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Mål   Examinationsform   Betyg 3    Betyg 4    Betyg 5   

Mål 1. rida utbildad häst på fördjupad nivå i 

dressyr och hoppning samt på grundläggande 

nivå i terrängritt, allt med god grundsits, 

inverkan och balans som främjar hästens 

välmående och långsiktiga hållbarhet, 

Ridlärarna bedömer 

löpande studentens 

utveckling vilket ligger till 

grund för praktiskt prov i 

dressyr 1a (LA, 

programridning) och 1b 

banhoppning (teknisk 

svårighetsgrad motsvarande 

110 cm) studenten har 

under kursens gång hoppat 

enstaka hinder på 120 cm. 

 

Studenten genomför 

grundläggande terrängritt.  

Studenten har god 

kroppskontroll och egen 
balans i ändamålsenlig befäst 

sits. Studenten inverkar på en 
utbildad häst, så att hästen 
arbetar i ändamålsenlig form 
som främjar hästens hållbarhet.   

Godkänd examination 1a 
respektive 1b.   

 

Studenten genomför 
terrängridning 

Studenten uppnår kriterierna för 
betyg 3:   

Studenten rider dressyr med god 
inverkan och förståelse av 
rörelsernas uppbyggnad och 
utveckling hos hästen.   

eller  

Studenten rider hoppning med 

god sits, följsamhet och god 

inverkan samt rider hästen i en 

bra balans och rytm till en för 

situationen lämplig distans i ett 

för hästen väl avvägt tempo.   

Studenten uppnår kriterierna för betyg 4 i 
hoppning och dressyr:  

Studenten rider dressyr med mycket god 
inverkan och förståelse av rörelsernas 
uppbyggnad och utveckling hos hästen.  

eller 

Studenten rider hoppning med mycket god sits, 

följsamhet och mycket god inverkan samt rider 

hästen i en bra balans och rytm i olika tempon till 

för situationen väl lämpad distans.   

Mål 2. integrera ridlära i praktisk ridning samt 

reflektera och diskutera grundläggande 

idrottspsykologiska teorier applicerat på sin 

egen färdighetsutveckling i ridning och hur det 

påverkar prestationen, 

Analys vid praktiskt prov 

 

Ridlära: tentamen. 

 

 

Godkänd tentamen i ridlära. 

 

 

Studenten analyserar och värderar olika ridövningar och ger förslag till lösningar på 

uppkomna situationer.  

 

Mål 3. ge exempel på samt tillämpa fysisk 

träning för att höja ryttares prestation, 

Nulägesanalys med 

träningsprogram  

 

Utvärdering av 

nulägesanalys 

Genomför fystest, utforma ett 
träningsprogram och vid kursens 
slut reflektera och diskutera 
kring sin egen 
färdighetsutveckling. 

 

Mål 4. hantera inridna unghästar i arbete från 

marken, förbereda dem för visning och 

genomföra, för varje enskild häst lämpliga 

moment i unghästbedömning samt analysera 

och diskutera deras olika förutsättningar att 

klara momenten med hänsyn till framtida 

hållbarhet och prestation,  

 

Mål 5. beskriva hästens inlärning av ryttarens 

olika hjälper samt beskriva ryttarens påverkan 

på hästen utifrån val av övningar för hästens 

grundutbildning i ridning,  

Projektarbete med skriftlig 
och muntlig presentation. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten hanterar och rider unghästar samt kan analysera uppkomna situationer.  

 

Studenten genomför moment förkommande vid unghästbedömning.  

 

Studenten reflekterar över och diskuterar unghästens grundutbildning med hänsyn till framtida hållbarhet och 

prestation. 
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Mål 6. planera, genomföra och utvärdera 

tävlingsarrangemang under handledning i 

disciplinerna dressyr eller hoppning enligt 

gällande tävlingsreglemente samt ha kännedom 

om svensk ridsport satt i ett internationellt 

perspektiv, 

Genomförande av 

tävlingsarrangemang under 

handledning.   
   

 Studenten planerar, genomför och utvärderar tävlingsarrangemang i grupp.   

Mål 7.  diskutera och analysera biologiska, 

etiska och djurskyddsmässiga frågeställningar, 

i relation till hästens skötsel, arbete, inlärning, 

utveckling och hållbarhet samt reflektera över 

hästhantering och -hållning med ett 

hållbarhetsperspektiv, 

 
Mål 8.  tillämpa och kritiskt bearbeta sina 

kunskaper inom det hippologiska området och 

med en ökad grad av självständighet arbeta 

mot uppsatta mål med hästar, utrustning samt 

stall och kringområden med hänsyn tagen till 

säkerhet, ergonomi, arbetsmiljö, djurskydd, 

smittskydd, hygien samt etik. 

 

 fortlöpande uppföljning av 
hästars skötsel och hantering. 
 
stallchefsaspirantrapport   

   

 

 

Studenten omsätter sina teoretiska kunskaper på daglig basis i 

hantering, ridning och skötsel av hästar samt stall på ett etiskt och 

säkerhetsmässigt sätt enligt anvisad säkerhetsspolicy och 

hästvälfärdspolicy  

Studenten har god kunskap om hästarnas utrustning och kan 

tillpassa den.  

 

Student uppnår kriterier för betyg 3 – 4 samt 

självständigt sköter, vårdar och håller hästarna 

och utrustning i utmärkt skick.  

 

Studenten är underkänd när studenten inte uppnår ett eller flera kriterier för betyget 3. 
 


