
Betygskriterier Ridkonst och hästhantering Islandshäst III 10hp 2020 Rev H 

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 och 6 måste ha bedömts ligga på minst betyg fyra. 
För betyg fem får inget betyg vara under tre. Ca 50% av examinationerna måste ha bedömts ligga på minst betyg fem. 
Den studerandes prestation värderas för de olika lärandemålen som anges ovan. Betyget på kursen bygger på en helhetsbedömning med utgångspunkt i de 
olika lärandemålen. Examinatorn avgör om enstaka styrkor och svagheter kan kompensera varandra.   
Examinationer Utförande När under kurstid  

Examination 1 Arbete från marken 3 P3 v9 2 mars 13:00 – 17:00 Båda hästarna 

Examination 2 Ridprov 3A Kür – Självständigt, ridhus P3 v11 16 mars 13:00 – 17:00 

Examination 3 Ridprov 3B – Passridning rakbana P4  

 Ridlära Seminarie 
Examineras med Didaktik Examination 2  

P4 v19 11 maj 13:00 – 17:00 

Examination 5 Träningsdagbok 3 
Samexamineras med Examination 7 samt 
Didaktik Examination  

P3 Inlämning 1 P4 Inlämning 2 

Examination 6 A, B och C 
Gaedingavisning 
Töltvisning 
Gångartsprogram 

Praktiska prov och muntlig syntes. Ska ske under 
tävlingsmässiga förhållanden. 

Period 4 

Examination 7 Ekipageanalys – egen sits och inverkan. Skriftlig 
inlämningsuppgift (ingår i Kapacitetsprofil) 
examineras tillsammans med Examination 5 

Period 3 

Examination 8  Praktiskt prov träningshäst Period 3 v11 

Mål Examinationsform 3 4 5 U 

Mål 1, Rida islandshäst 
på fördjupad nivå i fem 
gångarter med 
ändamålsenlig sits och 
balans som främjar 

Examination 1,2, 3 och 
6,8 

Rida flera 

islandshästar på 

fördjupad nivå i fem 

gångarter med 

 Enligt kriterier för betyg 

tre rida flera 

islandshästar och 

analysera takt- och 

Enligt kriterier för betyg 

fyra rida flera 

islandshästar och 

analysera och korrigera 

Studenten uppnår inte 
betyg tre för ett eller 
flera inlärningsmål. 



hästens långsiktiga 
hållbarhet och 
gångarternas utveckling 
samt analysera och 
korrigera 
grundläggande 
taktproblem 

ändamålsenlig sits, 

inverkan och balans 

som främjar hästens 

långsiktiga hållbarhet. 

Ridningen ska 

motsvara poängnivå 

för godkänd i 

tävlingssammanhang. 

formproblem. och 

rakbana.   

Ridningen ska motsvara 

poängnivå över 

godkänd. 

 

 

takt- och formproblem.  

Ridningen ska motsvara  

poängnivå över 

godkänd. 

 

Mål 2, Analysera och 
utveckla hästens 
gångarter, med tonvikt 
på tölt- och pass, 
utifrån individens 
förutsättningar 

Examination  5 och 6, 8 Analyserar och  
förbättrar hästens 
gångarter, med tonvikt 
på tölt- och pass, 
utifrån individens 
förutsättningar 

Studenten förbättrar och utvecklar hästens 
gångarter och ridbarhet och analyserar och 
diskuterar hästens utveckling i muntlig och skriftlig 
form 
 

Mål 3, Utföra 
ekipageanalys med 
tyngdpunkt på 
ryttarens sits och 
inverkan och hur detta 
påverkar hästens 
gångartskapacitet 

Examination 7 Identifierar avvikelser i 
ryttarens sits och 
inverkan och 
diskuterar hur detta 
påverkar hästens 
gångartskapacitet 

Uppfyller kriterierierna för betyg 3, föreslår och 
diskuterar sitskorrigeringar  

Mål 4, Analysera och 
värdera ridlära och 
färdighetsträning 
utifrån ett 
gångartsperspektiv 
samt presentera detta i 
muntlig och skriftlig 
form 

Examination 4, 5 och 6 Analysera och värdera ridlära och färdighetsträning utifrån ett 
gångartsperspektiv samt presentera detta i muntlig och skriftlig form 
 
 

 

  



 

 

 

 

Mål 5, Självständigt 
hantera och arbeta 
med hästar i olika 
åldrar på ett etiskt, 
djurskydds- och 
säkerhetsmässigt 
korrekt sätt 
 
 

Samtliga praktiska 
examinationer 

Självständigt sköta om, hantera och arbeta med hästar i olika åldrar på ett 
etiskt, djurskydds- och säkerhetsmässigt korrekt sätt 

 

Mål 6, Diskutera olika 
utbildningssystem för 
islandshäst ur ett 
internationellt 
perspektiv och jämföra 
detta med det 
nationella systemet 

Egen uppgift, 
föreläsning 

Diskutera olika utbildningssystem för islandshäst ur ett internationellt 
perspektiv och jämföra detta med det nationella systemet 


