En ridskola 

återkopplade inte vid en kontakt närmare tidpunkten för fältarbetet, av för mig okänt skäl. Jag 

behövde därför göra en ny efterlysning med relativt kort varsel, då på Facebook. 
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Av de ridskolor som slutligen kom att delta i studien var en av dem en ridskola som tidigare 

deltagit i en av mina pilotstudier genom den metodkurs som förelåg uppsatskursen. Denna 

ridskola anmälde redan då sitt intresse för medverkan och var fortsatt med hela vägen. De 

övriga två var nytillkomna. 

Bekvämlighetsurvalet innebar också i detta fall att de ridskolor som besökts har valts ut 

inom ett för mig rimlig geografiskt område. Detta påverkade urvalet på det viset att ridskolor 

som anmält intresse enligt ovan inte kunde befinna sig för långt bort. Avståndskriteriet kom 

slutligen att innebära besök i två olika län. De tre ridskolor som först anmälde sitt intresse – 

som stod kvar vid sin anmälan till besöksdags - och som föll under avståndskriterierna ovan är 

de ridskolor som sedan deltog.  

Att arbeta utifrån ett bekvämlighetsval menar Bryman (2001, s. 14) innebär att de data som 

kommer ur ett sådant urvalsförfarande gör att man inte får några slutgiltiga resultat som kan 

generaliseras, men likväl att de ändå kan både utgöra både en bild av hur det skulle kunna se ut 

samt en språngbräda för fortsatt forskning. Det är dock alltid av vikt att diskutera och reflektera 

över vad ett urval av varianten bekvämlighetsurval kan komma att ha för inverkan på den bild 

som senare presenteras.  

 

Deltagare 

 

Studiens datainsamling och fältarbete genomfördes som tidigare beskrivet på tre olika ridskolor 

tillsammans med yngre barn i ålder tre till sju år. Detta betyder barn födda år 2012-2016. Det 

sammanlagda antalet barn medverkandes i studien var tjugo stycken, fördelade enligt följande: 

På Lilla Ridskolan deltog fyra barn i ålder 3-5 år, på Mellanstora Ridskolan deltog åtta barn i 

ålder 4-7 år och på Stora Ridskolan deltog åtta barn i ålder 3-7 år.  

 

Deltagande observationer 
 

Det första tillfället på respektive ridskola ägnade jag åt att göra mig bekant med miljön och de 

utvalda deltagarna i form av deltagande observationer i en ridgrupp. I observationen ingick 

också fältintervjuer. 



Maria Falck 

24 
 

Hammar Chiriac & Einarsson (2013, 29f) beskriver att rollen som observatör kan se ut på olika 

sätt. En observation kan vara öppen eller dold och observatören kan vara aktiv deltagare eller 

endast åskådare. Att en observation är öppen innebär att de som deltar i studien vet att de 

observeras och att de deltar i en studie. Denna studies observationer var öppna då det var ett 

känt faktum att observation skulle äga rum. Min roll som observatör växlade mellan att vara en 

fysiskt aktiv deltagare - i vissa fall som ledare till en ponny på ridlektion - till att sitta stilla på 

läktarplats. Jag var dock alltid känd såtillvida att deltagarna informerats om – och löpande 

informerades om - att jag var där och varför. 

Greene & Hill (2005, s. 17f) menar att tid och tillit är två mycket viktiga aspekter alldeles 

särskilt vid studier med barn. Att få eller att ta sig tillräckligt med tid för att studien skall fylla 

sitt fulla syfte tycks många gånger vara en av de största svårigheterna. En uppsats på 

utbildningsnivå medger troligtvis inte fullt ut den tid på fältet som skulle ha varit önskvärt. Jag 

hade en viss tid till mitt förfogande och sökte att göra det bästa av den. Jag bör därför ha i 

åtanke att det är just på min tillägnade tid som studiens datainsamling och därmed senare 

resultat bygger. Jag bör därför också reflektera över vilka andra möjligheter som skulle ha 

kunnat öppnat sig för mig om jag hade fått eller tagit mig mer tid. Kanske hade jag sett fler 

eller annorlunda scenarion. Kanske hade barnen haft möjlighet att skapa ett större förtroende 

för mig och därigenom våga dela med sig av mer av sin värld. 

Att skapa tillit som främmande vuxen för barn kan utgöra en utmaning. Tillit står nära 

sammanlänkat med tid men också med det förhållningssätt den vuxne går in i mötet. Att som 

forskare möta samma barn på fältet flera gånger för att ge dem möjlighet att lära känna 

forskaren och också åt motsatt håll; forskaren att lära känna barnen, kan vara avgörande för hur 

barnen väljer att förhålla sig till det som sker. Alldeles särskilt gäller detta de barn som av olika 

anledningar kan ha med sig i sitt bagage erfarenheter av att vuxna är opålitliga (Greene & Hill, 

2005, s. 17).  

Observationerna ägde rum 60-90 minuter per tillfälle, beroende av ridskoleverksamhetens 

schema. Jag hade möjlighet att komma strax innan varje observationstillfälle och orientera mig 

på anläggningen. Jag hade även möjlighet att tala med barnen både före och efter deras 

ridlektion. Observationstillfällena på respektive ridskola var förlagd med en till två veckors 

mellanrum till det sista tillfället med gruppintervju. Det sista tillfället beskrivs mer utförligt 

under senare rubrik. Min strävan vid alla besök var att inställa mig som besökare i barnens 
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värld, och att ge barnen en möjlighet att guida mig i både konkret och abstrakt mening (Trost, 

2010, s. 60). 

Vid de fysiskt aktiva deltagande observationerna – det vill säga då jag själv var i rörelse och 

utan möjlighet att anteckna - hade jag ljudinspelningsfunktionen på min mobiltelefon aktiverad 

och mobiltelefonen placerad i min jackficka. Detta informerades också om muntligen till både 

vårdnadshavare och barn. Det hade också informerats om ljudupptagningar i de utsända breven. 

Ljudfilen raderades sedan kort därefter då jag skrivit ned mina anteckningar, vilket jag gjorde 

redan i bilen innan min hemfärd. Jag strävade vid samtliga observationstillfällen efter att ta in 

så mycket som möjligt utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, men med ett öppet sinne. 

Jag strävade också efter att sätta mig själv som person inom parentes och att hålla en låg och 

vänlig profil.  

 

Gruppintervjuer 
 

Då de inledande observationstillfällena var genomförda återkom jag en sista gång till respektive 

ridskola för att intervjua de barn jag tidigare träffat, tillsammans i grupp. En grupp kom då – på 

grund av sjukdom - att bestå i enbart tre barn, en grupp var sju och en grupp var åtta deltagare. 

Intervjuerna tog 25-30 minuter på varje ridskola och genomfördes med stöd av det 

utvecklingspedagogiska perspektivet samt med de kreativa metoderna. De kreativa metoderna 

bestod av rekvisita i form av leksakshästar med tillhörande utrustning samt ryttare, konor i 

samma storlek och utförande som finns på de flesta ridskolor, ett par tyglar samt papper och 

pennor i olika färger. Bild på materialet finns i bilaga 4.  

Valet av plats för intervjuerna föll naturligt att det blev på ridskolan. I anslutning till varje 

ridskola fanns en plats där vi kunde vara efter avslutad ridlektion. En neutral plats för intervju 

förespråkas i många fall (Hill, 2005, s. 72). I detta fall strävade jag som tidigare beskrivet efter 

att sätta barnens plats i fokus och att inställa mig själv som besökare. Det var ett medvetet val 

också mot bakgrund av min önskan att göra barnen till aktiva informanter i sin värld. Att aktivt 

göra någonting under intervjusituationen så som att gå eller att fokusera på föremål sägs vara 

mycket lämpligt vid barnintervjuer. Situationen blir på så vis konkret, samtidigt som barnen har 

någonting att plocka med om koncentrationen skulle tryta (Trost, 2010, s. 60).  

Mina gruppintervjuer skedde två av dem runt ett bord i ett samlingsrum på ridskolan och en 

av dem på golvet i en del av stallet. Jag inledde varje intervju med att visa mitt material och att 
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erbjuda barnen att rita en teckning. Min tanke med detta var att en teckning skulle kunna 

användas för att styra både innehållet och formen på en intervju, vilket också skedde – se 

närmare beskrivning under resultatavsnittet. Ett möjligt dilemma vid en sådan situation är att en 

känsla av prestation drabbar barnen och att det istället blir hämmande. Trost (2010, s. 60) 

menar dock att de flesta yngre barn inte hunnit att bli begränsade av föreställningen att det 

skulle krävas talang för att rita. Jag var mycket noga med att erbjudandet till barnen att rita 

skulle upplevas som en helt frivillig syssla. 

På en väl synlig plats fanns sedan också övrigt material som barnen fick plocka med när de 

ville. På golvet hade jag ställt konorna och barnen kunde när som helst röra sig fritt i rummet. 

Jag försökte att följa barnens intentioner, att anpassa mitt kroppsspråk efter dem och att rikta 

vår gemensamma uppmärksamhet mot upplevelser, erfarenheter och därigenom föremålens 

möjlighet att bära dessa. Jag strävade således efter att använda mig av metoder som skulle 

kunna fånga det just nu pågående i barnens liv (Greene & Hill, 2005, s. 14f) eftersom min 

önskan var att skapa upplevelsen av levande samtal kring de frågeställningar jag valt (se bilaga 

3). 

Att följa barnen på detta vis är ett förfarande som enligt Bengtsson, Hjort, Sandberg & 

Thelander (1998, s. 38) kallas ”speglingsteknik”. Intervjuaren hakar då på utifrån vad barnen 

uttrycker och på så vis kommer barnens formuleringar och associationer att styra samtalet. 

Detta är också ett tillvägagångssätt som överensstämmer med det utvecklingspedagogiska 

perspektivet. Utvecklingspedagogiken i detta fall syftade till att jag som forskare strävade efter 

att situationer i interagerandet med barnen med förhoppning om att det skulle ge mig möjlighet 

att ta del av deras upplevelser och erfaranden. Jag var som tidigare beskrivet inte intresserad av 

vad ridskoleverksamhet för yngre barn är utan hur det framstår för dem. Detta förhållningssätt 

är inspirerat av tanken på att jag i mötet med barnen skall sträva efter att låta den naturliga 

konversationen styra valet av frågor (Greene & Hill, 2005, s. 13) 

Det är dock en utmaning för intervjuaren att med känsla och respekt för varje unikt barn och 

dess roll som ”experiencer” i sin egen värld (Greene & Hill, 2005, s. 3) föra en intervjusituation 

där variationerna är viktiga att fånga upp. Detta innebär också att kunna balansera en grupp 

utifrån dess eventuella maktaspekter, att locka fram svar från de blyga utan att tvinga fram 

dem, samt att inte låta de pratglada göra sina röster hörda på bekostnad av de mer tystlåtna. 

Rekommenderat antal deltagare per grupp är maximalt åtta stycken (Skolinspektionen, 2009, s. 

7) ett kriterium vilket mina intervjugrupper uppfyllde. 
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Bearbetning och analys 
 

Elvstrand et al. (2009, s. 178ff) menar att datainsamling och analys inom fältforskning är ett tätt 

sammanlänkat och växelvis arbete. Traditionen fältforskning som metodansats sägs vara långt 

ifrån homogen och så väl tillvägagångssättet att bearbeta samt att analysera det insamlade 

datamaterialet kan innebära en stor mängd variationer som också kan inspireras av andra 

metodansatser.  

Jag har i min analys valt att inspireras av analysmetoden Grounded Theory (GT). Att en 

etnograf eller fältforskare inspireras av analysmetoden GT menar Charmaz & Mitchell (2007, s. 

161) kan vara en stor fördel. Ett potentiellt problem med fältforskning skulle kunna vara att 

forskaren ser data överallt och ingenstans och samlar in allt och ingenting. Den värld som 

studeras tycks så intressant att forskaren försöker erövra allt. En GT-inspirerad analys skulle då 

kunna utgöra de strategier i analysarbetet som gör helheten mer komplett. En GT-inspirerad 

analys skulle således kunna hjälpa fältforskaren att urskilja processerna i mängden data. 

Thornberg & Forslund Frykedal (2009, s. 41 ff) beskriver hur analysmetoden GT tar forskaren 

från en vidare till en smalare bild av det insamlade materialet genom att med hjälp av 

kodningar utarbeta teoretiska modeller baserat på den data man samlat in. 

Att valet föll på denna variant beror just till största del av en önskan att se processerna. 

Glaser (1978 i Thornberg & Forslund Frykedal, 2009, s. 41) menar att den första fråga som är i 

fokus i en GT-inspirerad analys är; vad är det som händer? Detta samt analysmetodens strävan 

efter att inhämta aktörernas main concern utan att för den skull ta deras perspektiv för givna 

utgjorde bakgrunden till mitt val. Min studie strävar efter att närma mig de yngre barnens 

perspektiv; de yngre barnens main concern. Chiriac Hammar & Einarsson (2013, s. 151) kallar 

detta förhållningssätt att sätta sig själv som person inom parentes. Inom GT försöker forskaren 

att utgå både från aktörernas perspektiv och deras handlingar, vilket till stor del är vad som har 

skett i min analys. Att grundfrågan till analysmaterialet antas utgöra en möjlighet att närma sig 

en informants perspektiv – utan att ta det för givet - fyller för denna studie en viktig funktion då 

syftet med denna studie är att undersöka, förstå och synliggöra yngre barns uppfattningar om 

och upplevelser av ridskolans verksamhet.  

Att uttrycka sitt perspektiv på någonting kan ske med både ord och handling varför detta 

uppmärksammas i datainsamlingen såväl som i analysen. Valet föll på en GT-inspirerad analys 

också till följd av dess uttalade växelvis arbete mellan empiri och kodning (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2009, s. 39f) samt dess möjlighet att under analysarbetets gång ta fasta på 
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nya uppslag, idéer och frågeställningar. Dessa båda ingångar är någonting fältforskningen som 

ansats också uppmuntrar till (Chiriac Hammar & Einarsson, 2013, s. 150). Löpande under 

studiens gång har jag gått igenom fältanteckningar från observationer och fältintervjuer, samt 

transkriberat gruppintervjuer på ett flexibelt och utforskande vis. Det har också bidragit till att 

jag funnit nya ingångar till sökandet efter empiri som jag under nästkommande 

observationstillfälle fokuserat mer på.  

Då jag kom till det första tillfället för att transkribera intervjuer behövde jag stanna upp en 

aning och reflektera över hur tillvägagångssättet skulle se ut. Att göra just detta stopp skulle 

visa sig vara ett vedertaget förfarande. Oliver, Serovich & Mason (2005, s. 1273) uppmanar 

alla forskare som står inför en transkribering att stanna upp och att reflektera över vilka beslut 

som skall tas och hur de kan komma att påverka transkriberingens och därmed också hela 

studiens utgång. Transkribering kan röra sig mellan ytterligheterna och två dominerande 

förhållningssätt. Det ena utgör det naturalistiska förhållningssättet där varje yttrande 

transkriberas så detaljerat som möjligt mot bakgrund av uppfattningen att språket står för den 

verkliga världen och att inget får missas – då missas en bit av världen. Motsatsen till detta är 

det denaturalistiska förhållningssättet som utgår från att inuti det talade språket finns 

meningsskapande och uppfattningar och att det är dessa som konstruerar vår verklighet (Oliver 

et al. 2005, s. 1273f). Däremellan finns ett oändligt antal variationer. Då denna studie strävar 

efter att fånga upp yngre barns erfaranden och upplevelser av ridskolans verksamhet tog jag för 

lämpligt att inspireras av det mer denaturaliserade förhållningssättet. Detta förhållningssätt 

skall dock inte misstas för att vara slarvigt och odetaljerat. Det utgör en fullgod och pålitlig 

arbetsgång om än inte på bokstavsdetaljnivå (Oliver et al. 2005, s. 1277). Jag fann denna 

arbetsgång också lämplig då mina informanter flera stycken var så unga att de ännu inte 

utvecklat ett fullständigt språk och ett helt rent tal. Att transkribera på detaljnivå upplevdes 

därför inte som etiskt försvarbart, att däremot transkribera för att finna mening och erfarenheter 

skulle istället kunna utgöra ett bidrag till studiens strävan att verka tillsammans med barn och i 

dess egen rätt. 

När den övergripande genomgången upplevdes klar kodades materialet för att utveckla 

specifika kategorier och begrepp, vilket också är den fortsatta arbetsgången i en GT-inspirerad 

analys (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009, s. 41 ff). Till att börja med skall kodningen 

enligt denna arbetsgång vara öppen och empirinära utifrån det material som finns.  Jag började 

helt enkelt med att använda färgpennor i olika färger då jag gick igenom alla fältanteckningar 

och alla transkriberade intervjuer. Med dessa markerade jag de olika inriktningar jag tyckte mig 
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se. Till att börja med var det många färger. En färg markerade sådant jag upplevt barnen 

beskriva som viktigt, en handlade om barnens relation med hästarna, en handlade om vad 

barnen uttryckte kring de vuxna på ridskolan, en berörde kunskap och lärande, en handlade om 

drömmar och önskemål och barnens längtan, en om hur barnen beskrev ridövningarnas upplägg 

och utformande, en om hästens egenskaper, en om hästens utrustning och en om vad man gör 

när man kommer till ridskolan, och vad man gör med hästen före och efter ridlektionen. 

Därefter utvecklas i en GT-inspirerad analys kodningen till att bli mer selektiv. I det 

selektiva skedet väljs de kategorier och begrepp ut som noterats mest frekvent och kopplade till 

studiens frågeställningar. När det gällde den första frågeställningen om vilka som var barnens 

upplevelser och uttryck om ridskolans verksamhet kom detta att bli den övergripande fråga som 

i analysarbetet så att säga vävde samman fråga två och fråga tre. Betydande delar i detta kom 

att handla om barnens syn på de vuxna personerna på ridskolan och möjligheter till att 

’använda’ dessa, och också barnens intresse för hästar som individer. När det gällde 

frågeställningen om av vad som för barnen upplevdes som viktigt med ridskolans verksamhet 

kom detta främst att handla om den viktiga kunskapsbärande kontext som utgör begreppet 

’ridskola’ Slutligen när det gällde vad som kunde kopplas till barnens uppfattning om kunskap 

och lärande på ridskolan kom detta att handla om de strategier barnen beskrev att de hade för 

att nå den kunskap de uppfattar finns i kontexten ’ridskolan’. Dessa tre huvudspår kom också 

till viss del att innesluta flera av de andra kategorierna från det mer öppna skedet i analysen.  

En GT-analys når enligt Thornberg & Forslund Frykedal (2009, s. 46f) efterhand till en 

kärnkategori. En kärnkategori är den mest centrala kategorin som genom analysarbetet tycks ha 

den mest betydelsefulla kopplingen till andra kategorier. Enligt Guvå & Hylander (1998, s. 28f) 

kan det istället för en kärnkategori röra sig om en kärnprocess vilken innefattar en något vidare 

ram än en kärnkategori. I min GT-inspirerade analys förhöll jag mig hela tiden flexibel och 

öppen till att det skulle kunna vara en kärnprocess och inte en kärnkategori som slutligen 

nåddes, och efterhand framträdde processen för mig. Jag såg kopplingar till, och tog i analysens 

slutskede hjälp av Specialpedagogiska Skolmyndighetens tillgänglighetsmodell (SPSM, 2019) 

där jag främst använde mig av kunskapsramen kring den pedagogiska och den sociala 

lärmiljön. Där tyckte jag mig se att den mest betydande kopplingen till mina tidigare tydligast 

framträdande kategorier fanns. 

Avslutningsvis når en sådan analys en form av teoretisk kodning; kategorier och begrepp 

kan tillsammans integreras till att utgöra en teoretisk modell om det som identifierats 
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(Thornberg & Forslund Frykedal, 2009, s. 48f). Detta var också vad som skedde i mitt arbete. 

Med hjälp av min studies mest framträdande kategorier och begrepp, med stöd av 

tillgänglighetsmodellens förklaring kring begreppen pedagogisk och social lärmiljö samt de 

inledande teoretiska utgångspunkterna växte en teoribildning för specifikt denna studie fram. 

Teoribildningen kom att kallas; Relationell ridskolepedagogik – en femuddig stjärna, vilken jag 

också argumenterar för längre fram, skulle kunna användas som en pedagogisk arbetsmodell i 

ridskoleverksamhet för yngre barn.  

Dock torde det vara viktigt att notera att detta inte kan anses som ett allmängiltigt resultat. 

Bryman (2001, s. 271) poängterar för kvalitativ forskning att resultatet inte kan generaliseras 

till population men väl till teoribildning. Min förhoppning är att min analys har genererat ett 

möjligt teoretiskt resonemang av god kvalitet kring det datainsamlingsmaterial som visat sig i 

min studie, som sedan kan vara användbar både som ett sådant resonemang, men också som ett 

möjligt arbetssätt i det pedagogiska arbetet med yngre barn på ridskolan.  

 

Forskningsetik 
 

Då det kommer till forskningsetik har Vetenskapsrådet (2007, s. 1 ff) sammanställt fyra 

allmänna huvudkrav på forskning; Forskningsetiska principer. Dessa krav måste efterlevas av 

alla forskare. Särskilt viktigt är det att reflektera över dessa då forskningen gäller omyndiga 

personer som exempelvis yngre barn. Nedan beskrivs hur denna studie förhåller sig till 

forskningsetiken och de forskningsetiska principerna. 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2007, s. 1ff) att forskaren ska informera 

dem som berörs av forskningen om forskningens syfte. Då min undersökning avser yngre barn 

som huvudpersoner och medforskare behöver denna information presenteras på ett för dem 

begripligt vis. Barnombudsmannen (2004, s. 9) förtydligar att det är viktigt att barnen vet vem 

intervjuaren är och vad den vill, vad samtalet går ut på och vem som ska få tillgång till den 

information som kommer fram. Inget barn ska känna sig lurad in i ett samtal. I samband med 

att respektive ridskola tackat ja till medverkan sände jag - till ridskolan att ombesörja 

distribution – ett brev till barnen (se bilaga 1). Informationen till barnen innehåller en bild på 

mig, ett enkelt språkbruk med tillhörande bilder löpande genom texten. Samma information 

berättade jag sedan också muntligen för barnen vid de tillfällen jag besökte ridskolorna - varje 
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gång, eftersom det under informationskravet också är av stor vikt att löpande påminna om det 

som sker och vad det innebär. 

Då studien avser yngre barn tillkommer en ytterligare aspekt – vårdnadshavares 

godkännande. I brev till vårdnadshavare (se bilaga 2), och i all information rörande denna 

studie informerades vårdnadshavare om att studiens syfte är att undersöka, förstå och 

synliggöra yngre barns uppfattningar om ridskolans verksamhet. Det informerades också om att 

detta är en undersökning inom ramen för ett masterprogram i utbildningsvetenskap på 

Linköpings Universitet. På samma vis som för de yngre barnen ovan påmindes också löpande 

om detta. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt till att själva bestämma över 

sin medverkan och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2007, s. 1ff). Längst ned i barnens brev finns en rad där varje mottagande barn fick skriva på 

med sin egen signatur. Min förhoppning med detta upplägg var att skapa en upplevelse hos 

barnen att de är viktiga informanter. Längst ned i brevet till vårdnadshavarna finns också en rad 

för namnunderskrift. Till både barn och vuxna meddelades detta även muntligen.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant vis att inga obehöriga kan ta 

del av dessa (Vetenskapsrådet, 2007, s. 1ff). Konfidentialitetskravet uppfylls av mig i denna 

studie på det viset att det inte ska vara möjligt att utläsa på vilken ridskola och med vilka 

individer empirin insamlats. Det inspelade och utskrivna materialet från intervjuerna förvaras 

inlåsta och raderas efter att studien är avslutad. Konfidentialitetskravet innebär dock vissa 

svårigheter att efterleva då en av datainsamlingsmetoderna i denna studie innefattar intervjuer i 

grupp. Det går inte att garantera att informanterna inte pratar om sin upplevelse med någon 

utomstående. De observationer och de gruppintervjuer som genomförs klassas dock inte som 

innehållandes känslig information, även om det givetvis skulle kunna framkomma oväntad 

information av detta slag. 

Nyttjandekravet betyder enligt Vetenskapsrådet (2007, s. 1ff) att de uppgifter som insamlats 

endast får användas för forskningsändamål. De uppgifter som inkommit i denna studie används 

enbart i denna studie, vilket också kommer att ingå i all information rörande studien. Viktigt är 

dock att vara tydlig med att en magisteruppsats blir en offentlig handling och att studien kan 

komma att läsas av allmänheten samt att användas som referenser till framtida forskning. 
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Hammar Chiriac & Einarsson (2013, s. 40ff) skiljer på forskaretik och forskningsetik. 

Forskaretik handlar om forskarens roll och ansvar mot deltagarna i studien. Det innebär att ha 

ett gott uppträdande mot deltagarna samt att vårda det ansvar forskaren har mot 

forskningssamhället, att inte fara med osanning eller att övertolka de data som insamlas. 

Forskarens uppgift är alltid att upprätthålla sin ärlighet och att ständigt arbeta för att undvika de 

osynliga fallgropar ett forskningsförfarande kan innebära. Forskningsetik handlar om 

forskarens förhållningssätt till och upprätthållandet av individskyddskravet, det vill säga att 

ingen i studien ingående individ får utsättas för fysisk eller psykisk skada, inte heller 

förödmjukelser eller kränkning.  

Forskaretiken i detta fall rör tolkningar och möjliga hinder för tolkningar, samt att på ett 

respektfullt vis be om barnens viktiga bidrag. Det innefattar också att vid analysen av data 

utföra denna på ett transparent och tydligt vis från arbetsgång och hela vägen fram till slutsatser 

och resultat, vilket kommer att beskrivas närmare.  

När det gäller studier som innefattar barn kan man å ena sidan hävda att det föreligger en 

fara i att se studier med barn som något annat än studier av människor (Hill, 2005, s. 62). Det 

utvecklingspsykologiska paradigmet har under en lång tid stått för just den skillnad mellan barn 

och vuxna som det socialkonstruktionistiska perspektivet har kritiserat. Å andra sidan finns, 

trots att barn numera betraktas som medmänniskor i sin egen rätt, ett antal aspekter att ta extra 

hänsyn till. Den första etiska frågan skulle kunna vara; Vad ger oss vuxna rätten att ta del av 

eller att försöka närma oss barns perspektiv, och vad ska vi i sådant fall använda det till? 

Greene & Hill (2005, s. 1) medger att det inte är en lätt uppgift metodologiskt, att bedriva 

undersökningar med fokus på ett närmande av barns perspektiv. Det finns många fallgropar på 

vägen.  

Till att börja med torde det vara av vikt att reflektera över när barn blir medvetna om att de 

har ett eget perspektiv. När blir ett barn medveten om att det finns ett ”själv”? Greene & Hill 

(2005, s. 2) diskuterar begreppet ”experience” kontra begreppet ”consiousness”. Det vill säga, 

skulle det kunna vara möjligt att ha inre erfarenheter i form av medvetenhet, men som man inte 

kan uttrycka, när blir en medvetenhet om någonting till en erfarenhet om detsamma? Och om – 

eller så länge - det inte finns något ”själv” – vem är då erfararen (”the experiencer”)? När 

börjar barn uppmärksamma att de har en egen förståelse av sin omgivning som är privat för just 

dem? Hur visar ett barn sina erfarenheter? Är det genom bilder, känslor, ord eller något helt 

annat? 
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Det torde också vara av vikt att i relation till ovan reflektera över hur mycket de vuxna från det 

att barn föds medverkar till att forma och skapa barns medvetenhet och erfarenheter. Hur skulle 

det då kunna vara möjligt att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och i en sociokulturell 

värld urskilja barns eget skapande av sin världsbild från vad de vuxna bidragit och fortfarande 

bidrar med varje dag (Greene & Hill, 2005, s. 2) – när de vuxna också står för konstruktionen? 

Dessa två aspekter sammantaget bidrar till den angelägna frågan; kan jag som vuxen egentligen 

någonsin komma tillräckligt nära ett barns perspektiv för att kunna hävda att det är barns 

perspektiv jag uttalar mig om?  

Greene & Hill (2005, s. 8) uppehåller sig också vid diskussionen om tolkning av barnens 

perspektiv och menar att varje försök till närmande och tolkning av någon annans perspektiv – 

oavsett barn eller vuxen - alltid utgår från det egna perspektivet. De menar utifrån detta att en 

vuxen persons egen upplevelse av barndom till viss del alltid ligger till grund för både 

närmandet av barns perspektiv och tolkningen av detsamma. Jag som vuxen och som forskare 

kan aldrig hävda min rätt att få ta del av barns perspektiv – lika lite som jag kan hävda min rätt 

att ta del av en annan vuxens perspektiv - men jag kan på ett vänligt och respektfullt sätt be om 

att få ta del av det. 

Jag kan sträva efter att skapa så tillitsfulla möten som möjligt där barnen vill och vågar dela 

med sig, och där de upplever att deras bidrag är både värdefullt och betydelsefullt. Det senare 

också mot bakgrund och förståelse för att alla barn inte är vana vid att bli bemötta på det viset 

och att tidigare upplevelser hos barn kan vara att de vuxna vare sig har respekterat dem eller 

deras ståndpunkt och upplevelser (Cloke, 1995 i Hill, 2005, s. 63). Det är av stor vikt att både 

ha ödmjukhet inför barnens möjligt upplevda utsatta situation utan att förringa eller att 

nedvärdera deras sakkunnighet om sina egna erfarenheter om sin egen värld (Kampmann, 1998, 

s, 32).  
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Resultat  
 

Introduktion till resultatavsnitt 
 

Detta avsnitt kommer att visa fram den kontext, de situationer och de uttryck jag mötte i mitt 

arbete ute på fältet. Dessa är utvalda och kategoriserade på ett visst sätt, vilket kommer att 

förtydligas.  

En GT-inspirerad analysmetod innebär som tidigare beskrivet en arbetsgång från en öppen 

och empirinära genomgång mot att succesivt bli mer kategorisk, selektiv och teorigenererande. 

Resultaten från studien bygger på de yngre barnens uttryck i de gruppintervjuer som 

genomfördes och på de fältanteckningar som skrevs vid de inledande observationerna.  

Utvecklingspedagogikens roll syftar främst till genomförandet av intervjuerna och det 

övergripande förhållningssättet av mig som forskare, med förhoppning om att det skall ha 

bidragit till barnens aktiva deltagande och därigenom de uttryck som här redovisas. Genom 

successiv bearbetning av det empiriska materialet utvecklades efterhand två för denna studie 

övergripande kategorier; Ridskolans pedagogiska lärmiljö, samt ridskolans sociala lärmiljö. 

Dessa båda har – men på något olika vis - kopplingar till studiens huvudfrågeställningar, och 

det är så långt analysarbetet har kommit när vi nu går vidare in i detta avsnitt. 

Ridskolans pedagogiska lärmiljö hör främst ihop med de yngre barnens upplevelser av vad 

som är viktigt i ridskolans verksamhet utifrån dess uttalade och outtalade krav. Denna kategori 

hör även ihop med hur kunskap och lärande på ridskolan framstår för yngre barnen och en 

intressant aspekt av hur aktiviteter och begrepp i ridskolans verksamhet kan tolkas på olika vis. 

Den hör också ihop med barnens uttryck för hur de som pedagogisk strategi använder sig av de 

vuxna på ridskolan, och den visar även fram en insikt utifrån barnens perspektiv, att ’de 

medföljande vuxna’ - för att kunna fungera som stöd till barnen – ibland också behöver lära sig 

saker på ridskolan.  

Ridskolans sociala lärmiljö hör främst ihop med de yngre barnens upplevelser av vad som är 

viktigt utifrån ett eget utforskande förhållningssätt, en egen nyfikenhet på ridskolan och de 

sammanhang de själva ser. Denna kategori innehåller sådant som lockar barnen till att rita 

detaljerade bilder som symboliserar ridskolan och sådant som får dem att prata allra mest om 
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ridskolan; Det intresse barnen har för ridskolans hästar och de funderingar de har kring de olika 

hästarnas individuella känslor och upplevelser. 

De två lärmiljöerna pedagogisk och social är kända begrepp inom den specialpedagogiska 

forskningen (SPSM, 2019) där pedagogisk lärmiljö står för pedagogiska strategier och 

stödstrukturer, olika sätt att lära, lärverktyg och hjälpmedel – och social lärmiljö står för 

gemenskap, begripligt sammanhang, samverkan med hemmet och attityder. I denna uppsats 

används begreppen inte med specialpedagogiskt syfte, men väl som begrepp som skulle kunna 

synliggöra de yngre barnens upplevda tillgänglighet till ridskolans miljö. Detta mot bakgrund 

av att Svenska Ridsportförbundet (SvRF, 2017, s. 7) menar att den svenska ridskolan är unik i 

världen i just tillgänglighet. Det är också givet att det inte i praktiken är fullt möjligt att på detta 

vis differentiera de olika lärmiljöerna så som skrivs fram i denna text. I texten har de olika 

kategorierna snarare använts som extra analysverktyg för att skapa en form av struktur, vilket 

också kommer att förtydligas ytterligare i det sista avsnittet diskussion. 

Det ska också förtydligas att ridskolornas namn nedan; Lilla Ridskolan, Mellanstora 

Ridskolan och Stora Ridskolan inte är satta i avsikt att lyfta skillnader eller likheter dem 

emellan, utan endast i ett kontextbeskrivande syfte för att för läsaren visa fram var de olika 

samtalen och situationerna utspelar sig. I alla samtal som följer är människor och hästar 

omnämnda med fingerade namn och jag som Maria. De två övergripande kategorierna kommer 

nu att – med barnens hjälp – beskrivas närmare. 

 

Ridskolans pedagogiska lärmiljö  
 

Den första av de två kategorierna har i min tolkning främst kopplingar till vad de yngre barnen 

upplever som viktigt att veta och kunna om ridskolans verksamhet utifrån vad de uppfattar är 

ridskolekontextens både uttalade och outtalade krav. Med detta menas saker och situationer 

som de uppfattar att de behöver ha vetskap om för att kunna uppfylla de yttre förväntningar 

som finns på dem då de befinner sig i ridskolans miljö, för att vara en av de som är vetande. 

Denna kategori har också kopplingar till hur lärande på ridskolan framstår för barnen, och i 

detta en intressant aspekt av hur aktiviteter och begrepp i ridskolans verksamhet kan tolkas på 

olika vis ur barnens perspektiv jämfört med hur de kanske var tänkta att tolkas. Här beskrivs 

också hur barnen som pedagogisk strategi använder sig av de vuxna på ridskolan, främst sin 

egen ’medföljande vuxne’. Ridskolans pedagogiska lärmiljö syftar således till göranden och 
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skeenden som - enligt hur dessa barn framställer dem för mig - är sådana som bär en mängd 

eftersträvansvärd kunskap och hur denna på olika vis kan förstås och nås.  

Jag har nedan delat barnens utsagor i två delar när det gäller det viktiga; Viktigt som i 

uttalade eller outtalade krav, samt viktigt som egen önskan. Den tredje underrubriken under 

ridskolans pedagogiska lärmiljö heter att använda vuxna som pedagogisk strategi. 

 

Viktigt som i uttalade eller outtalade krav 
 

Under denna rubrik finns de områden som av mig uppfattades som viktigt i barnens ögon 

utifrån ridskolans uttalade eller outtalade krav. Anledningen till valen av områden under just 

denna rubrik är främst att barnen då dessa kom på tal ofta antog en undervisande ton gentemot 

mig. Min tolkning är således att barnen fått den här kunskapen till sig av någon annan och i och 

med det uppfattat att det är viktigt att som deltagare på ridskolan veta och kunna just detta. Och 

i förlängningen därför också själva - som förmodade bärare av kunskapskapitalet - strävar efter 

att föra det vidare till dem de anser nykomlingar i miljön.  

Det senare fick jag uppleva på ett tydligt vis den allra första gången jag kom till den Lilla 

Ridskolan för en inledande bekantskap. Lilla Ridskolan är en familjär mindre verksamhet med 

en ridlärare och fem små ponnyer som alla står i ett litet stall där allt är smått och avstånden 

korta. På Lilla Ridskolan rider bara yngre barn. I anslutning till stallet finns ett rum som 

fungerar som sadelkammare och fikarum. Ridbanan ligger några hundra meter från stallet – 

något ridhus finns inte - och i mitten ligger ridlärarens eget hus. Känslan av att vara hemma på 

någons gård är påtaglig.  

På den Lilla Ridskolan fick jag träffa Alva, Bea, Cecilia och Daniella. De var alla där 

tillsammans med sina vårdnadshavare och alla tycktes väl bekanta med både varandra och 

miljön. Barnen har alla ridit på den Lilla Ridskolan i sedan minst en termin tillbaka – en del 

längre än så. En av dem – Alva - uttryckte vid ett tillfälle att hon kommit dit då hon slutat på en 

annan ridskola efter en otäck avfallning; 

 

Alva: En gång har jag brutit armen när jag gick på en jättehög ridskola. 

Maria: En jätteridskola? 

Alva: Aa det var där. 
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En jättehög ridskola visar sig vara en stor ridskola med (som Alva upplever det) stora hästar, 

vilket också hennes vårdnadshavare bekräftar – det var stort och otäckt där, därför kom de hit. 

Det var också Alva som på eget initiativ tog sig an mig som ny besökare. Hon presenterade 

mig för sin ponny för dagen och frågade om jag ville komma in och klappa medan hon borstade 

och skötte ponnyn. När jag försiktigt frågade om ponnyn var snäll, bekräftade hon att så var 

det. Det skulle alltså inte vara någon fara för mig som ny att komma in till ponnyn – jag skulle 

kunna lita på och känna mig trygg med den information Alva hade gett mig. Med denna 

kunskap fullföljde jag erbjudandet och gick in och hälsade på ponnyn i boxen. Jag tolkade 

denna gest som en fin och inbjudande sådan, och dels också som ett uttryck för att Alva kände 

sig hemma, trygg och väl bekant med sin ridskola. Det var hon som stod för kunskapen i den 

beskrivna situationen. Situationen ingav mig också hopp om att jag i min strävan att inställa 

mig som just en besökande (mer än i kategorin en vuxen) hade fått det att ta sig ut så som jag 

önskat. Detta är också något jag kommer att diskutera längre fram. Vi kommer också snart att 

återkomma till den Lilla Ridskolan för fler händelser. 

Att vara vetande i ridskolans miljö skulle alltså kunna kallas att vara kunskapskapitalbärare. 

Lärande och reproduktion av kunskap är inte bara en fråga om att kunna behärska kunskaper 

och färdigheter som enskilda isolerade enheter – man måste också ha förmågan att avgöra när 

och i vilken kontext vissa kunskaper och färdigheter är relevanta och hur de fungerar i olika 

situationer (Säljö, 2014, s. 129) Detta skulle visa sig vara framträdande på många vis för de 

yngre barnen på ridskolan när det gällde hästens utrustning, ryttarens utrustning, vad det är 

möjligt att utföra tillsammans med hästen - samt att kunna namnge föremål som används vid 

ridlektioner. Således mycket av det som troligtvis ingår i den information barnen själva får till 

sig vid de första besöken på ridskolan. Nedan följer några sekvenser med detta fokus. 

Stora Ridskolan är en på många vis traditionell ridskola så som man nog ofta tänker sig en 

ridskolas utformning. Det finns ett stall med många boxar i två gångar, en stor ridbana, ett 

ridhus och flera lokaler för människor, så som cafeteria, kontor och omklädningsrum. De hästar 

som finns där är mycket större än på Lilla Ridskolan. Stora Ridskolans hästar är både ponnyer 

av större modell och riktigt stora hästar som också vuxenryttare kan rida, och på Stora 

Ridskolan rider både yngre och äldre barn, ungdomar och vuxna. 

På Stora Ridskolan fick jag möta Erik, Fia, Greta, Hanna, Irma, Jenny, Karin och Lina. De 

var alla där tillsammans med någon vuxen som antingen var vårdnadshavare eller mor- och 

farföräldrar. Barnen tycktes de flesta inte känna varandra på ett personligt plan, mer än att de 
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var bekanta med varandras närvaro i ridgruppen. I denna sekvens har barnen just samlats runt 

mig. Vi befinner oss sittandes på golvet i änden av ena stallgången, strax utanför 

sadelkammaren. Det är lugnt i stallet vid denna tidpunkt. Barnen har just ridit, det var sista 

gruppen för dagen och medan barnen och jag samlas går ridläraren runt och pysslar i stallet och 

hästarna vilar.  

Jag har plockat fram min rekvisita (se bilaga 4) vilken barnen genast visar stort intresse för – 

särskilt leksakshästarna. Leksakshästarnas utrustning – och jag har med mig en hel del av 

sådant - upptar barnens uppmärksamhet. Kanske i just detta fall för att barnen precis ställt in 

sina riktiga hästar i stallet och tagit av deras utrustning. Kanske i allmänhet för att hästens 

utrustning upplevs som något tydligt och konkret att hänga upp sitt vetande på. Irma har precis 

tagit upp en av mina leksakshästar som för stunden är iklädd ett täcke;  

 

Irma: Ska jag ta av… måste ju ta av täcket först! 

Maria: Jaa.. 

Irma: Annars kan man ju inte rida! Och sadeln måste jag sätta på. 

 

Det Irma tycks ge uttryck för är att hon har uppfattat en viktig outtalad regel i ridskolemiljön; 

Man rider inte på hästar som har täcken på sig, täcken är något som skyddar hästen från väder 

och vind i hagen, eller något som håller dem varma i stallet. När hästen ska ridas är den klädd i 

en annan sorts utrustning, vanligtvis sadel och träns, det vet Irma och det vill hon förmedla. 

Hennes lilla ju i kombination med tonfallet, tolkar jag som att hon tagit kunskapen till sig – hon 

är kunskapskapitalbärare - och nu upplever att det är viktigt att visa för andra att hon ser det 

som en självklarhet att täcket måste av om man har tänkt att rida på hästen – att göra 

annorlunda skulle enligt henne vara att göra fel.  

Att veta och kunna olika övningar att rida var också något många av barnen ville berätta om. 

På alla tre ridskolor talas det om konor, bommar och banor vilket också förekom under 

samtliga av de ridlektioner jag tittade på vid mina första besök ute på fältet. Min rekvisita 

bestod också av konor – likadana som de barnen haft vid sina ridlektioner. Barnen 

uppmärksammade snabbt dessa, och på alla tre ridskolor började de att ställa upp dem i 

formationer som påminde om det jag sett vid ridlektionerna.  

På Lilla Ridskolan var barnen mycket fysiskt aktiva då de visade mig hur de uppfattar att 

slalom fungerar. Vi befann oss i sadelkammaren/fikarummet i anslutning till stallet. Det var lite 
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trångt, trots att vi vid tillfället för intervju bara var jag och tre av barnen då Daniella blivit sjuk. 

Vårdnadshavarna väntade på eget initiativ utanför och dörren var stängd så när som på en liten 

springa. Jag hade lämnat möjligheten öppen för vårdnadshavare att vara med under intervjun, 

men de uttryckte att de hade fullt förtroende för mig, valde att vänta utanför och samtala med 

varandra istället. Det var vinterväder och kallt ute men efteråt skulle det bli kaffe, saft och 

grillad korv – det hade ridläraren bestämt och var i full färd med att förbereda detta under 

intervjutillfället.  

Inne i sadelkammaren arrangerade Alva och Cecilia konorna med jämna mellanrum på den 

lilla öppna yta som fanns över, och arrangerade sedan sig själva så att de gick på rad till forts så 

som de tidigare ridit på led. De visade livligt med kroppen och liksom lutade sig inåt i 

svängarna, samtidigt som de berättade i munnen på varandra för mig hur ’man ska’ göra när 

man rider slalom. Att vara vetande tog sig i detta fall alltså även fysiskt uttryck, och orden 

’man ska’ gav mig ytterligare tolkningsunderlag för att den kunskap som barnen uppfattat i 

kontexten ridskolan är något de upplever viktigt att rätta sig efter. 

Mellanstora Ridskolan är också en traditionell ridskola. Men med mindre lokaliteter, ett stall 

med en stallgång och inte lika många utrymmen för människor som det finns på Stora 

Ridskolan. Det finns en ridbana i nära anslutning till stallet men inget ridhus och det finns ett 

samlingsrum för teorilektioner och fikastunder. De hästar som finns på Mellanstora Ridskolan 

är storleksmässigt också mittemellan den Lilla Ridskolans och den Stora Ridskolans besättning. 

Här finns både mindre och större ponnyer och ridskolans elever är yngre och äldre barn samt 

ungdomar. På Mellanstora Ridskolan möter jag Moa, Nina, Olivia, Polly, Rebecca, Sara, Tuva 

och Ulrika. De har ridit tillsammans under ungefär två terminer och flera av dem känner 

varandra även privat, jag uppfattar att två av barnen är kusiner och att det även finns ett 

syskonpar i gruppen. Två vårdnadshavare väljer på barnens uppmaning att vara kvar i rummet 

där intervjun äger rum, medan övriga håller till utanför. 

Barnen på Mellanstora Ridskolan har letat bland min rekvisita och hittat ryttare till 

leksakshästarna. Ryttarna är av plast, liksom hästarna. De ser ut som vuxna människor och har 

ben formade så att de kan sitta grensle över hästen. Flera av barnen har innan följande samtal 

utspelar sig informerat mig om att det är väldigt viktigt att ha hjälm på sig när man rider och är 

med hästar. De flesta av barnen har också hjälm fortsatt på sig då vi träffas för vårt samtal, trots 

att vi då inte längre befinner oss i direkt anslutning till de riktiga hästarna, och på dörren som 

leder ut mot stallet sitter en väl synlig bild på en hjälm som skulle kunna uppfattas som en 
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regel. Hjälmen är troligtvis en central och ofta omtalad ryttarattiralj på Mellanstora Ridskolan. 

Jag passade därför på att fråga barnen om leksaksryttaren:  

 

Moa: Det ser ut som den sitter på hästen.  

Maria: Varför har hon inte hjälm på sig tror ni då? 

Moa: Vet inte. 

Maria: Nää. 

Rebecca: Hon kanske är väldigt bra på att rida så hon aldrig ramlar. 

Maria: Aha.  

Maria: Varför har man hjälm på sig när man rider tänker ni? 

Moa: Så man inte ska ramla av och ha jätteont. 

 

Det skulle alltså kunna vara så att barnen har uppfattat det som viktigt att ha hjälm när man är 

barn och mindre bra på att rida, eftersom de vet att de själva måste bära hjälm enligt reglerna. 

Det vill säga att det – enligt barnen - samtidigt också skulle kunna vara så att man när man 

uppnått en viss grad av ridkunskap inte längre behöver den eftersom risken att ramla av då 

minskar med rutin och kanske även stigande ålder. Barnen på den Mellanstora Ridskolan ser 

inte vuxna rida där, av den enkla anledningen att ridskolan är anpassad för barn och ungdomar 

– inga vuxna rider där. Det visar sig sedan att regeln för hjälm vid hantering av häst i stallet 

gäller för barn och ungdomar upp till 15 år. Barnen på den Mellanstora Ridskolan ser därför 

äldre personer som hjälper dem att hantera hästar göra det utan hjälm, medan de själva vet att 

de måste ha hjälm på sig både när de hanterar hästar och när de rider på dem. Kanske har de 

därför dragit sin egen slutsats att de som inte behöver hjälm vid hantering av hästar är de som 

inte heller behöver det vid ridning; De stora - de som är tillräckligt bra.  

Ett liknande samtal utspelar sig på Lilla Ridskolan. Liknande på så vis att det handlar om 

information som barnen troligtvis fått till sig på något vis om hur någonting fungerar eller ”ska 

vara”, och som de senare dragit en egen logiska slutsats kring. Bea berättar med hjälp av en 

leksakshäst, en sadel och en leksaksryttare för mig om stigbyglar och dess funktion; 

Bea: Jag sätter in mina skor i här. 

Maria: Ja just det. Mmm. 

Bea: På ridskolan. 

Maria: Att du har fötterna i? 
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Bea: Ja. Så att jag inte ramlar av hästen. 

 

Det Bea pekar på är sadelns stigbyglar, de två välvda metallföremål som sitter på sadeln en på 

var sida i långa remmar och som ryttare kan ha fötterna i vid ridning. Leksaksryttarens ben är 

perfekt formade efter leksakssadeln och fötterna passar precis in i dess stigbyglar. När Bea 

pysslar med att ordna leksaksryttaren på detta vis berättar hon samtidigt för mig att hon 

uppfattat det som viktigt även när det gäller henne själv när hon rider; Att ha skorna i sadelns 

stigbyglar hjälper henne att inte ramla av hästen. Det skulle kunna vara så att Bea har uppfattat 

sitt – och leksaksryttarens - behov av stigbyglar som det bestämda användningsområdet av 

stigbyglar och att man inte kan rida (sitta kvar på hästen) utan dem. 

Dessa små samtalssekvenser tolkar jag som att barnen upplever och urskiljer att vissa saker 

på ridskolan är viktigt att veta och kunna. Främst av anledningarna ’så gör man’, ’så gör man 

inte’ eller ’man ska’ eller ’man ska inte’ det vill säga ett allmänt vetande som finns i ridskolans 

atmosfär, likt det sociokulturella perspektivets beskrivning av hur kunskaper så att säga finns 

inuti sin bärande kontext. Att ha förmågan att avgöra när och i vilken kontext vissa kunskaper 

och färdigheter är relevanta och hur de fungerar i olika situationer (Säljö, 2014, s. 129) kan 

således innebära att man som individ känner sig betydelsefullt vetande och kunnande i 

förhållande till andra individer i kontexten som ännu inte nått dit. Jag uppfattar ofta en stolthet 

från barnens sida när de kan uppvisa denna förmåga för mig och jag tolkar det därför som att 

barnen visar fram att de genom detta blir någon som är en betydande del av ridskolans 

verksamhet. Någon som bär, förvaltar och ansvarar att föra vidare denna viktiga kunskap.  

Däremot tycks det inte alltid säkert att barnen har tolkat innebörden så som den möjligen var 

tänkt att tolkas. Denna reflektion tar vi med oss till avsnittet diskussion längre fram i denna 

studie. 

 

Viktigt som egen önskan 
 

Att hitta det som barnen uttryckte som viktigt utifrån egen önskan i den pedagogiska lärmiljön 

tycktes mig dock lite svårare, vilket också i diskussionsavsnittet kommer att reflekteras över 

mot bakgrund av hur och när yngre barn är medvetna om att de har ett eget perspektiv och i 

vilken grad deras återgivning av en situation speglar vad de fått till sig av de vuxna.  
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Vid varje intervju försökte jag att nå till de egna önskningarna genom att uppmuntra barnen att 

berätta vad de skulle hitta på om det var de som fick bestämma. Det skulle visa sig vara en 

ganska svår uppgift som inte riktigt fick igång något samtal. På Lilla Ridskolan skedde det som 

i det närmaste kom att liknas vid ett sådant; 

 

Maria: Vad skulle du vilja göra om du fick bestämma på ridskolan, vad skulle du vilja göra då? 

Alva: Jag vet inte. 

Maria: Om du var den som fick bestämma. 

Alva: Och var ridlärare? 

Maria: Ja vad skulle barnen få göra då? Om du var ridlärare? 

Alva: Jag skulle tycka att de skulle få… Första gången så tänkte jag… alltså… att de skulle få sätta sig på 

hästen och sen provrida lite. 

Maria: Jaa 

Alva: Och lära sig hålla balansen 

Maria: Hålla balansen, ja just det. 

 

Här blir det intressant att fånga upp vad Alva egentligen menar med att ’provrida lite’. Det kan 

tyckas för den utomstående som att det är just precis det barnen gör när de kommer till 

ridskolan. Troligtvis är det också vad ridskolor anser att de erbjuder sina elever på 

nybörjarnivå. Kanske menar istället Alva att provrida innebär att rida mer fritt, att prova sig 

fram på egen hand – utan den förhållandevis strikt uppstyrda verksamhet ridskolan erbjuder. 

Detsamma kan tänkas röra hennes uttryck om att lära sig att hålla balansen; Många ridskolor 

tänker nog att även det är precis vad barnen gör när de som nybörjare kommer till ridskolan. 

Jag letade vid detta tillfälle fram en fältanteckning från Stora Ridskolan då jag observerade en 

ridlektion som till största del var uppbyggt på vad jag själv just skulle kalla balansövningar: 

 

Ridläraren ger instruktioner till gruppen om att det ska kännas att det ”gungar på” när hästarna skrittar. Barnen 

får sedan öva att sträcka sig fram och nå öronen (på hästarna) och att nå svansen. Barnen provar och övar, ser 

glada ut. De som har anhöriga på läktaren slänger ibland blickar upp mot dem. Några ler. 

Ridläraren instruerar barnen att plocka äpplen (symboliskt) och barnen provar. Ett barn säger; Jag har plockat 

många äpplen nu. Tio!!  
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Nästa instruktion från ridläraren är ”sträck ut armarna - gör flygplansvingar”. Barnen sträcker ut armarna. 

Barnen får sedan instruktionen att sätta händerna i sidorna, att prova att stå upp. Barnen provar. Några provar 

bara en liten stund och knappt synligt medan andra rör sig yvigare.  

 

Lilla Ridskolan där Alva rider, hade också liknande övningar på sitt schema. Hos dem 

observerade jag två ridlektioner i kyligt väder och barnen fick båda gångerna göra olika 

kroppsrörelser (av mig uppfattat som balansövningar) för att hålla värmen. Den tolkning som 

jag tar med mig till diskussionsavsnittet blir alltså att ridskolan och barnen inte alltid pratar 

samma språk, trots att det kan se ut så. 

Alva gav mig också en motfråga i samma sekvens; Och var ridlärare? Det tycks vara så att 

det, enligt Alvas perspektiv, är ridläraren som är den som bestämmer, och för att ha 

möjligheten att vara bestämmande behöver man först vara i ridlärarens kläder. Då Alva tänkte 

sig in i rollen som ridlärare gick det lättare att få till ett samtal om vad som skulle kunna hända. 

Kanske visar detta då inte alls vad hon utifrån sitt eget perspektiv anser viktigt som i egen 

önskan – eftersom hon uppenbart behövde byta till ridlärarperspektiv för att anse sig ha 

möjlighet att bestämma. Eller så är det precis hennes egen önskan som samtalet visar: Detta är 

just vad Alva skulle önska att ridläraren bestämde eftersom det är vad hon själv önskar göra på 

ridskolan; Att provrida lite och att lära sig hålla balansen – enligt vad det betyder för henne.  

På Lilla Ridskolan utspelade sig vidare följande samtal som tog vid då jag noterade att 

Cecilia verkade leta extra målmedvetet efter något bland min rekvisita; 

 

Maria: Vill du ha nåt av det här? 

Cecilia: Ja jag måste ha ett hinder 

Maria: Mmm, det här kanske? (Jag visar ett hinder). Och så finns det ett där borta också. 

Cecilia: Det tänkte jag.  

Maria: Brukar ni hoppa över hinder? 

Cecilia: Eh nej. 

Maria: Nej? 

Cecilia: Men jag har alltid önskat det 

Maria: Aha 
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Just i denna sekvens blir den utvecklingspedagogiska ingången extra tydlig. Min rekvisita gör 

att samtalet tar vid i ett ögonblick då Cecilia med hjälp av att leta efter och att finna ett konkret 

leksakshinder ger uttryck för sin egen önskan inför den verklighet hon står inför i ridskolans 

verksamhet. Föremålen fyllde här en tydligt viktig och konkretiserande funktion. Jag väljer att 

placera denna sekvens under detta avsnitt, eftersom jag här upplever något som visas fram på 

ett annorlunda vis än tidigare samtal om vad som är viktigt på ridskolan. Detta var uppenbart 

personligen viktigt och en längtan efter en upplevelse för just Cecilia. Hon sade det med en 

suck och en längtansfull ton; Jag har alltid önskat det. 

Lilla Ridskolan där Cecilia rider bjuder ofta barnen på banor av olika slag, med konor, 

bommar och saker att rida under och igenom. Det skulle kunna kallas hinder, men troligtvis 

menar Cecilia hinder som hoppas över – med stolpar och upphöjda bommar, något de ännu inte 

kommit till på det viset. Jag får en plötslig minnesbild av ett tidigt besök på Lilla Ridskolan, 

bläddrar tillbaka i mina fältanteckningar från mitt allra första besök där några veckor tidigare 

och i mina anteckningar står att läsa: 

 

Barnen får frågan av ridläraren om vad de skulle vilja lägga till i övningen nästa gång då samma bana ska 

utvecklas. Barnen har inte några förslag, utom en flicka som föreslår bommar och hinder. Ett barn säger det är 

bäst att rida. Och får bekräftelse av ridläraren; Ja det är ju bäst att rida bara! 

 

Här ser vi tydligt att ett barn – kanske var det just Cecilia - försöker att göra sig själv delaktig i 

ridövningens upplägg och utförande – på en direkt uppmaning dessutom - men att samma 

önskan kvarstår några veckor senare, och det är då Cecilia uttrycker detta till mig genom min 

medhavda rekvisita och en längtansfull suck. 

 

Att använda vuxna som pedagogisk strategi 

 

Hur barnen upplever att de navigerar sig fram genom den pedagogiska verksamheten på 

ridskolan, och vilka strategier de har på lager är också något jag intresserar mig för i min 

analys. Detta eftersom ordet strategier återkom allt oftare i mina tankar vid den första 

övergripande genomgången av det empiriska materialet. Många av barnen beskriver tydligt en 

medvetenhet om att de behöver sina vårdnadshavare och de andra närstående vuxna som på 

olika sätt bistår dem personligen på ridskolan. Exempelvis då de ska läsa på dagens hästlista 
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vilken häst de ska rida, tolka en instruktion eller fysiskt utföra någonting med hästarna. Barnen 

tycks däremot se ridläraren som en lite mer avlägsen figur, som ibland ger bra tips. Detta 

avsnitt fokuserar på de vuxna som barnens guider till ridskolans pedagogiska lärmiljö; dels som 

problemlösare, dels som verkställare av barnens vetande.  

Samtalet nedan på den Stora Ridskolan ledde in på en sorts problemlösande strategi som 

visar hur man som yngre barn kan göra om det skulle vara så att man själv inte förstår 

ridlärarens instruktioner; 

 

Irma: Ibland är det att man inte fattar 

Maria: Aaa.  

Maria: Vad gör ni då då om ni känner att ni inte förstår? 

Irma: Jag brukar fråga min pappa eller mamma. 

Maria: Jaa 

Jenny: Eh.. Jag brukar räcka upp handen ibland. 

Maria: Ja just det, räcka upp handen. 

 

Att förstå vad ridläraren säger och menar beskriver dessa barn som svårt, men de beskriver 

också att de har funnit fungerande pedagogiska strategier för att ta reda på vad de behöver. 

Antingen skulle man kunna kontakta ridläraren direkt genom handuppräckning, eller så kan 

man använda ’sin medföljande vuxne’ som en sorts problemlösare, mellanhand och tolk – eller 

kanske som en kontaktskapare. 

På Stora Ridskolan är Fia, Greta och Irma involverade i ett samtal om hjälp av vuxna och 

där visar sig en medvetenhet om att behovet av fysisk verkställande hjälp både kan se olika ut 

och kan komma att förändras över tid. Det tycks också finnas en klar uppfattning hos dessa 

barn att det naturliga är att det behövs mindre och mindre hjälp – det vill säga att de successivt 

tar över mer och mer själva. 

 

Irma: Men mamma och pappa brukar hjälpa. 

Maria: Jaa har ni era föräldrar eller nån som hjälper er när ni rider? 

Fia: Ibland får jag rida själv. 

Maria: Jaa för jag såg.. 
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Greta: Eh förut så hjälpte mamma och pappa mig. 

Maria: Aa 

 

Man kan alltså behöva en hel del hjälp av vuxna om man är barn i ridskolemiljö, men hjälpen 

kan också komma att minska i takt med att man behärskar mer och mer saker på egen hand. Det 

som var förut behöver inte vara likadant nu. 

Denna situation blir intressant i relation till en tidigare beskriven, där Alva antog 

ridlärarperspektiv och uttryckte att om hon fick bestämma skulle barnen få börja med att lära 

sig att sitta på hästen och att provrida lite. Det Alva presenterade inkluderade - som jag tolkade 

det - inte medföljande vuxna – enbart barn. Jag tänker att hon hoppade helt enkelt över 

mellansteget och gick rakt på slutprodukten; barnen som både problemlösare och verkställande, 

redo att sitta upp, provrida och öva sig att hålla balansen på sitt eget vis. 

Bea på Lilla Ridskolan tycks däremot glad över att det inte går till så som Alva önskar. Hon 

beskriver en situation där hon faktiskt försökte hålla balansen men också att hon inte hade 

klarat det utan den medföljande vuxnes hjälp. Detta hade skett precis samma dag som jag kom 

på mitt besök för gruppintervju (något jag missat att se eftersom gruppen befann sig på en kort 

skogsridtur vid detta tillfälle) och hennes medföljande vuxne hade fångat upp henne på vägen, 

således en sorts fysiskt verkställande; 

 

Bea: Och jag hållde på att ramla av, jag bara såhär aaaaaa och sen oooojj och uäää. 

Maria: Haha. 

Bea: Och Eva tog emot mig, uäää. 

 

Bea tyckte att hon hade tur att den medföljande vuxna Eva fanns vid hennes sida som 

verkställande i en situation hon inte själv behärskade. Det tycks utöver denna insikt och strategi 

bland barnen också råda en hög medvetenhet om att ridskolans värld inte per automatik kan 

klassas som kunskaper alla vuxna behärskar enbart genom att de är vuxna. Även vuxna kan 

behöva lära sig saker i ridskolans verksamhet för att kunna bistå sina barn på ett 

tillfredsställande sätt. På Mellanstora Ridskolan berättar Ulrika (som har sin pappa med inne i 

rummet vid gruppintervjun) ganska tidigt under vårt samtal att hennes pappa behöver öva på 

vissa saker; 
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Ulrika: Det är en sak som min pappa vill träna på, men han får typ aldrig det? (Pappan skruvar lite på sig i 

stolen bredvid som om han blir generad). 

Maria: (Leende) Vad vill pappa träna på?  

Ulrika: Eh att sätta på…. (Pappan fyller i ”grimman”). 

 

Grimman, vet Ulrika, är den huvudbeklädnad hästen har då den står i stall eller hage, och det är 

också i denna som hästen binds upp vid skötsel och liknande. Att få på grimman på hästen är 

alltså – vilket Ulrika också visar att hon vet om - en förutsättning för att kunna ordningställa 

den inför ridning. Det visar sig att pappan fått tillfälle att öva på det flera gånger i början av 

terminen, och därmed nästan fått kunskapen befäst – men att det på sista tiden inte behövts då 

hästen redan varit ute på lektionen innan. Ulrika ser att pappan behöver kunna detta för att i sin 

tur kunna bistå henne i ridlektionsförberedelserna om det skulle behövas. Att en annan lösning 

skulle kunna vara att hon lär sig momentet att sätta på grimman själv istället verkar hon inte 

reflektera över just då. 

För att koppla ihop detta till den föregående delen av analysen; Att vara vetande skulle alltså 

kunna innebära att veta hur någonting ska utföras - men att också inse sina begränsningar när 

det gäller det fysiska verkställandet – och ta hjälp enbart med det. I Ulrikas fall är hon den 

vetande, medan hennes pappa är den verkställande – om han bara får lite mer utbildning först. 

Det är Ulrikas strategi, och något som tycks framstå naturligt för henne. 

Även om barnen i allmänhet av mig upplevdes som aktiva och interagerande med sin 

ridlärare under de inledande fältstudieobservationer jag gjorde på varje ridskola är det vid 

mycket få situationer under intervjuerna där faktiskt ridläraren och/eller dess ageranden 

kommer på tal. Sekvensen ovan om att man skulle kunna räcka upp handen om man undrar 

över något är en av endast två tillfällen. Den andra sekvensen är något mer utvecklad och sker 

också på Stora Ridskolan. När jag ställde frågan om någonting är svårt på ridskolan handlar 

svaret om att man kan få kunskapstips av ridläraren:  

 

Jenny: Att hästar ehm.. Bonnie ibland brukade hon göra, hon brukade göra såhär (visar stora rörelser med 

huvudet – upp och ner liksom ”headbangar”) när jag satt på hästen och det tyckte jag var jobbigt. 

Maria: Aa just det att dra med huvudet? 

Fia: Det brukar Olle också göra och när man står med honom då brukar han… (visar) 
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Maria: Mmm knuffas lite med huvudet? 

Jenny: Jag har fått ett tips av Lisa (ridläraren) att .. ehm.. att man ska inte hålla så hårt när man står stilla, man 

ska inte göra såhär (drar händerna mot kroppen) utan såhär (händerna framåt). 

Maria: Lite mjukare så tycker han det är bättre? 

 

Att hästar knuffar med huvudet och drar i tyglarna som ryttarna håller i är ganska vanligt, vilket 

Jenny och Fia berättar att de upplevt olika hästar göra. Att hästen knuffas med huvudet skulle 

kunna innebära att den försöker klia sig på den människa som står bredvid den och om den står 

stilla och vilar eller går i skritt (långsamt tempo) skulle ett ryck i tygeln kunna betyda att hästen 

vill ha långa tyglar. Ibland lär sig ridskolehästar att de kan göra detta med yngre elever men 

inte med äldre eftersom de yngre inte har samma kraft att sätta emot, vilket troligt är vad Jenny 

och Fia upplevt. Jenny visar dock att hon har uppfattat ett bra tips, att inte hålla krampaktigt om 

tygeln, utan att hålla mjukt och att följa med framåt i den riktning hon lärt sig att hästar vill 

med sitt huvud när de står stilla. Hon har med ridläraren som problemlösare lärt en strategi att 

läsa hästens beteende och att förutse det. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna tolka ridskolans pedagogiska lärmiljö som - utifrån 

barnens sätt att presentera den för mig - en arena som bär en stor mängd kunskap, där man själv 

som ingående individ för att räknas som vetande också förväntas bära och även föra vidare 

samma kunskap. Problemlösandet och verkställandet på ridskolan tycks på många håll främst 

gå genom den medföljande vuxne, och inte i första hand genom interaktion med ridläraren, 

även om den också finns där. Jag uppfattar att barnen ser sin medföljande vuxne som nära och 

någon som det också finns möjlighet att styra användandet av, medan ridläraren är någon på 

avstånd som man skulle kunna tillkalla, uppmärksamma och ibland få bra tips av. 

 

Ridskolans sociala lärmiljö  
 

Den andra av de två kategorierna har i min tolkning kopplingar till vad som upplevs 

betydelsefullt för barnen utifrån en nyfikenhet på sociala relationer och sammanhang i 

ridskolans miljö. Ridskolans sociala lärmiljö innefattar givetvis också de relationer som 

beskrivits under ovanstående avsnitt, men då det pedagogiska perspektivet tycktes mig framstå 

som starkast när det gällde relationerna mellan människor (vuxna och barn) på ridskolan låg 

detta också till grund för valet av placering under den förra rubriken. Detta avsnitt syftar istället 
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till att beskriva de scenarier som - enligt hur dessa barn framställer dem för mig – skapar dem 

en intressant och begriplig ridskoleverksamhet; Barnens interaktion med och funderingar kring 

ridskolans hästar. Här ligger dock fokus inte främst på kunskap utan på just sammanhang. 

 

Hästen som intressant individ 
 

Redan från den allra första början ser och upplever jag på alla de ridskolor jag besökte barnens 

stora intresse för gemenskapen och kontakten med hästarna som individer, vilken jag tolkade 

som viktig utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Mycket av det som faller under denna 

kategori är baserat på mina besök vid mina inledande fältstudier, och de atmosfärer jag då 

upplevde. Barn som tittar in i hästarnas ögon, barn som dröjer sig kvar med handen mot en häst 

de just klappat och barn som kramar hästar. Teckningar som målas i mängder, med hästen de 

älskar avbildad och hjärtan runt om. Allt sägs inte med ord, men finns alltid närvarande - vilket 

också gör detta till den svåraste kategorin att skriva fram på ett rättvist sätt. Hur det skulle 

kunna vara möjligt att tolka intresse och nyfikenhet om de inte uttrycks i ord kommer också att 

lyftas i studiens diskussion. 

Mitt allra första fältstudiebesök för denna studies räkning skedde på Lilla Ridskolan där det 

råder familjär atmosfär och där både ponnyerna är små, stallet litet och allt finns nära tillhands. 

Barnen där talade om hästarna som sina vänner, de beskrev känslor de upplevde att hästarna 

kände och åsikter de tänkte att hästarna hade om olika händelser och föremål. Hästarna som 

olika individer stod i klart fokus. Ett utdrag från mina fältanteckningar på detta besök: 

 

Barnen tycktes välbekanta med ponnyerna och tycktes se dem som sina vänner. Barnen ville gärna vara med 

och hjälpa till i alla göromål med ponnyerna. Pratade också en del om vilka som var tjejer och vilka som var 

killar.  

På vägen till ridbanan passerar vi ytterligare en av ridskolans ponnyer som går ensam i en hage. Ett barn 

berättar för mig att hon fick inte vara med. Hon är ledsen! Men hon kan se oss! 

 

Kanske beror den individuella känslan just på att ridskolan är mycket liten och att ridläraren 

ofta talar med barnen om hästarna som individer med olika känslor och önskemål. Hästarna på 

den Lilla Ridskolan tycks betyda mycket för barnen som personliga vänner. Barnen på Lilla 

Ridskolan berättar unisont för mig också att de vet vilken favoritfärg varje häst har (vilket jag 
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sedan förstår har att göra med att varje häst har en särskild färgkod på sin personliga utrustning) 

och att hästen om den får välja bara föredrar saker i just den färgen. Vid ett tillfälle när 

ponnyerna står stilla på ridlektionen lutar sig ett barn framåt och kramar hästen runt halsen, 

skrev jag strax efteråt denna anteckning; 

 

Barnet jag går med lägger sig ned, ger hästen en kram och ser ut att lägga sig tillrätta. Vill inte riktigt sätta sig 

upp sedan. Mysigt! 

 

Vid mitt andra fältbesök på Lilla Ridskolan precis då barnens ridlektion är avslutad, hästarna 

omskötta och ska släppas ut i hagen råkar ridläraren säga att en av hästarna är ”skitsur”, varpå 

Alva direkt tar hästens parti; 

 

Alva: Så får man inte säga! Man får inte säga skit om nån! 

 

Det får man ju inte säga om människor, alltså får man inte heller säga det om hästarna, 

eftersom hästarna i barnens ögon också är individer med känslor, enligt min tolkning. 

Intresset för hästarnas känslor och uttryck står i fokus även på den Stora Ridskolan, trots att 

den till sin utformning skulle kunna uppfattas mindre personlig, där både hästarna och 

lokalerna större och avstånden längre. På Stora Ridskolan kom diskussionen vid ett tillfälle att 

handla om att hästar kan vara rädda för olika saker. Precis innan barnen samlades för 

gruppintervju hade de ridit sin ridlektion, en bana med bommar, styrövningar och en uppgift att 

rida mellan vad som till vardags på ridskolan kallas för sockerbitar (av mig i sekvensen nedan 

kallat ’de där sakerna’, eftersom det var barnens sätt att omnämna dem), och som egentligen är 

plastföremål på vilka man kan lägga upp en bom så att den kommer på en viss höjd över 

marken. Dessa sockerbitar används ibland också utan bommar som markeringar för vilka vägar 

som ska ridas, och som i det här fallet en uppgift att rida mellan två stycken. En häst hade då 

betett sig lite annorlunda jämfört med de andra hästarna: 

 

Maria: Vad var det som hände med Lizzy, varför ville hon inte gå mellan de där sakerna? 

Irma: Hon är rädd! 



Maria Falck 

51 
 

Maria: Är hon det? 

Erik: Ja rädd. Jag ride (red) på henne. 

Maria: Ja just, du hade Lizzy idag. 

 

I denna sekvens är det visserligen jag som uppmuntrar till reflektion kring något som hänt, men 

det är barnen som väljer att beskriva sitt svar baserat på en känsla de tänker att hästen hade i 

stunden. Det kan förstås vara så att ridläraren (utan att jag hört det, trots att jag var närvarande 

hela lektionen) har berättat för barnen under ridlektionen att hästen uppvisar sitt beteende på 

grund av rädsla. Eller så kan det vara så att barnen har uppfattat känslan direkt från hästen. Det 

tycks bland barnen även på denna ridskola finnas en stor medvetenhet om att hästar är individer 

med olika känslor, uttryck och livshändelser. Erik, som var den som red hästen tycks dock vara 

den som kan ge mest tyngd åt diskussionen ovan, mot bakgrund av att han ju var den som ride 

(red) just den häst vi pratar om - underförstått känner han just denna häst bäst. Därefter tar det 

samtalet slut, och övergår istället på andra saker. 

På Lilla Ridskolan är väntan på en ny individ stor. En av ponnyerna är nämligen dräktig och 

fölet ska komma till sommaren. Ett tag trodde man att ytterligare en ponny var dräktig, men det 

visade sig att det inte var så. Det är Alva och Bea som i vad som är studiens längsta 

sammanhängande samtal berättar om en ny individ som ska komma och en som inte kom. Detta 

är också en sekvens som visar fram användandet av det utvecklingspedagogiska perspektivet 

och de kreativa metoderna – i det här fallet teckningsskapandet; 

 

Maria: Vad ritar du då? 

Alva: En människa och en häst, och ett föl 

Maria: Är det ett föl? Mhhmm 

Alva: Den här den är typ som ett föl men lite större 

Maria: Mhhmm känner du nåt föl? 

Bea: Den där är jättestor (om Alvas ritade föl) 

Maria: Ja den där 

Alva: Eh nä MEN i sommar kommer en häst här. Alltså den jag red idag,  

Maria: Ja just det 
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Alva: Den kommer få det 

Maria: Kommer den att få ett föl i sommar? 

Alva: JA! (Ropar och klappar händerna). 

Maria: Är den tjock nu? 

Alva: Mm ganska 

Bea: Den skulle… nån kollade 

Maria: Ja? 

Bea: Om Gullan hade en bebis  

Maria; Ja? 

Bea: Men hon hade inte! (Visar ledsen min och låter ledsen). 

Maria: Nä hon hade inte det? Men det var en annan häst som hade det 

Maria: Hur känns det då att det ska komma ett föl hit? 

Alva: Det känns roligt 

Bea: Spännande!  

Maria: Ja 

Alva: Tycker jag. Jag tycker det känns jättespännande 

 

Att få sådana långa samtal var mycket sällsynt. Att det längsta sammanhängande samtalet i 

denna studie handlar om just hästar som individer som är med om livshändelser tolkar jag 

därför som att det är ett samtalsämne som barnen finner det önskvärt, viktigt och intressant att 

stanna till vid – något som för barnen skapar ett socialt sammanhang på ridskolan där barnen 

också själva ingår. 

 

Resultatsammanställning 
 

De yngre barnens uttryck för vad som är viktigt med ridskolans verksamhet visade sig i några 

olika riktningar. Svaret på frågan om vad som är viktigt innebär enligt barnen i denna studie å 

ena sidan sådant som av dem uppfattas som viktigt att veta och kunna utifrån de uttalade 

och/eller outtalade krav som kommer i och med deras vistelse i ridskolans pedagogiska 
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lärmiljö. Det innebär å andra sidan också deras egen önskan om aktiviteter på ridskolan, vilka 

vid en första anblick låter som aktiviteter de redan får utföra – men som ur deras perspektiv 

kanske är något helt annat. Ridskolans verksamhet skulle kunna sägas vara en särskild 

sociokulturell arena som bär på en stor mängd kunskap som gäller specifikt för just denna. 

Detta ger barnen på olika vis uttryck för, liksom att stå i relation till denna kontext – att vara 

vetande - är eftersträvansvärt. Dock tycks det ibland som så att ridskolan och barnen inte alltid 

talar samma språk. 

En strategi som barnen beskriver är att använda sig av vuxna på olika vis i den pedagogiska 

lärmiljön. Således tycks det som att barnen kan uppleva sig själva som vetande, men samtidigt 

också se att de behöver hjälp med problemlösning och/eller verkställande – en hjälp som 

barnen är högst medvetna om är föränderlig över tid. Till detta fungerar ’den medföljande 

vuxne’ bäst. Det är någon som finns nära till hands och som också delvis går att styra (och att 

se till att utbilda). Ridläraren är å andra sidan en mer avlägsen figur som det är möjligt att 

tillkalla och uppmärksamma vid behov.  

Barnen ger uttryck för ett användande av en kombination av relationer med både människor 

och hästar för att skapa sig begripliga sammanhang i både den pedagogiska och den sociala 

lärmiljön på ridskolan. Här syns också som en del av svaret på frågan om det viktiga; barnens 

nyfikenhet på, intresse för och upplevelse av sin relation med hästen. I relation till hästar finner 

barnen i denna studie olika individer som har olika känslor, uttryck och behov. Att befinna sig 

på ridskolan gör det möjligt för dem att utforska dessa relationer, vilket tycks vara något de 

gärna ägnar sig åt. En kombination av ovan nämnda pedagogiska strategier och sociala 

relationer bildar således ett svar på frågan vilka barnens uppfattningar om kunskap och lärande 

på ridskolan är och hur det blir tillgängligt för dem.  

Ordet relationer är ständigt återkommande, och studiens kärnprocess väljer jag därför att 

benämna relationell ridskola. De yngre barnen står i relation till sin omgivande 

kunskapsbärande kontext, i relation till de vuxna som problemlösare och/eller verkställare – 

och i relation till hästarna på ridskolan. Denna kärnprocess kommer att presenteras och 

utvecklas under senare delen av avsnittet diskussion. Vidare kommer också att diskuteras 

vilken som skulle kunna vara ridlärarens roll i detta och hur en modern relationell 

ridskolepedagogik skulle kunna mejslas fram. 
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Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras innehållet i ovanstående kategorier med koppling till studiens syfte 

och frågeställningar samt vad som tidigare lyfts under teori- och metodavsnitten. Min avsikt är 

att denna diskussion dels grundas i vad som hände ute på fältet, men dels också vilka lärdomar 

vi som ridlärare och pedagoger på ridskola kan tillägna oss av tanken på att använda liknande 

teori, metod och perspektiv som använts för denna studie - också i vårt dagliga arbete. Och vart 

det skulle kunna leda vårt pedagogiska arbete med de yngre barnen på ridskolan. Det finns i 

detta ett antal parallella fokus, eller dimensioner om man så vill; Dels finns ett fokus på vad 

barnen i denna studie uttrycker och hur de ser på ridskolans verksamhet från sitt perspektiv. 

Dels finns också ett fokus på varför det torde vara viktigt att fånga upp detta – varför vi ska ha 

ett fokus på relationell ridskola - och på vilket sätt en pedagogisk verksamhet för yngre barn på 

ridskola skulle kunna utformas inkluderat de yngre barnens perspektiv.  

Jag kommer nedan att använda dessa fyra ingångar som den struktur som hjälper mig att 

bygga en diskussion som är växelvis allmän och specifik, vilken senare också mynnar ut i en 

beskrivning av denna studies kärnprocess och vad vi skulle kunna använda den till. Avsnittet 

avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

Vad barnen uttrycker 
 

Det är givet att lyssna på barn är ett sätt att söka närma sig barns perspektiv, vilket är min 

studies huvudsakliga fokus. I pedagogiskt arbete skulle detsamma kunna utgöra ett sätt att 

designa situationer som gör att barnen upplever sig som aktiva medskapare av de processer som 

rör lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning, så som den moderna 

barndomsforskningen förespråkar (se Halldén, 2007, s. 26 och Prout, 2005, s. 60). Det torde 

också vara av vikt att reflektera över detta närmande av barns perspektiv både utifrån ett 

teoretiskt och ett metodologiskt resonemang i så väl studier om - som i pedagogiskt arbete med 

- yngre barn, och det är främst dessa typer av reflektioner som är min avsikt under den här 

rubriken. Jag gör det med hjälp av följande tre ingångar; 

För det första: Är yngre barn medvetna om att de har ett eget perspektiv och att de har 

möjlighet att uttrycka sådant som just de upplever som viktigt?  
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För det andra: Vad uttrycker barn om kunskap och lärande på ridskolan? Är det möjligt att 

kunskap och lärande på ridskolan framstår på ett annat vis för barnen än så som det kanske var 

tänkt att uppfattas i kontexten? 

För det tredje kommer diskussionen att handla om vad som kan vara möjligt att utläsa ur 

barnens perspektiv– även om barnen inte specifikt berättar om det. Vad kunde barnen i min 

studie visa av önskan, längtan och nyfikenhet på ridskolans verksamhet – utan att använda ord? 

Och vad av det kunde jag se? 

Den första ingången kan diskuteras i förhållande till vad Greene & Hill (2005, s. 2) menar är 

distinktionen mellan begreppen experience kontra begreppen consiousness. När börjar barn 

uppmärksamma att de har en egen förståelse för sin omgivning som är just deras egen? Att – 

som jag gjorde - fråga yngre barn vad de tycker är viktigt med ridskolans verksamhet blir 

kanske på ett vis att söka efter consiousness, men istället få svar som bygger mestadels på 

experience? Det var något jag insåg ganska snart att jag stod inför på mitt fält och som gjorde 

att jag behövde tänka om litegrann. Jag uppfattade det som att för att veta vad man skulle kunna 

tänkas svara och vilken buffé man kan botanisera i, behöver man som yngre barn veta vad som 

är möjligt och tillämpbart – det vill säga något man redan varit med om, något man lärt in, eller 

något man sett andra göra? Med andra ord, erfarenheter som redan finns i ridskolans kontext 

och som barnen på olika vis fångat upp. Så som beskrivet inledningsvis i denna studie är jag 

inte intresserad av vad ridskoleverksamhet för yngre barn är (underförstått; hur det är 

organiserat från ridskolans håll), utan hur det framstår för barnen. Man skulle kunna beskriva 

det närmare som att jag - även om jag visserligen inte kunde undgå att barnen tycktes ingå i en 

buffé av erfarenheter – ville skapa möjligheter att låta barnen styra vilka av dessa de skulle 

välja att lyfta för mig.  

När barnen i min studie uttryckte sig om vad som är viktigt för dem visade det sig att de 

främst upplevde det viktigt att ingå i och att vara bärare av ridskolans kunskapskontext. Att 

veta vad som är rätt och fel och att veta hur och vad man ska och inte ska göra. En del av de 

mer konkreta erfarenheter barnen presenterade för mig som viktigt att vara vetande om utifrån 

den pedagogiska lärmiljön handlade om hästarnas utrustning samt hur man gör när man utför 

olika moment i ridningen och i handhavandet av hästen. Lundesjö Kvart (2013, s 12) menar att 

ridskolans militära system än idag verkar som en sorts garanti för säkerheten. Om det är på 

detta vis skulle det kunna innebära att ridskolans kontext består av en mängd kunskap om rätt 

och fel och kunskap om saker man ska eller inte ska göra – men att man som individ däri 
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kanske inte alltid vet varför det är på ett visst vis, faktiskt oavsett om man är ett barn eller en 

vuxen; kontexten reproduceras utan ifrågasättande eller diskussion. Man får veta när man 

börjar på ridskolan att vissa saker är viktiga och man förhåller sig sedan till det. Det kan alltså 

ha varit detta som barnen visade mig. 

I direkt koppling till det frågar vi oss; vad uttrycker barnen om kunskap och lärande i 

ridskolans verksamhet - och vad beskriver de att de gör för att nå kunskap? Dessa frågor blir till 

att börja med särskilt intressanta ställt i relation till vad Pramling Samuelsson et al. (2011, s. 

226) beskriver; Att lärare ofta tror att de ger barn en uppgift av ett speciellt skäl, medan barnen 

kan uppfatta samma uppgift som något helt annat. Det finns i detta resonemang enligt 

författarna två aspekter av lärande; Dels barnets uppfattning lärande, dels lärarens sätt att tänka 

på barns lärande. Denna studie kan inte uttala sig om ridlärarnas tankar om barns lärande, men 

väl finns några intressanta underlag till diskussion om barnens uppfattning om detsamma. Då 

jag själv arbetar som ridlärare och har gått några av de traditionella ridlärarutbildningarna har 

jag en relativt god uppfattning om vad kontexten vill förmedla, åtminstone på det tänkta 

traditionella viset. Många gånger har jag nog själv stått för förmedlandet av ’det viktiga’. Jag 

kan villigt erkänna att jag i min yrkesverksamma vardag dagligen finner kunskapsinnehåll jag 

själv lärt in men som jag inte riktigt vet varför; Varför leder vi – och sitter upp på - hästen på 

dess vänstra sida, till exempel? Till detta finns inget logiskt svar, mer än att ’det har alltid varit 

på det viset’. I några av de scenarion som framträdde för mig i denna studie har handling och 

konsekvens (man ska göra så – därför att) uppfattats hos barnen på ett vis som kanske inte helt 

stämmer överens med ovan beskrivna traditioner. Det vill säga; Här visar sig lärandet från två 

aspekter.  

Det ena scenariot handlar om när Moa och Rebecca är övertygade om att man har hjälm på 

huvudet när man rider till dess att man blir bra nog att rida utan. Och det andra är när Bea 

berättar att man har skorna i stigbyglarna för att man inte ska ramla av hästen. Sammanhanget 

dessa barn har uppfattat är nog snarlikt vad kontexten säger, men inte helt och hållet. Kanske 

kan det vara så att om inte svaren finns att tillgå i kontexten – för att ingen riktigt har svaren - 

finner barnen sina egna logiska resonemang. Hur blir det då när det kommer till tolkning av den 

pedagogiska verksamhetens olika innebörder och betydelser? Något sker nämligen när Alva 

uttrycker vad hon skulle vilja göra på ridskolan. Det hon tar upp är två saker som man nog 

tänker redan uppfylls i och med ridskolans barnverksamhet; ’att provrida’ och ’att lära sig hålla 

balansen’. Intressant här blir att reflektera över om ridskolan och Alva kanske inte har pratat 

samma språk - eller om Alva tänker sig att innebörden av det hon önskar lära är annorlunda än 
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vad som traditionellt bjuds i ridskolans verksamhet. Det skulle vara värdefullt att fördjupa sig i 

Alvas och alla barns egna föreställningar av begrepp som för oss som arbetar på ridskolan 

förefaller naturliga – det vill säga all den implicita kunskap kontexten bär. Det kan också vara 

en viktig lärdom att vi som arbetar med ridskoleverksamhet för yngre barn alltid bör benämna 

det vi ägnar oss åt – att göra kunskapen explicit. Att ’plocka äpplen’ och att sträcka ut armarna 

som ’flygplansvingar’ uppfattas kanske inte alls automatiskt som balansövningar om vi inte 

benämner det som just balansövningar. Kanske bör vi också dagligen ställa oss frågan om det 

är traditionen som i alla lägen alltid det rätta? Hur skulle ridskolans balansövningar se ut om vi 

frågade barnen vad som tränar deras balans? 

Greene & Hill (2005, s. 2) lyfter frågan om hur ett barn visar sina bidrag och reflekterar över 

att det skulle kunna vara genom bilder, känslor, ord eller något helt annat. Det är också ett 

metodologiskt dilemma till denna studie. Frågan jag ofta ställde mig under resans gång var hur 

jag skulle kunna utläsa barnens önskan, intresse och nyfikenhet om de inte berättar det för mig 

med ord, utan att hänge mig till allt för vidlyftig egen tolkning. När barnen tillbringade tid 

tillsammans med hästarna och när de samtalade om hästarna framstod för mig något som jag 

menar är det närmaste denna studie kom begreppet meningsskapande (istället för enbart 

renodlade erfarenheter). Samvaron med hästarna tycktes ur barnens perspektiv vara både 

intressant, ibland lite svår att förstå och förenat med en hel del känslor. I mina fältanteckningar 

hittar jag beskrivningar av barn som myser med hästar, kärleksfull hantering och närvaro i 

stunden. Det är svårt att återge på något annat vis än just så. Därför kommer jag här att fokusera 

på något mer konkret; De bilder barnen ritade under varje intervjutillfälle. Det var när barnen 

ritade som flera av samtalen om hästarna som individer kom igång. Literat (2013, s. 84) menar 

att låta barn rita teckningar – och att samtala om teckningarna samtidigt som de tillverkas – har 

potential att skapa nyanserade beskrivningar av innehåll och känslor på ett personligt vis. Min 

avsikt var aldrig att analysera teckningarna som sådana, utan att just använda aktiviteten och 

skapandet av dem som utgångspunkt för diskussion. Det var också vid ett sådant tillfälle som 

studiens längst sammanhängande samtal - om de två ponnyerna som fick respektive inte fick in 

ett föl i magen - ägde rum. Utvecklingspedagogiken strävar efter att bygga lärande kring barns 

meningsskapande (Pramling Samuelsson 2017, s. 91 ff) och därför behöver vi som arbetar med 

yngre barn på ridskola finna situationer som fångar upp och sätter barns mening i fokus, även 

om detta mycket väl skulle kunna vara en utmaning av rang i en kontext som vi sett tidigare 

redan bär på en hel mängd yttre viktigheter. Det som i denna studie omnämns som kreativa 

metoder i fältstudiearbetet (Greene & Hill, 2005, s. 14 f) och även att avsätta tillräckligt med 
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tid till att i lugn och ro se det barnen ser, vill jag därför – mot bakgrund av vad barnen i min 

studie uttryckte - argumentera för att lyfta in som ett arbetssätt att ta med till vardagen och 

verksamheten med de yngre barnen på ridskolan. Detta samt att fundera över hur man kan 

presentera en så innehållsrik buffé som möjligt – för att skapa förutsättningar för barnen att 

finna så många olika erfarenheter som möjligt. 

 

Hur barnen ser på ridskolans verksamhet ur sitt perspektiv 
 

Hur barnen ser på ridskolans verksamhet är också en av denna studies viktigaste ingångar och 

därtill intressant ur flera aspekter. För det första skulle man kunna fråga sig hur jag alls kan 

uttala mig om hur barnen ser på någonting. Det är också att ringa in ett av denna studies största 

forskningsetiska dilemman. Jag kan inte helt och hållet veta att det jag tycker mig tolka ut av 

barnen verkligen är barnens perspektiv. Jag är själv en vuxen, och frågan innefattar således 

alltså även hur barnen ser på mig (Alanen, 2001, s. 19) – vilket också påverkar vad de har valt 

att dela med sig av till mig. För det andra handlar det om hur barnen ser på de vuxna som finns 

tillsammans med dem i ridskolans verksamhet. Båda aspekterna blir intressant att diskutera då 

det finns mycket forskning att tillgå om hur vuxna ser på barn (se exempelvis Johansson, 2003, 

s. 47) – och inte alls lika mycket om det motsatta förhållandet. Jag tänker mig att delaktighet 

mellan barn och vuxna på ett generellt plan bäst skapas genom att i så många situationer som 

möjligt låta barnen delge sin syn på de vuxna. Det var också någonting jag valde att följa med 

på när jag upplevde att barnen i min studie styrde samtalen dit. 

När det handlar om hur barnens perspektiv framträder menar Pramling Samuelsson et al. 

(2011, s. 6 ff) att barns perspektiv är ett inifrån-ut-perspektiv som representerar barns 

erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin värld som alltid uttrycks med barnens egna 

ord, tankar och föreställningar. Halldén (2003, s. 13ff) menar däremot att närmandet av barns 

perspektiv visserligen innefattar att barnen själva fått lämna sina bidrag, men att tolkningen av 

dessa görs alltid av de vuxna - vilket således leder till att det barnen uttrycker inkluderas i de 

vuxnas barnperspektiv (Halldén, 2007, s. 11). Greene & Hill (2005, s. 8) menar också att varje 

försök till närmande och tolkning av någon annans perspektiv alltid utgår från det egna 

perspektivet, och att en vuxen persons egen upplevelse av barndom till viss del alltid ligger till 

grund för både närmandet av barns perspektiv och tolkningen av detsamma. Jag behöver därför 

alltid ta i min beräkning att jag kan ha tolkat barnen på ett vis som snarare utgår från mig än 
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från dem och att det på det viset finns ett tomrum mellan vad barnen egentligen menat och hur 

jag har uppfattat det.  

Detta tomrum skulle faktiskt kunna vara något liknande de tidigare beskrivna, där barnen 

uppfattat kunskapsinnehåll i ridskolans kontext utifrån sin egen tolkning. Möjlighet finns att det 

inte bara är av ondo att finna ett mellanrum mellan individer – eller för den delen, mellan en 

kontext och en individ. Det skulle också kunna vara det som i allra högsta grad bidrar till 

relation, kommunikation och lärande för alla parter. Mellanrummet är något som återkommer 

till diskussionen längre fram, mot bakgrund av att det också har en särskild plats inom den 

relationella pedagogiken (Biesta, 2004, s. 11ff).  

Hur barnen ser på de vuxna som till vardags finns tillsammans med dem i ridskolans miljö 

kom att bli ett spännande område att utforska, som en sorts omvänt förhållande gentemot 

barndomssociologin. Det framgick tydligt att ’den medföljande vuxne’ var en viktig person i 

barnens ögon. Det var denne som av barnen i min studie fick rollen som deras närmaste 

problemlösare och verkställare i ridskolans pedagogiska lärmiljö. Att hjälpen över tid kan se 

olika ut allt eftersom behovet av den förändras hos barnen visar Irma och Fia en tydlig 

medvetenhet om när de berättar om hjälpen nu och förut. Hur detta skulle kunna vara ett 

närmast identiskt uttryck för vad som sker i och kring den proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2014, s. 20 ff) kommer att diskuteras vidare under nästa rubrik. Det framkom också att det 

också hos barnen, främst Ulrika i denna studie, finns en förståelse för att vuxna också kan 

komma att behöva lära sig saker på ridskolan – för att kunna fungera som barns problemlösare 

och verkställare. Att både barn och vuxna alla i någon mån är becomings menar både Halldén 

(2007, s. 34ff) och Prout (2005, s. 66). Ulrika ger uttryck för att både hon och hennes pappa är 

just becomings i ridskolans kontext. Det visar dels en insikt hos barnen i att utveckling och 

lärande sker hos både barn och vuxna, och att det kan vara särskilt nödvändigt att utvecklas när 

man kommer till en ny kontext. För Ulrika tycks detta fullt naturligt och hon visar sig också 

mycket villig att hjälpa sin pappa genom att berätta för mig vad han behöver träna på. Det visar 

också en intressant insikt i att utveckling kan röra olika områden; Att vara vetande, 

problemlösare och verkställare är inte nödvändigtvis samma sak. I praktiken skulle det kunna 

innebära att barnet är den vetande och ’den medföljande’ vuxne problemlösare och/eller 

verkställare – som ett sorts pedagogiskt verktyg för barnen. Ytterligare intressant blir då att 

fundera över vilken nytta vi skulle kunna dra av detta upplägg i det pedagogiska arbetet på 

ridskolan. 
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Barnen i min studie talade väldigt lite om den vuxna figur som fungerar som officiell ledare 

och lärare och som på alla ridskolor fanns med i min bild av ridskolans verksamhet; Ridläraren. 

Detta var något oväntat för mig – särskilt eftersom jag själv arbetar som ridlärare till vardags - 

och därför särskilt värt att ta till diskussion. Alva visar tydligt att hon har uppfattat att det är 

ridläraren som är den som bestämmer vad som ska hända i ridskolans verksamhet. Detta gör 

hon genom att ta ridlärarperspektiv för att kunna berätta för mig vad som skulle hända på 

ridskolan om hon fick bestämma. Om jag var ridlärare? är hennes motfråga till mig. Att vara 

ridlärare är då enligt Alva att vara en betydelsefull kunskapskapitalbärare i ridskolans kontext - 

och någon det egentligen skulle vara gynnsamt att samspela mer direkt med, tänker jag. Trots 

detta tycktes ridläraren ur barnens perspektiv både bokstavligt och bildligt talat befinna sig 

långt bort och vägen till att nå ridlärarens budskap eller att påkalla dess uppmärksamhet gick 

främst via barnens pedagogiska strategier i användandet av ’den medföljande vuxne’. Det visar 

Irma och Jenny när de berättar att det ibland är lite svårt att förstå vad ridläraren menar, men att 

de då brukar fråga mamma eller pappa. Ett annat alternativ de kommer med är att räcka upp 

handen, vilket skulle kunna visa att de upplever en distans till sin ridlärare likt en traditionell 

skolmiljö där handuppräckning är ett sätt att synas och att få ordet. Hur kan ridläraren sträva 

efter att komma närmare de yngre barnen och att minska på denna upplevda distans är frågan vi 

som arbetar som ridlärare för yngre barn behöver ställa oss. 

På några håll visade det empiriska materialet fram hur de yngre barnen försökte att göra sig 

själva aktivt delaktiga i ridskoleverksamhetens upplägg och utformande. Bea berättar vid 

intervjusituationen att hon alltid önskat att få hoppa hinder, vilket jag senare också finner i 

mina fältanteckningar att det på samma ridskola tidigare har framförts som önskemål till 

ridläraren. Utifrån begreppen närhet och distans till barns perspektiv kan vi här fundera kring 

på vilket sätt barnens perspektiv kan fångas upp och inkluderas av ridläraren utifrån Johanssons 

(2003, s. 48 ff) studie av pedagogiska atmosfärer. Författaren visar i studien – som gjorts på 

förskolan – att det finns tre olika sätt att förhålla sig till barns perspektiv. Det ena är att inte 

förhålla sig till det alls, utan att snarare se det som ett besvär, det andra är att fånga upp det men 

att oftast ändå utforma verksamheten enligt vad som utifrån de vuxnas ögon är lämpligast för 

barn, och det tredje sättet är att fånga upp barnens perspektiv och så långt det är möjligt sträva 

efter att balansera de vuxnas och barnens uppfattningar om hur verksamhetens dagar skall se ut. 

Verksamhetens utformning blir då mer som ett resonemang där både barn och vuxna ser sig 

som lika delaktiga (Johansson, 2003, s. 48 ff). Vi som ridlärare och pedagoger för yngre barn 

på ridskola torde därför reflektera över vad det är som sker om vi strävar efter en närhet till 
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barnens perspektiv och bjuder in barnen till delaktighet. Hur och på vilket sätt gör vi det – och 

vad tänker vi ha det till? 

 

Relationell ridskola - att närma sig barns perspektiv i det pedagogiska arbetet på 

ridskolan 
 

Att undersöka och att lyssna på vad barnen säger, att förstå och synliggöra hur de uttrycker sig 

leder oss in på frågan som också är tidigare ställd; Vad ska vi använda det till och varför?  

Att söka närma sig barns perspektiv och att se barn som delaktiga och aktiva medskapare är 

inte bara att förhålla sig till modern barndomsforskning utan nu år 2020 också en absolut 

förutsättning för att bedriva en barnverksamhet i enlighet med barnkonventionen (Unicef, 

2020). Det torde vara det allra tyngsta argumentet för vad den här studien strävat efter att lyfta 

och att synliggöra, både genom sin utformning och det kunskapsbidrag den genererat. Jag har 

valt att göra detta med hjälp av fältforskning som metodansats för närheten till barnen och en 

GT-inspirerad analysmetod för dess teorigenererande fokus. Givet är att det också finns andra 

metoder och ansatser som skulle kunnat ge liknande eller andra slutsatser och resultat. 

Utvecklingspedagogiken som använts som arbetssätt vid barnintervjuerna har sina rötter i 

fenomenografi som kortfattat syftar till att visa fram hur individer uppfattar och förstår sin 

omgivning, deras möjlighet att dela med sig av sin erfarenhetsvärld samt mångfalden av sätt att 

tänka (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 58 ff). Mot bakgrund av mitt 

användande av utvecklingspedagogiken skulle en fenomenografisk metodansats också kunnat 

vara lämplig. Givet att metodansatsen fortsatt var fältforskning skulle ett analysarbete med 

hjälp av tolkningar av första, andra och tredje graden i relation till studiens teoretiska 

utgångspunkter – en arbetsgång som ofta ses tillsammans med just fältforskning (Elvstrand et 

al., 2009, s. 178 ff) - också ha varit ett möjligt alternativ, liksom en tematisk analys (Bryman, 

2001, s. 405).  

Denna studie har på GT-inspirerat vis till att börja med visat fram kategorier och 

underkategorier. Dessa går alla att koppla till begreppet relationer; De yngre barnen står i 

relation till all den kunskap som finns runt omkring dem i ridskolans kontext, de står i relation 

till de vuxna – främst sin ’medföljande vuxne - och de står i relation till varje individuell häst 

de möter och rider på. Därefter har jag utifrån detta valt att kalla studiens kärnprocess 

relationell ridskola. De yngre barnen står också i relation till sin ridlärare, men möjligt är att 



Maria Falck 

62 
 

det är just den relationen som inte är fullt lika utvecklad – och därför kanske heller inte för de 

yngre barnen fullt lika begriplig som de övriga.  

Varför behövs ett fokus på relationer i ridskolans verksamhet för yngre barn? Den litteratur 

som idag finns att tillgå när det gäller ridskoleverksamhet för yngre barn hänvisar många 

gånger till det utvecklingspsykologiska perspektivet där yngre barn först och främst blir synliga 

utifrån fysiska och psykiska åldersrelaterade förmågor (Zetterqvist Blokhuis, 2004) och där vi 

kan lära oss om hur barn fungerar, men där det inte blir helt tydligt hur en modern pedagogisk 

verksamhet för denna målgrupp bör utformas. Lägg därtill att det ofta – enligt barnens utsago - 

finns en viss distans mellan barnen och ridläraren. För att finna moderna pedagogiska metoder 

att föra ridskolans kunskap vidare till yngre barn på ett vis som överensstämmer med modern 

barndomssociologi och barnkonventionen – behöver denna arena synliggöras på ett annat vis. 

Jag föreslår därför ett synsätt där den relationella pedagogiken står i centrum på ridskolan och 

där yngre barns perspektiv får stort utrymme. För att skapa pedagogiska och sociala 

lärsituationer som relaterar till den lärandes erfarenheter och meningskapanden – i det här fallet 

de yngre barnens sådana – behövs av ridläraren ett närmande till deras perspektiv. Det är också 

vad jag i denna studie har avsett att göra. Tidigare diskuterades svårigheten som följer i och 

med den tolkning man som vuxen alltid gör när det handlar om att försöka närma sig yngre 

barns perspektiv. Här vill jag framhäva att det kanske också är just denna som ligger till grund 

för att relationer kan skapas mellan de vuxna och barnen i ridskolans verksamhet. Min egen 

tolkning och på det vis denna studie presenteras är således ett sätt att röra mig i det omtalade 

mellanrummet.  

Jag vill tillägga att det kanske också är mellanrummet mellan häst och människa som är det 

som främst lockar både vuxna och barn till ridskolan – i relationen mellan häst och människa är 

vi troligtvis redan från början helt på det klara med att det finns just ett mellanrum, att vi inte 

talar samma språk - och att det faktiskt är därför vi väljer att komma; för att utforska detta 

mellanrum och de möjligheter det bjuder. Hagström (2014, s. 132ff) har utifrån en pedagogisk-

filosofisk tolkning med det relationella perspektivet i centrum tittat på just relationen mellan 

människa och häst, som i hennes tolkning utgör någonting man som människa står sårbar och 

öppen inför. I mellanrummet mellan människa och häst blir inte ett plus ett två, utan där och 

just då uppstår något som inte går att räkna ut på förhand. Biesta (2004, s. 11ff) menar något 

liknande i det att han beskriver hur relationell pedagogik mellan vuxna och barn är att vara 

medveten om mellanrummet dem emellan, att inte låtsas som att det inte finns – men att heller 
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inte fylla det, utan att våga befinna sig i det. Jag tolkar det som att det är utforskandet vi 

behöver ha i fokus i relationerna med både människor och hästar på ridskolan. 

Relationell ridskolepedagogik skulle därför – för den moderna ridläraren - kunna utgöra 

såväl ett utbildningsvetenskapligt förankrat förhållningssätt som en pedagogisk/didaktisk 

arbetsmodell där (yngre) barn ses som sociala aktörer och aktiva medskapare (Halldén, 2007, s. 

26) av sin ridskola och där lärandet på ridskolan utgår från de relationer som byggs mellan 

hästar och människor, barn så väl som vuxna. 

 

Relationell ridskolepedagogik – En femuddig stjärna 
 

Ett sätt att göra detta på skulle kunna vara att utgå från det som barnen uppenbart synliggör i 

denna studie; De är fullt medvetna om att de befinner sig i en kontext som innehåller en stor 

mängd kunskap, att de behöver de vuxna på olika sätt, men att den hjälp de just nu får kan 

komma att förändras över tid. Detta är en närmast identisk beskrivning av den modell i det 

sociokulturella perspektivet på lärande som beskriver en individs förmodade tre kunskapszoner: 

Varje individs förhållande till kunskap sägs enligt denna modell kunna delas in i tre ringar, där 

den inre ringen består av sådant individen behärskar själv/på egen hand, den mittersta ringen är 

den proximala utvecklingszonen - den zon individen befinner sig i när hon klarar av att utföra 

någonting med hjälp - och den yttre ringen består av allt det individen ännu inte kan (Säljö, 

2014, s. 20 ff). Symboliken i denna modell är också att den är i ständig rörelse; det individen 

klarar med hjälp idag är något hon skulle kunna klara själv imorgon – samtidigt som det 

individen ännu inte kan idag är något hon kommer att kunna klara med hjälp imorgon. Det 

sociokulturella perspektivet på lärande menar att lärande och utveckling är en social aktivitet i 

vilken läraren verkar som en samspelare och med fysiska, pedagogiska och sociala verktyg 

skapar situationer där detta samspel kan ske, men att ingenting egentligen kan bestämmas på 

förhand.  

Det sociokulturella perspektivet på lärande stämmer väl överens med det 

socialkonstruktionistiska synsättet på yngre barn – barn som aktiva medskapare av sin värld. 

Av vikt torde dock vara att vi - liksom Prout (2005, s. 66) förmanar oss att inte helt oreflekterat 

sätta being i motsats till becoming - inte heller helt oreflekterat sätter det sociokulturella 

perspektivet i ett motsatsförhållande till exempelvis utvecklingspsykologin. Givet är att både 

den fysiska och psykiska utvecklingen och miljöns utformning är av vikt när man ger sig i kast 
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med yngre barns upplevelser, uppfattningar och lärande - vilket är en tanke vi som pedagoger 

också bör bära med oss. 

Den relationella pedagogiken beskriver en medvetenhet att både individ och kollektiv är 

föränderlig över tid och att lärande innebär att den vuxne och barnet gör en gemensam resa, 

hand i hand – där den vuxnes främsta uppgift som guide är att underlätta resan för barnet 

(Papatheodorou & Moyles, 2009, s. 3f). Relationell pedagogik innebär – liksom 

utvecklingspedagogiken - också att visa respekt för den lärande som vetande, att bidra till 

lärsituationer som relaterar till den lärandes egna erfarenheter och att lärande främst är 

meningsskapande – och inte enbart kunskapsacceleration (Brownlee, 2004, s. 11 samt 

(Pramling Samuelsson, 2011).  

I denna studie kan vi se att barnen reflekterar kring olika hästar som individer, vad de tycker 

om, vad de är rädda för och vad de upplever. Kanske är det så att det är just i relationen med 

hästen som deras främsta meningsskapande sker och att det är utifrån denna kärna en modern 

pedagogisk ridskoleverksamhet för yngre barn skall ta sin utgångspunkt – en modell där vuxna 

och barn bygger relationer med hästarna och med varandra. Kunskapsaccelerationen ovan 

nämnd symboliserar här kanhända den mer traditionella äldre ridskolemodellen där kontexten 

så att säga förs över mellan individer utan att det säkerställs att innebörden och betydelsen 

hänger med. Jag föreslår därför att det istället är innebörden, betydelsen och relationerna vi ska 

lägga vårt fokus på i vårt gemensamma utforskande av ridskolekontexten. 

Hur bygger man då en relationell ridskolepedagogisk modell för yngre barns lärande på 

ridskola där dessa fem parametrar finns medräknade och samtliga i relation till varandra;  

 

1. Barnet 

2. ’Den medföljande vuxne’ 

3. Hästen 

4. Ridläraren 

5. Ridskolans kunskapskontext 

 

Och hur kan en sådan modell utvecklas över tid? 
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Barnet 

’Den medföljande vuxne’ 

Ridskolans kunskapskontext 

Hästen 

Ridläraren 

Med insikten att begreppet relationer står i fokus i min studie, mot bakgrund av aktuell 

barndomsforskning, det sociokulturella perspektivet på lärande, betydelsen av kunskapens 

zoner, relationell pedagogik och utvecklingspedagogik kommer jag nedan att föreslå ett nytt 

sätt att bedriva pedagogiskt arbete med yngre barn i ridskolans verksamhet. Den modell som 

presenteras är sprungen ur de samtal jag hade med barnen på de tre olika ridskolorna och 

utifrån min tolkning av hur deras uppfattningar om och upplevelser av ridskolans verksamhet 

skulle kunna vägleda ridlärare i deras pedagogiska arbete på ridskolan. Min studies 

analysmetod har varit GT-inspirerad, vilket indikerar att den modell som presenteras är en 

teoretisk sådan. Till viss del är det så – den är framtagen både mot bakgrund av min studies 

teoretiska perspektiv och mot bakgrund av den empiri som analyserats på GT-vis – men då mitt 

forskningsområde är pedagogiskt arbete och min strävan är att röra mig växelvis mellan teori 

och den pedagogiska praktik i vilken teorier kan tillämpas, presenteras modellen på ett mer 

praxisnära vis. 

Den pedagogiska modellen Relationell ridskolepedagogik består av följande rollfördelning; 

 

 

 

 

 

 

 

1. Barnet: Tillåts och uppmuntras att vara vetande, delaktig, med rätt att bli lyssnad på och 

sedd – och med möjlighet att som pedagogisk strategi/pedagogiskt verktyg nyttja ’den 

medföljande vuxne’ som både problemlösare och verkställare.  

2. ’Den medföljande vuxne’: Tillåts, uppmuntras och tillåter sig själv vara en becoming i 

ridskolans kontext och fungerar samtidigt en hjälpguide till barnet. Samarbetar med ridläraren 

och förstår att målet kanske inte är helt klart, men en ständig resa framåt – och att barnets 

behov av dess hjälp kommer att se olika ut över tid.  
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3. Hästen: Den centrala figur kring vilken en stor del av kunskapen och lärandet kretsar; 

Barnens intresse för hästen som individ, hästens uttryck och känslor, samt hur miljön runt 

omkring hästen fungerar och vad man kan göra tillsammans med den. Att låta de yngre barnens 

utforskande av detta ligga till grund för meningsskapande lärande. Att uppmuntra och att bistå 

denna relation är de vuxnas gemensamma ansvar. 

4. Ridläraren: Tar rollen som synlig och tydlig guide med en närhet till barnen. Strävar efter 

att lyssna på barnen, att närma sig deras perspektiv och att utforma ridskoleverksamheten på ett 

vis som gör att barnen upplever att de har blivit hörda och sedda. Reflekterar över möjliga 

pedagogiska atmosfärer. Ridläraren strävar också efter att skapa en samarbetsrelation med ’den 

medföljande vuxne’. Guidar både barn och ’den medföljande vuxne’ gemensamt och enskilt 

vid behov. Vill och vågar se och befinna sig i det mellanrum som ligger till grund för relationer 

mellan så väl barn och vuxna som hästar - och ser sig själv som i ständig utveckling däri. 

5. Kontexten: Ridskolan som sociokulturell arena och lärandet enligt kunskapens zoner 

behöver synliggöras och tydliggöras. Att sträva efter att göra implicit kunskap explicit och att 

skapa förståelse för att samtliga inbördes roller alltid står under dynamisk utveckling. Vi är alla 

alltid på väg någonstans – tillsammans. 

 

Till detta menar jag, kan kopplas ytterligare en lärmiljö – den sista av de tre beskrivna (SPSM, 

2019) i tillgänglighetsmodellen: Den fysiska lärmiljön som betyder ’rum för lärande’ behöver 

på ridskolan vara utformad så att den stödjer individens förutsättningar och möjlighet till 

lärande och valet av pedagogik. Att finna vägar till att låta den fysiska lärmiljön på ridskolan 

tydliggöra och tillgängliggöra kontexten, främst när det gäller begreppen implicit – explicit 

kunskap skulle kunna vara ytterligare en betydelsefull dimension att ta hänsyn till i modellen. 

 

Vidare forskning 
 

Då studier om, för och med yngre barn på ridskola ännu är relativt ovanliga finns det många 

intressanta infallsvinklar som man skulle kunna ta fasta på för vidare studier, och några är 

redan på gång. Dessa tar dock fortfarande ofta sin utgångspunkt i de vuxnas perspektiv. Min 

studie är därför högst medvetet utformad på det viset att barnen är de första att komma till tals. 

Jag ämnar själv att fortsätta i min kommande masteruppsats med att också möta de vuxna på 
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ridskolan – att låta ridlärare pröva och utvärdera den modell som kom att bli denna studies 

resultat är av stort intresse. Detta för att senare koppla ihop de båda delarna till en ännu större 

helhet. 

En annan möjlighet är att mot bakgrund av denna studies fokus på den pedagogiska och 

sociala lärmiljön ta sig an den tredje parametern, den fysiska lärmiljön på ridskolan och hur 

denna visar sig utifrån de yngre barnens perspektiv. 

Det tidigare nämnda projektet ”Too young to ride?” fokuserar på ridskolans verksamhet för 

yngre barn ur ett hästvälfärds- och säkerhetsperspektiv, utifrån de vuxnas perspektiv. En 

intressant fortsättning på den studien skulle givetvis vara att också sträva efter att närma sig 

yngre barns egna uttryck om både hästvälfärd och säkerhet.  

En framtida studie som helt nyligen beviljats forskningsmedel och vilken jag kommer att 

följa med spänning heter Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet? (Karin 

Redelius, GIH).  
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Bilaga 1, brev till barnen 
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Bilaga 2, brev till vårdnadshavare 
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Bilaga 3, intervjufrågor 
 

De numrerade frågorna var frågor som fanns färdigskrivna vid varje intervjustart. Övriga frågor 

var sådana som kom att ställas under intervjuernas gång, i min strävan att följa dit barnen 

styrde samtalen och att uppmuntra dem till att berätta mer om sådant de själva tog upp. 

 

1. Vad brukar du göra på ridskolan? 

 Brukar du bara rida när du är här, eller brukar du göra något annat också? 

 Hur känns det att vara tillsammans med hästarna? 

 Hur vet man vad man ska göra när man kommer till ridskolan? 

2. Finns det något du tycker särskilt mycket om på ridskolan? 

Vad tycker du är roligast att göra? 

Finns det något du tycker är svårt? 

3. Lär du dig saker på ridskolan? 

 Vad tycker du är viktigt på ridskolan? 

 Hur är de vuxna på ridskolan? Vad gör de? 

 Brukar du få hjälp av vuxna? 

 När brukar de vuxna hjälpa dig? 

 Vad brukar ni göra på ridlektionerna? 

 Har du ramlat av en häst någon gång? 

4. Finns det något mer du vill berätta för mig om ridskolan? 

 Om du fick bestämma på ridskolan, vad skulle hända då/vad skulle man få göra då? 

 Finns det något du skulle vilja berätta för vuxna på ridskolan? 
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Bilaga 4, bild på material 
 

 

 


