
SVENSKLÄRAREN NR 3 2021   25  

Men kanske läser just denna person böcker 
som skildrar huvudkaraktärer med trygga 
hemförhållanden och lagom spännande 
handlingar.
 
Hästboken bidrar till läsande
Andra svar var att hästböckerna ger sina 
läsare en chans att relatera till egna erfa-
renheter av ridning och lära sig nya saker 
om både hästar, ridning och livet. Det här 
är av stort intresse för alla som vill stötta 
läsning och lärande – inte bara av kunska-
per om hästar utan också om vad det vill 
säga att vara barn, kompis, hästmänniska, 
men också en del om utveckling av denna 
person: ”Det var som att man åldrades till-
sammans med huvudkaraktären i bokseri-
erna, att man lärde sig saker samtidigt som 
dem, både om hästar och om livet i övrigt”. 
   I citatet blir det tydligt att speglingen i 
hästböcker också bidrar till ett lärande, 
både om hästar och om annat – något som 
fler läsare lyfter fram. Att läsa hästböcker 
är också ett sätt att öva upp sin läsvana, 
menar en läsare: ”Hästböckerna var i ti-
dig ålder mitt sätt att lära mig läsa riktiga 
böcker. Bra innehåll och lätt läsning för en 
som är hästintresserad och precis lärt sig 
läsa”. 
   Vikten av att få läsa om sitt intresse fram-
hålls av fler läsare, som uppger att det ökar 
motivationen att läsa. Hästböckerna utpe-
kas av en mamma dessutom som en genre 
som erbjuder goda förebilder för framför 

allt unga tjejer då de ofta handlar om tjejer 
som är modiga, starka och som försva-
rar sådana som är svagare eller utstötta ur 
gemenskapen samt som behandlar hästar 
på ett bra sätt – ”bra etik-träning mellan-
mänskligt men också mellan människor 
och häst.” Båda delarna är viktiga teman i 
hästböckerna. 

Många välskrivna böcker
Ett interkulturellt lärande framhålls av en 
läsare som pekar på att skillnaden mellan 
översatta och svenskproducerade häst-
böcker manade till eftertanke angående 
likheter och skillnader. 
   Hästboksgenren har, som visats, många 
viktiga funktioner för unga läsare. För en 
svensklärare är kanske den allra viktigaste 
att den faktiskt motiverar hästintresserade 
läsare att läsa litteraturen och inspirerar 
dem att tala och skriva om det lästa. Trots 
genrens (oförtjänt) låga status finns många 
välskrivna böcker som behandlar tematik 
liknande all annan barn- och ungdomslit-
teratur.  
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FORSKNING

Forskarna vill framöver:
ll Genomföra fler enkätinsamlingar 
och dessutom intervjua läsare av häst-
böcker.
ll Med utgångspunkt i enkätsvar och 
intervjuer skriva en bok om läsarnas 
tankar om genren och deras läsmin-
nen knutna till hästböcker.

Kontakt: Lena.Manderstedt@ltu.se

Använd hästboksgenren för att:
ll Låta elever träna sin läsning ge-
nom att få läsa om sina intressen. 
ll Diskutera hur man är en bra kom-
pis.
ll Diskutera likheter och skillnader 
mellan arter som häst och människa.
ll Identifiera och utmana stereoty-
per inom genren.
ll Diskutera likheter och skillnader 
mellan översatta och svenskproduce-
rade hästböcker.

Forskningsprojektet om hästböcker 
består av tre delprojekt. Ett av dem är 
Hard work and dreams of freedom: The 
Horse Story in Sweden 1891–2021, om 
hästbokens utveckling från den först 
översatta hästboken, Black Beauty, 
1891 till 2021. 
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