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INTRODUKTION TILL RIDSKOLEPEDAGOGIK 

Plats: Både som inspelad föreläsning i Google Classroom alternativt live via Google 
Meet/Teams eller annat önskat forum (fysisk träff).  
Tid: Cirka 2 h – köp kursen via mail ridskolepedagogik@gmail.com  
Livekurstillfällen/fysiska träffar annonseras.  
Kostnad: Online 100 kr/person. Fysisk träff 200 kr/person om arrangerad av mig. Minst 
15 deltagare krävs för kursens genomförande. Kursen kan också köpas av extern arrangör 
för 2000 kr + moms. 
 

Detta moment är en viktig byggsten för konceptet ridskolepedagogik och det är starkt rekommenderat 
att du som vill ’plugga vidare’ börjar med att tillägna dig denna del. Den fungerar även utmärkt som 
repetition för dig som redan kommit en bit på väg. Kursen är utbildningsvetenskapligt inriktad och syftar 
till att visa fram de grundläggande teoretiska resonemang som konceptet ridskolepedagogik lutar sig 
mot. Den förutsätter också att du som ridlärare 
är redo att 'identifiera dig' som pedagog. 

I denna introduktion presenteras - och ställs 
mot varandra – de äldre synsätt på inlärning 
som varit rådande inom utbildning och de 
moderna synsätt på lärande vi som pedagoger 
idag har att förhålla oss till. 

Begrepp som vetenskaplig grund, beprövad 
erfarenhet och evidens är centrala, liksom 
pedagogisk grundsyn där människosyn, etiska 
dilemman i pedagogisk verksamhet, 
kunskapsformer (se figur) och lärteorier 
diskuteras. 

Här går vi också igenom ’kunskapens zoner’ och 
hur denna tankemodell skulle kunna komma 
ridskolans elever till stor nytta och glädje. 

Exempel från ridskolan kompletterar och förtydligar, och du får också två uppgifter som syftar till att ta 
de teoretiska resonemangen till just din praktiska verksamhet; En checklista för pedagogisk grundsyn 
att arbeta med i personalgruppen samt två arbetsblad för kunskapens zoner att arbeta med tillsammans 
med dina elever. Kursen ges både som onlinekurs live, som fysisk träff och i inspelad form där du kan 
tillägna dig den när du vill. Om du vid självstudier vill diskutera kursens innehåll med ridlärarkollegor 
runt om i landet kan du göra det i det forum som tillhör kursen.  

 

Varmt välkommen på din ridskolepedagogiska upptäcktsresa! 

 

FaktaFakta FörståelseFörståelse

FärdighetFärdighet FörtrogenhetFörtrogenhet

mailto:ridskolepedagogik@gmail.com
https://ridskolepedagogik.com/forums/forum/introduktion-till-ridskolepedagogik/
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TILLGÄNGLIGT LÄRANDE I RIDSKOLAN 

Plats: Både som inspelad föreläsning i Google Classroom alternativt live via Google 
Meet/Teams eller annat önskat forum (fysisk träff). 
Tid: Cirka 4 h – köp kursen via mail ridskolepedagogik@gmail.com   
Livekurstillfälle/fysiska träffar  annonseras.  
Kostnad: Online 400 kr/person. Fysisk träff 500 kr/person om arrangerad av mig. Minst 
15 deltagare krävs för livekursens genomförande. Kursen kan också köpas av extern 
arrangör för 5000 kr + moms. 
 

 
Tillgängligt lärande i ridskolan – är en inspirationsdag för ridlärare, ridledare och andra som arbetar på 
ridskola. Det är en stor fördel om en grupp personal från ridskolan deltar tillsammans – för kollegial 
samsyn och för möjlighet att direkt på plats börja utveckla det egna tillgänglighetsarbetet. Kanske är 
detta den viktigaste dagen ni kan gå på? Föreläsning kombinerat med gruppdiskussioner och praktiska 
övningar, mindmaps och “case”. 
 
Utbildningsdagen tar ’tillgänglighetstrianglarna’ och  tillgänglighetsmodellen (enligt SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten) till ridskolan. Att skapa tillgängliga lärmiljöer fysiskt, pedagogiskt 
och socialt är ett arbete som syftar till att ta ett grepp om den pedagogiska helheten och att vända på 
synsättet – från ett kategoriskt till ett relationellt perspektiv. Arbete med tillgängligt 
lärande gynnar alla – och det är också det som är meningen. Det kan dessutom bli alldeles extra bra för 
ridelever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Kanske kan det till och med göra så att 
elever som tidigare upplevt att ridskolan och ridlektioner i grupp inte har varit möjligt för dem – nu kan 
delta. Tillgängliga lärmiljöer skapar struktur och tydlighet och därigenom trygghet och förutsägbarhet i 
vår strävan att bygga en ridskola för alla. 
 
Denna dag tar också upp begreppet extra anpassningar (individuell anpassning i grupp) – vilket enklast 
kan beskrivas som en “punktmarkering” av tillgängligt lärande. Hur kan vi tänka och arbeta med 

ridelever som behöver något extra av oss som 
ridlärare? Med kloka pedagogiska strategier är det 
kanske enklare än vi tror?  
 
Dagen belyser också särskilt stöd, hur det skulle 
kunna göras möjligt i vår traditionella ridskolemiljö – 
och det kanske viktigaste av allt; hur får vi till ett 
pedagogiskt arbete på ridskolan där vi rör oss mellan 
dessa tre ’dimensioner’ av tillgängligt lärande, med 
individen i fokus. 
 

Kursen ges både som onlinekurs live, som fysisk träff 
och i inspelad form där du kan tillägna dig den när du vill. Om du vid självstudier vill diskutera kursens 
innehåll med ridlärarkollegor runt om i landet kan du göra det i det forum som tillhör kursen.  

mailto:ridskolepedagogik@gmail.com
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
https://ridskolepedagogik.com/forums/forum/introduktion-till-ridskolepedagogik/
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INTRODUKTION TILL RIDLEKTIONSMODELLEN 

Plats: Både som inspelad föreläsning i Google Classroom alternativt live via Google 
Meet/Teams eller annat önskat forum (fysisk träff). 
Tid: Cirka 45 min – köp kursen via mail ridskolepedagogik@gmail.com 
Livekurstillfälle/fysiska träffar  annonseras.  
Kostnad: Online 80 kr/person. Fysisk träff 100 kr om arrangerad av mig. Minst 15 
deltagare krävs för livekursens genomförande. Kursen kan också köpas av extern 
arrangör för 1000 kr + moms. 
 

 
Med hjälp av Ridlektionsmodellen kan du skapa en tydlig, trygg och strukturerad ridlektionsplanering 
med stor variation inuti. Traditionell ridlära kombineras med modern 
pedagogik/didaktik/undervisningsmetodik för att ridskolans ridlektioner ska genomsyras av både 
beprövad erfarenhet och (utbildnings)vetenskaplig grund - med tillgängligt lärande i fokus. 

Kort sagt: Detta är till för dig ridlärare på ridskola som upplever att du inte fick lära dig hur du faktiskt 
kan göra ridlektioner på olika nivåer. Du kanske upplever att det visserligen är lätt att hitta ridövningar 
– och du brinner för lärande i ridlektionen, men du har svårt att hitta övningar som riktigt fungerar på 
alla nivåer på ridskolan, det blir mest bara samma varje gång och din inspiration börjar tryta. Det du 
saknar är hur du kan använda och bygga upp ridövningar successivt så att det blir ridlektioner på olika 
ridskolenivåer – med ett tydligt fokus på progressionen, pedagogiken och didaktiken, där du tar en roll 
som pedagog och bjuder in dina elever till delaktighet i sin egen utveckling och sitt eget lärande. 
 
Det är precis vad ridlektionsmodellen vill 
hjälpa dig med! Här är “HUR:et” i fokus – och 
i och med detta kan du bli tryggare i din roll, 
finna inspiration och glädje i din yrkesroll som 
smittar av sig till dina elever.  
 
Är du redo att ge ridskolans ’skyltfönster’ ett 
riktigt lyft? Ge ridlektionsmodellen en chans! 
Du kommer troligtvis inte att ångra dig! 

Kursen ges både som onlinekurs live, som 
fysisk träff och i inspelad form där du kan tillägna dig den när du vill. Om du vid självstudier vill diskutera 
kursens innehåll med ridlärarkollegor runt om i landet kan du göra det i det forum som tillhör kursen. 
Kursen kan också med fördel byggas på med ett praktiskt moment (+ 2-3 h ytterligare) där du som 
ridlärare får prova på att rida lektion enligt ridlektionsmodellen – mycket uppskattat av de som provat. 

 

Ridlektionsmodellen finns också i fördjupat format, som webkurs i Google Classroom för 

självstudier/prenumeration på veckans ridövning – två terminer tillgängliga; T1, T2 och 

Så småningom kommer även T3 och T4.  

mailto:ridskolepedagogik@gmail.com
https://ridskolepedagogik.com/forums/forum/introduktion-till-ridskolepedagogik/
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YNGRE BARN PÅ RIDSKOLA 

Plats: Både som inspelad kurs för självstudier i Google Classroom alternativt live via 
Google Meet/Teams eller annat önskat forum (fysisk träff). Detta är en omfattande kurs 
på 10 kurstillfällen med en egen studiehandledning som ges på förfrågan via mail. 
Tid: Cirka 30-40 h – köp kursen via mail ridskolepedagogik@gmail.com  
Livekurstillfälle/fysiska träffar  annonseras.  
Kostnad: Online självstudier 600 kr/person. Fysiska träffar eller online med fasta tillfällen 
genomförda av mig (10 st á 2 h med självstudier mellan kurstillfällena) 1200 kr/person 
om arrangerad av mig. Minst 15 deltagare krävs för kursens genomförande. Kursen kan 
också köpas i sin helhet av extern arrangör (10 tillfällen á 2 h). 
 
 
Yngre barn på ridskola – är en fantastisk kunskapskälla för ridlärare som arbetar med rid- och 
teoriundervisning för yngre barn på ridskola. Med yngre barn menas här barn i förskoleålder, ca 2-7 år. 

I takt med att barn i förskoleålder är en elevgrupp som gör entré på allt fler ridskolor behöver ridlärare 
öka sin kunskap om rid- och teoriundervisning för yngre barn. De yngre barnen uttrycker ofta en stor 
längtan att lära. För att du ridlärare ska kunna möta de yngsta eleverna på ridskolan behöver du inte 
bara ha kunskap om hästar och ridning – du behöver också bland annat reflektera över din barnsyn, vad 
barnperspektiv och barns perspektiv innebär, hur barns delaktighet och medskapande kan utgöra 
grunden till deras lärande samt hur man på ridskolan kan skapa möjligheter för de yngre barnen. 

Ridning för yngre barn kan vara både lek och 
lärande. Här ligger fokus på lärandet – men med 
leken som verktyg. Konsten att möta de yngre 
barnen i sin egen rätt, att lägga undervisningen på 
lämplig nivå för att ta dem vidare och att kreativt 
använda pedagogiska hjälpmedel. Innehållet utgår 
från en teoretisk bas där du får en introduktion till 
barndomssociologi, kunskap om barnsyn förr och nu 
samt om begreppen barnperspektiv och barns 
perspektiv. Under utbildningens gång tar vi oss allt 
närmare den praktiska verksamheten och tittar på 
utvecklingspedagogik som möjlig 
undervisningsstrategi, hur leken kan användas i lärandesyfte och du kommer också att få en del konkreta 
tips på undervisningsupplägg både då det gäller rid- och teoriundervisning. Kursen förutsätter ett öppet 
förhållningssätt till dina tidigare föreställningar om yngre barns möjligheter till lärande i ridskolan. 

Kursen ges både som onlinekurs live, som fysisk träff och i inspelad form där du kan tillägna dig den när 
du vill. Om du vid självstudier vill diskutera kursens innehåll med ridlärarkollegor runt om i landet kan 
du göra det i det forum som tillhör kursen.  

Intresserad av denna kurs? Kontakta mig via mail för att få studiehandledningen! 

 

mailto:ridskolepedagogik@gmail.com
https://ridskolepedagogik.com/forums/forum/introduktion-till-ridskolepedagogik/

