
 

 Individanpassat
upplevelsebaserat lärande för

barn med problematisk
skolsituation

Häst för Dig

För uppdragsgivare



Häst för Dig drivs av Karin Wideström på den egna
verksamheten Fagerhults Häst - en certifierad Grön
Arenagård i Istorp, Marks kommun. Karin är socionom,
habiliteringsassistent och utbildad i hästassisterade
insatser i pedagogik och socialt arbete. Karin har
under många år arbetat inom socialt
förändringsarbete, under ett par år som
familjebehandlare i Marks kommuns socialtjänst.
Karin ingick under sin tjänst i Marks kommun i 

samverkansprojekt med
Prestationsprinsen som
syftar att utveckla arbetet
kring problematisk
skolfrånvaro. Karin har
alltid tyckt mycket om att
arbeta med barn, unga
och deras familjer. Hon
drivs av en stark
övertygelse om allas rätt
att komma till uttryck och
att få utvecklas utifrån
sina egna behov och
förutsättningar.

Fagerhults Häst
0722-13 00 63Häst för Dig



Karin har en systemteoretisk utgångspunkt i sitt
arbete och ser individen som ett aktivt subjekt med en
önskan att ha det bra och göra konstruktiva val. För att
få en fördjupad förståelse för vad som sker mer
specifikt i djurassisterade aktiviteter använder sig
Karin av verksamhetsteori. Denna teoribildning
fokuserar människans verksamhet och uppkoppling
mot världen och har framgångsrikt använts för att
belysa skolans värld och arbetet med barn med
problematisk skolfrånvaro.
Karin menar att det i arbete med djurassisterade
insatser är avgörande hur vi förhåller oss både till
barnen, varandra och till de djur vi arbetar med. Hon
menar att det konstruktiva lärandet uteblir om vi väljer
att dominera någon annan – vare sig det är djur, vuxna
eller barn. Därför vilar allt arbete inom Häst för Dig på
en djup respekt för den enskilda individen.

Viktiga begrepp för Karin är KASAM, Empowerment,
Agency, Makt, Motstånd, Motivation.

Våra värden och teoretiska
utgångspunkter
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Tjänster
Häst för Dig erbjuder tjänster till skolor för barn som
har en problematisk skolfrånvaro eller behöver en
förändrad skolsituation. Skolan bär som vanligt det
pedagogiska ansvaret för eleven och är den som
beslutar om tjänstens form, innehåll och omfattning.
Skolan avgör om skolans pedagoger skall vara med
under dagarna på gården eller om dagarna handleds av
Karin själv - i nära samverkan med skolans pedagoger.
Tjänsterna behöver infogas i och anpassas till aktuell
läroplan och eventuell åtgärdsplan för att på allra bästa
sätt möjliggöra det fortsatta pedagogiska arbetet. Häst
för Dig är en mycket liten verksamhet som lämpar sig
väl för individuellt arbete. I de fall det beslutas att
tjänsten skall erbjudas en mindre grupp barn är det
skolan som känner barnen och föreslår
sammansättningen av barngruppen.
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Upplevelsebaserat lärande
tillsammans med djur

Häst för Dig kan inte ersätta en vanlig skolgång, men
kan under en begränsad tid hjälpa barn som varit
hemma under en längre tid att återfå motivation,
rutiner, glädje, nyfikenhet och självkänsla. För många
barn öppnar samvaron med djuren möjligheten att
acceptera sig själv, våga testa nya sätt att vara och att
uttrycka sig själv och sin person. I detta arbete kan
djuren på gården vara väldigt fina arbetskamrater.
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utforskas; Vad
behöver hästen för
att lära sig? Vad
behöver jag? Hur
kan jag få det jag
behöver för att på
bästa sätt lära
mig?

Att få syn på sig själv och den andre på
ett nytt sätt kan vara en fantastisk

upplevelse. Ibland är det lättare att göra
det i relation till ett djur.
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 I det upplevelsebaserade lärandet tillsammans med
djuren finns möjligheter att reflektera över sig själv och
sina reaktionsmönster i samspelet med andra. Samtal
om sina upplevelser, sitt sätt eller djurens sätt kan
öppna för ett språk om vad som sker eller vad en
önskar ska ske. Ett språk om vad som händer och nya
erfarenheter om samspel kan skapa möjlighet till nya
handlingsalternativ och en stärkt känsla av
självacceptans och frihet. I samspelet med djuren kan
också inlärning och förutsättningar för inlärning



Här på gården finns fyra hästar, höns, ankor, får, tre
katter, en kanin och en hund. De djur som bidrar i
verksamheten gör det efter sina behov och
förutsättningar vilket skapar en grund för ett lärande
som bygger på glädje och respekt för den andre. I den
praktiska omsorgen om djuren finns en mängd olika
arbetsuppgifter och följdaktligen oändliga möjligheter
att naturligt infoga aktuella skolämnen. Vad dagen på
Häst för Dig innehåller bestäms av barnets
pedagogiska mål och barnets behov och
förutsättningar.
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Häst för dig erbjuder verksamhet året runt. Här på
gården finns ett mysigt vindskydd med
eldningsmöjlighet under tak, stall och boxar, men den
största delen av dagarna tillbringas utomhus. Det är
alltså kläder efter väder som gäller! Eleverna har
antingen med sig lunch från skolan, eller så tillagar vi
något vid elden. Häst för Dig har möjlighet att köra
barn till och från skolan, i de fall det behövs. 
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Individanpassat
motivationsarbete

I de fall ett barn levt med problematisk skolfrånvaro
under en längre tid bidrar gärna Häst för Dig med
motivationsarbete online eller genom besök i hemmet.
För vissa barn kan det kännas lättare att först ha en
kontakt via via zoom, snapchat, messenger eller sms.
Vid hembesök har Karin möjlighet att ha med ett av de
mindre djuren. Att först få etablera kontakt med ett
djur kan vara en stor hjälp att våga ta nya kliv.
Naturligtvis går det också fint att ta med egen hund till
verksamheten.



Vill du veta mer?
Kontakta oss

www.fagerhultshast.com
fagerhultshast@gmail.com

0722-13 00 63

Tillsammans skapar vi förutsättningar för
växande


