
Betygskriterier Ridkonst och hästhantering I 

Islandshäst    

Bedömningsnyckel, (Sammanfattande betyg, modell för viktning av delbetyg)  
För betyg i kursen måste samtliga inlämningsuppgifter och liknande vara inlämnade inom perioden för kursen.  
För betyg fyra får inget betyg vara under tre. Mål 1, 2 och 3 måste ha bedömts ligga på minst betyg fyra.  
För betyg fem får inget betyg vara under tre. Ca 50% av examinationerna i mål 1, 2 och 3 måste ha bedömts ligga på minst betyg fem.  
.  
Examinationer  Utförande  När under kurstid (Period 1-4)  
Examination 1  Praktisk examination 1B1 Arbete från marken Period 1  
Examination 2  Ridprov 1A1  Period 1 
Examination 3  Skriftlig tentamen 1  Period 2  
Examination 4  Praktiskt prov 1A2  Period 2  
Examination 5  Praktiskt prov 1C1 – Balans och tempo   Period 4 

Examination 6  Loggbok inlämningsuppgift sits 1  Period 2 

Examination 7   Ridprov 1A3 Period 3 

Examination 8  Gångartsprojekt   Period 3   
Examination 9  Ridprov 1A4 Period 4  
Examination 10 Ridprov 101 Period 4  
  



Mål  Examinationsform  3  4  5  U  
Mål 1 
Rida en utbildad 
islandshäst med 
ändamålsenlig sits och 
balans samt inverka 
korrekt på 
grundläggande nivå i de 
fyra gångarterna samt 
analysera den egna 
ridförmågan.  

Examination 2, 4, 5, 7 
och 9  
  
  

Rider med handledning 
en skolad islandshäst 
med god sits och 
inverkansridning på en 
grundläggande nivå. 
Har tillfredsställande 
kroppskontroll och  
balans i olika sitsar 
med och utan 
stigbyglar  

Rider självständigt en 
skolad islandshäst på 
grundläggande nivå 
enligt betyg 3  

Rider självständigt flera 
skolade islandshästar 
enligt betyg 3. Har god 
kroppskontroll och 
balans i olika sitsar med 
och utan stigbyglar  

Studenten uppfyller 
inte betyg tre för ett  
eller flera 
inlärningsmål  

Mål 2 
Redogöra för grunderna 
i rid- och gångartslära 
och vilken effekt 
ryttarens hjälper  
har på hästen  

Examination 3:  
Skriftlig tentamen 
  
Examination 6: 
Sitsuppgift 
 
Examination 8: 
Gångartsprojekt 
  
  

Redogör för grunderna 
i rid- och gångartslära 
och vilken effekt 
ryttarens hjälper har 
på hästen.   
  
Redogör för styrkor 
och svagheter i den 
egna sitsen.   

Diskuterar rid- och 
gångartslära och vilken 
effekt ryttarens hjälper 
har på hästen.   
 
Diskuterar hur ryttarens 
sits och inverkningar 
påverkar hästen 

Analyserar rid- och 
gångartslära på en 
grundläggande nivå och 
kommer med förslag till 
förbättring vid t ex 
taktproblem 

  

 



Mål 3:  
Beskriva hästens  
beteende och 
samspelet mellan 
människa och häst i 
olika  
hanteringssituationer  

Examination 1,  
Arbete från marken-rep 
och grimma  
 
Lastningsprojekt  

Beskriver hästens 
beteende och 
samspelet mellan 
människa och häst i 
olika  
hanteringssituationer  
 
Beskriver hästens 
förmåga till inlärning 

Diskuterar hästens 
beteende och inlärning 
och kan redogöra för 
lösningar  

Analyserar hästens 
beteende, kan redogöra 
för och diskutera kring 
lösningar.  Visar detta i 
det praktiska arbetet 
med hästen  

Mål 4: 
Redogöra för olika 
typer av hovbeslag och 
deras effekter på hov 
och prestation samt 
kunna beskriva 
principer för 
balansering  

Föreläsningar 
Gångartsprojekt  

Redogöra för olika 
typer av hovbeslag och 
dessas effekter på hov 
och prestation samt 
kunna beskriva 
grundläggande 
principer för 
balansering  

    

Mål 5: 
Lasta och hantera hästar 
vid transport, kunna 
redogöra för faktorer 
som påverkar hästar 
under transport samt 
för gällande 
bestämmelser för 
transport av häst  

Praktiskt moment samt 
grupparbete.  

Lasta och hantera 
hästar vid transport, 
kunna redogöra för 
faktorer som påverkar 
hästar under transport 
samt för gällande 
bestämmelser för 
transport av häst  

     



Mål 6: 
Hantera, sköta och 
utrusta hästar av olika 
ålder, kön och 
temperament på ett 
etiskt och 
säkerhetsmässigt sätt 
samt diskutera kring 
djurskydd, etik och 
säkerhet i  
islandshästverksamhet   

Samtliga moment  Hanterar, sköter och 
utrusta hästar av olika 
ålder, kön och 
temperament på ett 
etiskt och 
säkerhetsmässigt sätt 
och diskuterar kring 
djurskydd, etik och 
säkerhet i  
islandshästverksamhet  

    

Mål 7: 
Genomföra grunderna i 
sadeltämjning och 
inridning av unghäst  

Föreläsningar 
  

  

Genomför grunderna i 
arbetet med unga 
hästar, genom arbete 
med vuxen häst  

    

Mål 8: 
Redogöra för 
islandshästens 
historiska ursprung och 
användning samt 
islandshästsektorns 
organisation  

Föreläsningar  Redogör för 
islandshästens 
historiska ursprung och 
användning samt 
islandshästsektorns 
organisation  

  
  

  

  

  

  

  


