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ÖVERSIKTSPLAN FÖR KURS I HIPPOLOGPROGRAMMET
DEL A
Skall fyllas i för alla kurser. För de kurser som ges i olika inriktningar och på olika
orter skall denna del fyllas i gemensamt för de olika inriktningarna och orterna.
Kursens kod

HO0127

Kursens namn

Ridkonst och hästutbildning – ridhäst I

Antal hp

10 hp

Läsår

2020-2021

Ges inom
inriktning/arna

Påbyggnasår Ridkonst och hästutbildning

Beskriv hur högskolemässighet beaktas i kursen.
Undervisningen vilar på beprövad erfarenhet och/ eller vetenskaplig grund.
Beskriv hur internationalisering beaktas i kursen.
Svensk ridsport studeras i ett internationellt perspektiv. Internationell hopp- och dressyrsport
ingår som ett undervisningsmoment i Ridläran. Internationell vetenskaplig litteratur ingår i det
underlag som studeras i anslutning till frågeställningar kring hästens utveckling och
hållbarhet. Lärarna på skolan har flera internationella uppdrag där det ges en naturlig koppling
till den internationella hippologin som studenterna får ta del av. Tillfälle ges att följa
utländska gästtränare. Studenten använder det engelska språket såväl muntligt som skriftligt
samt undervisas på engelska.
Beskriv hur generella kompetenser beaktas i kursen.
Söka och granska information. Identifiera och lösa problem. Förmåga att analysera och
värdera. Muntlig och skriftlig kommunikation. Planera, genomföra och utvärdera. Diskutera
och kommunicera.
Beskriv hur ”hållbar utveckling” beaktas i kursen.
Hästars välfärd är ett prioriterat område som diskuteras och följs upp. Markanvändning,
foderrutiner och gödselhantering är konkreta exempel på miljö och arbetsmiljöaspekter. Även
ledarskap i häst och anläggningsvård, samt stora möjligheter att vistas utomhus i naturen
beaktas. Genom att diskutera omsorgen om hästen och dess närmiljö och att arbeta för att
kretsloppet från fodertillverkning till gödsel sker på bästa hållbara sätt.
Beskriv hur kursen relaterar till andra kurser i programmet inom årskurs och inriktning.
De kunskaper som studenten tillgodogör sig på kursen samt de biologiska frågeställningar
som behandlas under kursen utgör en viktig plattform för fortsatta studier i ridning och
hästhantering på Ridkonst och Hästutbildning II samt VFU II. De frågeställningar rörande
ridkonst, hästhantering och hästens biologi som behandlas under kursen utgör en bas för
fortsatta studier i kursen ”Examensarbete i hippologi”.
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Beskriv hur kursen relaterar till andra kurser i programmet mellan årskurser. Kursen är
en fortsättning av kurserna Ridkonst och hästhantering I och Ridkonst och hästhantering II
som ges i åk 1 och åk 2. De biologiska frågeställningarna i kursen bygger vidare på de
grundläggande kunskaper som ingår i Hästens biologi och handhavande i åk 1 samt
Seminariekurs i hästens biologi i åk 2.

Beskriv hur kursen bidrar till studenternas anställningsbarhet.
Färdighetsträningen i ridning samt kunskap om hästens utbildning och arbete med hästen från
marken ger en bred fördjupad insikt om hästutbildning som efterfrågas från hästnäringen. Stor
vikt läggs vid analys av olika hästars fysiska och mentala förutsättningar, hästhantering samt
anläggningsskötsel bidrar till att studenterna blir ännu attraktivare på marknaden.

DEL B
Skall fyllas i för respektive inriktning och ort
Anläggning
Inriktning
Kurstillfälle
ååmmdd- ååmmdd
Vid ev. blockindelning
ååmmdd- ååmmdd

Strömsholm
Påbyggnadsår Ridkonst och hästutbildning
2020-08-31 – 2020-12-02

Examinator
Stf Examinator
Kursledare

Lotta Björe
Mette Henriksen
Camilla Nyblom, bitr: Karin Morgan

Studenterna färdighetstränar i grupp på yngre och äldre häst i
dressyr, hoppning och Häst och anläggningsvård.
Helklass: ridlära, clinics och demonstrationer.

Genomförande
Moment
Föreläsningar
Övningar och övningsuppgifter
Handledning
Handledd verksamhetsförlagd utbildning
Studiebesök
Projektarbete

Cirka antal
schemalagda timmar

Självständigt arbete med hästar,
utrustning och anläggning
Examination och utvärdering

Ca 120 tim

Varav obligatoriskt

Ca 10 tim
Ca 100 tim

80%

Tävlingsarrangemang

Enl. särskilda styrdokument.

Ca 10 tim
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Beskriv vilka delar som ingår i kursen och ange även examinerande lärare samt övriga
medverkande lärare.
Del
Examinerande lärare

Ridkonst och hästutbildning yngre hästar
Lotta Björe
Marianne Esseen Söderberg
Camilla Nyblom
Jonas Johnson

Lärare i övrigt

Py Jägerdén
Åsa Johansson

Gästföreläsare

Jan Jönsson,
Kyra Kyrklund

Innehåll

Studenten hanterar och rider yngre hästar i en ålder av fyra till sju
år med utgångspunkt från hästarnas individuella utbildningsnivå.
Studenterna grundutbildar unghästar i dressyr, hoppning, galoppoch konditionsträning samt terränghoppning.
I teori och praktik studeras unghästens inlärning och utveckling
med inriktning på den enskilda hästens fysiska och mentala
förutsättningar.
Kursen omfattar också studier i ridlära och träningsmetodik.
Studenterna analyserar, dokumenterar och värderar olika
träningsmetoder/övningar i förhållande till målsättningen för
varje enskilt ekipage.
Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och
tillhörande anläggning.
Som projektarbete genomförs Tävlingsarrangemang.

Del
Examinerande lärare

Ridkonst och hästutbildning äldre hästar
Lotta Björe
Marianne Esseen Söderberg
Camilla Nyblom
Py Jägerdén
Åsa Steninger
Åsa Johansson

Lärare i övrigt

Gästföreläsare

Jan Jönsson,
Kyra Kyrklund
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Innehåll

Personlig färdighetsträning med fördjupad förståelse för
inverkansridning i en ändamålsenlig befäst god sits i god balans
samt främjande av hästens hållbarhet. Integration av ridläran i
praktisk ridning.
I dressyr rider studenten med mål motsvarande kraven för MsvB
nivå gällande hästens lösgjordhet och form, samt programridning
på MsvC–nivå.
I hoppning rider studenten hinder av olika utseende och karaktär
upp till 130-nivå samt banhoppning motsvarande 120-nivå enligt
"anvisningar för inverkansridning" med utbildade äldre hästar.
Kursen omfattar också studier i ridlära och träningsmetodik.
Studenterna analyserar, dokumenterar och värderar olika
träningsmetoder/övningar i förhållande till målsättningen för
varje enskilt ekipage.
Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och
tillhörande anläggning.
Som projektarbete genomförs Tävlingsarrangemang.

Del
Examinerande lärare

Hästhållning
Åsa Johansson och Jonas Johnson
samt övriga ridlärare.

Lärare i övrigt
Gästföreläsare
Innehåll

Introduktion stall samt hästhållningspolicy. Genomförande av
säkerhetsdemo.
Hantering och skötsel av hästar på ett etiskt, djurskydds- och
säkerhetsmässigt korrekt sätt.

Beskriv hur integrationen mellan praktik och teori genomförs i kursen.
Ridlära och ridning integrerat i praktik och teori i daglig undervisning. Dokumentation av
genomgångar, övningar och praktisk ridning. Muntlig analys av ridlära i samband med
ridning. Tillämpar kunskaper i hästens biologi vilka omsätts praktiskt vid hästhantering samt
skötsel av hästar, anläggning och kringområden.
Beskriv vilka externa inslag kursen innehåller (t ex studieresor)
Gästföreläsare
Gästtränare
Följa externa träningar vilka förekommer på anläggningen under året
Tävlingsmoment
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