
Inbjudan 

Häst och lärande – ett område under utveckling 

Det Fjärde Nordiska Forskningsseminariet om Hästunderstödda Insatser  
16–17 september 2022 på Stall Kungsgården, Drottningholm 

 
Hästunderstödda insatser omfattar hästunderstödd terapi, hästunderstött lärande och hästunderstödda 
aktiviteter. En gemensam nämnare är att någon form av lärande äger rum. I hästunderstödd terapi kan 
det handla om att hjälpa en person att återta gamla kunskaper eller att initiera lärprocesser som gäller 
nya företeelser. Hästunderstött lärande kan inbegripa aktiviteter inriktade mot specifika pedagogiska mål. 
Hästunderstödda aktiviteter varieras på olika sätt. Individuellt eller i grupp kan de omfatta att lära sig nya 
strategier i en förändrad tillvaro eller socialt samspel. 

Lärande är inget entydigt begrepp. Det är ett grundläggande mänskligt agerande som pågår under hela 
livet. Lärande är en process som syftar till ökade eller förändrade kunskaper om den egna personen och 
omvärlden. Det sker både medvetet och omedvetet. Vi lär oss genom att förvärva och utöva erfarenheter. 
Att kunna bilda, lagra och komma i kontakt med minnen är en förutsättning för lärande.  

Det Fjärde Nordiska Forskningsseminariet om Hästunderstödda Insatser syftar till att fördjupa och 
utveckla kunskaper om hästens betydelse för människors lärande.  

Stall Kungsgården, Drottningholm, är värd för seminariet. Stall Kungsgården invigdes i september 2021 
och är en specialdesignad anläggning där insatser för människor med olika behov av stöd kan 
skräddarsys. Bakgrunden är den professionella verksamhet med hästunderstödda insatser som Stiftelsen 
Hippocampus bedrivit sedan 1995. Seminariet har planerats i samverkan mellan Stiftelsen Hippocampus, 
Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) och OHI, Organisationen för 
Hästunderstödda Insatser.  

Vi hälsar forskare och praktiker, politiker, beslutsfattare och aktörer inom skolan, vården och det sociala 
arbetets verksamhetsformer varmt välkomna till två dagar med erfarenhetsutbyte, diskussioner och 
samvaro i en inspirerande miljö! 

 
Gunilla Silfverberg, professor em.  Henrik Lerner, lektor  Henrika Jormfeldt, professor 
         



  

 Tidpunkt:    Fredagen 16 september – lördagen 17 september 2022 

 Plats:    Stall Kungsgården, Rörbyvägen 4, Drottningholm, Stockholm 

 Anmälan:    Anmälan görs via länk till: https://forms.gle/x3eDZcjgWF9DsSeA8 

     Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.   

     Frågor gällande anmälan: pia@stallkungsgarden.se 

 Kostnad:    Seminarieavgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika samt  

     enklare lunch, tillgång till abstracts samt seminarierapport. 

     Anmälan och betalning senast 7 juni   700 SEK  

     Anmälan och betalning senast 1 juli  1000 SEK 

     Anmälan och betalning senast 20 augusti 1500 SEK 

 Betalning:   Seminarieavgiften betalas i samband med anmälan till Stiftelsen   
    Hippocampus, Bg 341-2426. Obs ange namn på den som skall    
    delta samt ”4de Nordiska” 

 Kommunikationer:  Bussar från Brommaplan; Buss 177, 176, 323 hållplats Orangeriet.   
    Bilparkering finns på Stall Kungsgården 

 Seminariemingel: Fredag kväll kl. 18.30 arrangeras ett seminariemingel med buffé på   
    restaurang Karamellan, Drottningholms Slott. Kuvertavgiften är 650 kr  
    för buffé, välkomstdrink, 1 glas vin/öl/alkoholfritt alternativ.  

     Anmäl deltagande via länken eller till christina@stallkungsgarden.se.   

     Betalning på Bg: 341-2426 senast 1 september, ange namn och   
    ”Seminariemingel”. 

. 
 



 
 

        Preliminärt program 
 
Fredagen den 16 september 
 
9.00  Samling med visning av Stall Kungsgården, kaffe/te och fralla 
 
10.00  Välkomna till Stall Kungsgården 
   Olof Karlander, ordförande Stiftelsen Hippocampus  
   Pia Tillberg, verksamhetsansvarig, Stall Kungsgården 
 
10.15  Lärande och häst – Stall Kungsgården som lärandemiljö  
   Gunilla Silfverberg, professor em, Stiftelsen Hippocampus 
    
   Moderator har ordet 
   Henrik Lerner, lektor, Marie Cederschiöld högskola 
 
10.45  Våga I Samspel med Häst, VISH, en pilotstudie 
   Mariliis Auli, Barn- och ungdomspsykiatrin i Kristianstad och Hässleholm och  
   Britt-Marie Bjerre, OHI-certifierad friskvårdspedagog, Kluvhult 
 
11.05  Kommentarer och frågor 
 
11.20  PAUS 
 
11.40  Närståendes bidrag till professionellt lärande i en hästunderstödd intervention  
   för personer med psykossjukdom  
   Linda Fridén, doktorand, Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad  
 
12.00  Kommentarer och frågor 
 
12.15  LUNCH  
 
13.25  «Her får man jammen øve seg på å være modig»: Gruppebaserte aktiviteter med 
   hest for personer med oppfølging av FACT-team (Flexible Assertive Community  
   Treatment). 
   Hege Almeland, PhD, socialarbetare, første amanuensis, Högskolan på Vestlandet 
  
13.45  Kommentarer och frågor 
 
14.00  Synen på hästen – nyckeln till (ökat) lärande och förbättrade kvalitetskriterier för  
   en mer etisk, hållbar och jämlik hästverksamhet 
   Susanne Larsson, fil. dr, verksamhetsutvecklare inom funktionshinderområdet 
   Handledning och fortbildning 
 
14.20  Kommentarer och frågor  
 
14.35  Professionellt lärande inom hästunderstödda insatser 
   Matilda Uggla, leg. fysioterapeut, Stall Kungsgården 
 
14.55  Kommentarer och frågor 
       
15.10  PAUS 
   
15.30  Samordning och utveckling av hästunderstödda insatser i det svenska samhället 
   Karolina Lagerlund och Elin LeeApple, Hästnäringens nationella stiftelse (HNS)         

   Diskussion och frågor 

16.00  Panelsamtal 
 
16.45  Avslutning på dag 1 

 
18.30  Seminariemingel med buffé 

 



 
 

 
Lördag den 17 september 
 
09.30  Ofrivillig frånvaro 
  Pia Tillberg, leg. fysioterapeut, verksamhetsansvarig, Stall Kungsgården 
 
09.50  Kommentarer och frågor  
 
10.05  Om upplevelsebaserat lärande som en nyckelfaktor i hästunderstödda insatser 
  Mia Harri, With Horses CIC, Newcastleton, Skottland 
 
10.25  Kommentarer och frågor 

10.40  Paus 
 
11.00  Expanding the toolbox and stories to share – Animal Assisted Therapy learning by doing 
  Aurora Brønstad, PhD, veterinär, første amanuensis, University of Bergen 
 
11.20  Kommentarer och frågor 
 
11.35  Häst och människa tillsammans – lärande under aktivitet riktad till personer med  
  intellektuell funktionsnedsättning 
  Marie Gustavsson, fil. dr, Avdelningen social arbete, Linköpings universitet  
  Charlotte Lundgren, fil. dr, Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet 
 
11.55  Kommentarer och frågor 
 
12.10  LUNCH 
  
13.10  Kursen Djur i vård på sjuksköterskeprogrammet – hur kunskap om hästunderstödda  
  insatser kan berika lärandet 
  Henrik Lerner, lektor, Marie Cederschiöld högskola 
 
13.30  Kommentarer och frågor 
 
13.45  Fallstudier och utforskande partnerskap – en modell för lärande och systematisk  
  kunskapsutveckling 
  Margareta Håkanson, leg. sjukgymnast, med. lic., SLU  
 
14.05  Kommentarer och frågor 
 
14.20  Vad har vi hört och sett? 
 
14.45  Hur går vi vidare?  
  Panelsamtal  
 
15.30  Avslutning 
 
 


