
HO0109 - Travsport och hästhantering I

Lärandemål U 3 4 5

1. Köra travhästar av olika ålder och träningsstatus samt 

analysera och reflektera över den egna färdigheten i 

körning av travhäst.

Studenten uppnår inte 

betyg 3 för 

lärandemålet

Studenten kör travhästar av olika ålder 

och träningsstatus samt analyserar och 

reflekterar över den egna färdigheten i 

körning av travhäst.

2. Genomföra de grundläggande momenten vid inkörning 

av travhäst.

Studenten uppnår inte 

betyg 3 för 

lärandemålet

Studenten genomför de grundläggande 

momenten vid inkörning av travhäst.

3. Redogöra för och tillämpa de vanligaste 

träningsmetoderna för travhästar och diskutera hästars 

fysiska och psykiska reaktioner i samband med dessa

Studenten uppnår inte 

betyg 3 för 

lärandemålet

Studenten redogör för och tillämpar de 

vanligaste träningsmetoderna för 

travhästar och diskuterar hästars fysiska 

och psykiska reaktioner i samband med 

dessa

4. Välja och handha lämplig utrustning för träning och 

tävling med travhäst samt anpassa utrustningen utifrån 

den enskilda hästens behov

Studenten uppnår inte 

betyg 3 för 

lärandemålet

Studenten väljer och handhar lämplig 

utrustning för träning och tävling med 

travhäst samt anpassa utrustningen 

utifrån den enskilda hästens behov 

5. Beskriva olika typer av hovbeslag som används inom 

travsporten samt faktorer kopplade till hovbeslag som 

påverkar friska hästars rörelsemönster.

Studenten uppnår inte 

betyg 3 för 

lärandemålet

Studenten beskriver olika typer av 

hovbeslag som används inom 

travsporten samt faktorer kopplade till 

hovbeslag som påverkar friska hästars 

rörelsemönster.

6. Diskutera hur stallmiljö, utfodring och skötsel kan 

påverka travhästar i träning ur ett etologiskt perspektiv.

Studenten uppnår inte 

betyg 3 för 

lärandemålet

Studenten diskuterar  hur stallmiljö, 

utfodring och skötsel kan påverka 

travhästar i träning ur ett etologiskt 

perspektiv.

7. Redogöra för svensk travsports organisation, historik 

och finansiering och egenkontrollprogram.

Studenten uppnår inte 

betyg 3 för 

lärandemålet

8. Tillämpa sina teoretiska kunskaper inom det 

hippologiska området och arbeta under handledning med 

hästar, utrustning samt stall med kringområden med 

hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, djurskydd, 

smittskydd, hygien, etik samt

hållbar hästhållning.

Studenten uppnår inte 

betyg 3 för 

lärandemålet

Studenten tillämpar sina teoretiska 

kunskaper inom det hippologiska 

området och arbetar under handledning 

med hästar, utrustning samt stall med 

kringområden med hänsyn taget till 

säkerhet, ergonomi, djurskydd, 

smittskydd, hygien, etik samt hållbar 

hästhållning.

U 3 4 5

Slutbetyg för kursen Studenten uppnår 

inte betyg 3 för ett 

eller flera 

lärandemål.

Inget enskilt betyg under 3. 

Godkända inlämningsuppgifter, 

projektarbeten och 

redovisningar. Godkänt 

deltagande i obligatoriska 

moment och övningar. 

För att erhålla betyg 4 skall 

studenten utöver vad som 

krävs för betyg 3 för 

samtliga lärandemål även 

uppnå betyg 4/5 för totalt 

minst tre av åtta 

lärandemål. 

För att erhålla betyg 5 skall 

studenten utöver vad som krävs 

för betyg 3 för samtliga 

lärandemål även uppnå betyg 4/5 

för totalt sex av åtta lärandemål 

varav mål 1 måste vara betyg 

4/5.

Studenten tillämpar och diskuterar  skrifligt och muntligt sina teoretiska 

kunskaper självständigt inom det hippologiska området och arbetar med 

hästar, utrustning samt stall med kringområden med höga krav på säkerhet, 

ergonomi, djurskydd, smittskydd, hygien, etik samt hållbar hästhållning. 

Studenten kör travhästar av olika ålder och träningsstatus samt analyserar 

och reflekterar över den egna färdigheten i körning av travhäst med god 

insikt i sin analys

Studenten redogör för och tillämpar de vanligaste träningsmetoderna för 

travhästar och analyserar  hästars fysiska och psykiska reaktioner i 

samband med dessa

Studenten beskriver olika typer av hovbeslag som används inom 

travsporten samt diskuterar  faktorer kopplade till hovbeslag som påverkar 

friska hästars rörelsemönster.

Studenten anlyserar  hur stallmiljö, utfodring och skötsel kan påverka 

travhästar i träning ur ett etologiskt perspektiv.

Studenten redogör för svensk travsports organisation, historik och finansiering och egenkontrollprogram.

Studenten genomför och reflekterar över  de grundläggande momenten vid 

inkörning av travhäst.

Studenten väljer självständigt  och handhar lämplig utrustning för träning och 

tävling med travhäst samt anpassa utrustningen utifrån den enskilda 

hästens behov 


