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Kursplaner för Beridarutbildningen YH00648, version 2.0 
 

Inledning 
Utbildning som kurserna ingår i 
Beridarutbildningen 

Utbildningsnummer och omgång 
YH00648, omgång 3 

Beslutsdatum för utbildningen 
2021-01-28 

Beslutsdatum för kursplanerna 
Reviderad version 2.0 enligt Lgr beslut 2021-06-01 

Kursöversikt  
Utbildningen består av sexton obligatoriska kurser. 
 

Kurs     Poäng  
1. Avel, uppfödning och träningslära   15  
2. Företagande    25  
3. Hästkunskap    15  
4. Arbetsmiljö och hälsa   20 
5. Häst-och anläggningsvård    40  
6. Hästutbildning 1    30  
7. Hästutbildning 2    50 
8. LIA 1     50  
9. LIA 2                            100  
10. Ridkonst 1                             20  
11. Ridkonst 2    50  
12. Saluhästvisning    15  
13. Skolridning    40  
14. Stall-och verksamhetsmanagement 1   30  
15. Stall-och verksamhetsmanagement 2   55  
16. Treåringens utbildning    45 
Summa:                            600  
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Kursplaner   

1. Avel, uppfödning och träningslära 
Kursens omfattning 
15 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska 

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen ger den studerande grundläggande teoretiska kunskaper i hästavel inklusive avelsvärdering 
med relevans för hästbedömning. Kursen omfattar även uppfödning och försäljning, olika system för 
unghästutbildning, samt hur olika faktorer påverkar kostnader för dessa tre delar.  

Kursen innehåller teori om den unga hästens träningslära och träningsupplägg. Den studerande gör 
under handledning en planering av praktisk träning på lång och kort sikt med träningsfysiologiska 
aspekter i åtanke för unga hästar i åldern 2,5 -7 år.  Kursen kopplar till kursen Hästutbildning 1 (kurs 
inom utbildningen där framtagen planeringen prövas i praktiken). Det praktiska genomförandet av 
planeringen följs upp löpande i en loggbok med dokumentation av övningarna, träningsintensiteten, 
hästens reaktioner och behov av återhämning. Loggboken används som underlag vid avstämning 
med läraren för att successivt öka den studerandes färdighet för att planera, genomföra, analysera 
och utveckla allsidiga träningsprogram med rätt intensitet på kort och lång sikt genom att avläsa 
hästens utveckling och reaktioner under träning. 

 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- avel och metoder för unghästbedömningar  
- uppfödning och försäljning av hästar 
- olika träningsfysiologiska faktorer som påverkar hästen med fokus på 
den unga hästen 2,5-7 år 
- olika system för hästutbildning 
- att föra loggbok på ett professionellt sätt med fackspråk  
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Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- planera, introducera och dokumentera ett allsidigt träningsprogram 
för den unga hästen i åldern 2,5 - 7 år 
  

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
 
- självständigt analysera, utvärdera, anpassa och vidareutveckla 
planerat träningsprogram med rätt intensitet på kort och lång sikt 
genom att avläsa den unga hästens förutsättningar, utveckling och 
reaktioner under träning (genomförandet sker med tilldelade hästar i 
kursen Hästutbildning 1) 
  

Former för kunskapskontroll 
Kunskapskontroller görs under kursen genom en individuell inlämningsuppgift, en individuell muntlig 
redovisning, samt inlämning av loggböcker enligt plan. 
 

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att diskutera, analysera och utvärdera planerat och genomfört 
träningsprogram. 
 

 

2. Företagande 
Kursens omfattning 
25 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska  

Förkunskapskrav 
Inga 
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Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen innehåller undervisning i att registrera, starta och driva företag avseende bokföring och 
redovisning, bokslutsanalys, företagsbeskattning och relevant juridik inom hästnäringen.  Utöver 
detta ingår undervisning i att upprätta en affärsplan för företagande i hästnäringen som innehåller 
delarna affärsidé, nulägesanalys, marknadsanalys, marknadsstrategi, organisation, mål och 
handlingsplaner, ekonomi, samt risker.  

Utifrån dessa delar får eleven kunskaper om hur affärsmässig hästverksamhet kan bedrivas.  
Kursen går också igenom: 

- Skatteregler för företagare och hästföretagare specifikt, bland annat skillnaden 
mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet, olika företagsformer och 
internationell handel. 
- Hur hästföretagare kan agera kring marknadsföring via sociala medier och andra 
kanaler. 
- Hur man kan förbereda sig för att starta och driva ett hållbart och affärsmässigt 
företag i hästbranschen.  
- Hur man kan räkna och planera kring företagets ekonomi med hjälp av budget och 
kalkyler för att nå ett ekonomiskt hållbart företagande.  
- Hur man kan identifiera, minimera och hantera risker inom hästföretagande, till 
exempel genom olika försäkringar.  
- Ekonomiska beräkningar kring personal och vad det innebär att vara arbetsgivare. 
- Vad man ska tänka på vid köp och sälj av hästar och hästrelaterade tjänster ur 
juridiskt perspektiv, samt andra juridiska situationer som företagare kan hamna i.  

 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- att starta och driva eget företag, samt upprätta en affärsplan 
- grundläggande ekonomisk redovisning och beskattning, samt relevant 
lagstiftning 
- arbetstidslagstiftning, arbetsrätt, anställningsavtal och löner, samt 
avtalsrätt 
- försäkringar och ansvarsfrågor för arbetsgivare 
- kundhantering 
- marknadsföring   
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Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- kunna upprätta en affärsplan för sitt framtida eller befintliga 
hästutbildningsföretag 
- göra relevanta ekonomiska kalkyler 
- teckna avtal av olika slag 

 
- utföra grundläggande bokföring och skatteredovisning 
- knyta kontakter och vårda kunder 
- presentera och marknadsföra sitt företag muntligt och skriftligt för 
intressenter 
  

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 

- utveckla en egen affärsidé 
- starta och driva ett affärsmässigt och framgångsrikt företag inom 
hästutbildning 
- analysera och värdera resultatet i sitt företagande 
  

Former för kunskapskontroll 
Kunskapskontroller görs under kursen genom ett skriftligt prov, en individuell inlämningsuppgift och 
en muntlig redovisning i grupp. Kursen avslutas med en större individuell inlämningsuppgift. 
 

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att diskutera och analysera olika förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter för företag inom hästutbildning, både eget och andras. 
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3. Hästkunskap 
Kursens omfattning 
15 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska 

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper och förståelse för hästens som 
biologisk varelse med särskilt fokus på den unga hästen 2,5-7 år. Kursen innehåller föreläsningar och 
övningar om hästens beteende, utfodring, anatomi, fysiologi, hälso- och sjukvård samt inhysning.  

Kursen tar upp den unga hästens inlärningsbeteende och kommunikation, så att studenten kan 
hantera den unga hästen på ett säkert sätt.  

Foderläran omfattar kunskaper för att studenten ska ha färdighet att planera, beräkna och utvärdera 
olika typer av foderstater för att optimera ekonomi, välbefinnande och prestationsförmåga.  

Kursen innehåller anatomi och fysiologi, speciellt grundläggande träningsfysiologi. Studenten ska 
efter avslutad kurs ha kompetens att planera program för förebyggande och fortlöpande hälsovård 
med insikt om olika sjukdomars uppkomst och behandling.  

Kursen ger kunskaper om olika hästhållningssystem och förståelse för systemens för- och nackdelar. 
Kursen innehåller föreläsningar om arbetsmiljölagar, miljö- och djurskyddsbestämmelser, 
allemansrätt och brandskydd. Dessa teoretiska kunskaper ska omsättas praktiskt i häst- och 
anläggningsvård samt stall- och verksamhetsmanagement. 

 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- hästens anatomi och fysiologi 
- den unga hästens inlärningsbeteenden och kommunikation 
- olika hästhållningssystem och dess för och nackdelar 
- bedömning av hästens hälsotillstånd och åtgärdsförfarande vid 
sjukdom och skada 
- lagar och bestämmelser gällande djurskydd och arbetsmiljölagstiftning 
- vikten av god ergonomi 
- hästens näringsbehov, foder och utfodring, samt hälso- och sjukvård 
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Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- läsa av och förstå hästens beteende och signaler i olika sammanhang 
- planera, beräkna och utvärdera olika typer av foderstater för att 
optimera ekonomi, välbefinnande och prestationsförmåga hos hästar i 
olika åldrar och i olika typ av arbete 
- planera för hästens management med hänsyn tagen till beteende, 
utfodring, anatomi, fysiologi, hälso- och sjukvård samt inhysning. 

 

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- självständigt kunna planera, analysera, utvärdera och anpassa hästens 
management med hänsyn tagen till beteende, utfodring, anatomi, 
fysiologi, hälso- och sjukvård, samt inhysning. 

 
  

Former för kunskapskontroll 
Kunskapskontroller görs under kursen genom en individuell inlämningsuppgift, en muntlig individuell 
redovisning, samt ett avslutande seminarium med diskussioner om för- och nackdelar med olika 
management av hästen med hänsyn tagen till hästens beteende, foder och näringsbehov, anatomi, 
fysiologi, samt behov av hälso- och sjukvård. 

 

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att diskutera och analysera för- och nackdelar med olika 
management av hästen med hänsyn tagen till hästens beteende, foder- och näringsbehov, anatomi, 
fysiologi, samt behov av hälso- och sjukvård. 
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4. Arbetsmiljö och hälsa 
Kursens omfattning 
20 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska 

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper om de faktorer som påverkar beridarens arbetsmiljö 
och hälsa, samt kunskaper och färdigheter i att proaktivt kunna planera och arbeta för god 
arbetsmiljö och hälsa både som anställd och som egen företagare. Målet med kursen är att den 
studerande efter avslutad kurs har goda kunskaper i vad som krävs för att skapa en god, säker och 
hälsofrämjande arbetsmiljö för en beridare. 

 
Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- beridarens yrkesroll med beaktande av god säkerhet och hållbarhet 
- relevant arbetsmiljölagstiftning 
- för yrkesrollen förekommande hjälpmedel som bidrar till god säkerhet 
och hållbarhet 
- hur arbetet som beridare bör utföras för att vara ergonomiskt, både 
till häst och avsuttet 
- betydelsen av fysisk träning för hållbarhet och i friskvårdssyfte 
- betydelsen av kost och hälsa för prestation och hållbarhet 
- betydelsen av självledarskap och stresshantering för prestation och 
hållbarhet 

Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
i att planera det dagliga arbetet så förutsättningar skapas för prestation 
och hållbarhet i yrket som beridare. 

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- skapa en god, säker och hälsofrämjande arbetsmiljö i sitt arbete som 
beridare. 
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Former för kunskapskontroll 
Kunskapskontroller görs under kursen genom två individuella inlämningsuppgifter (en år 1 och en år 2), 
två muntliga individuella redovisningar (en år 1 och en år 2), samt ett avslutande seminarium med 
diskussioner om viktiga och nödvändiga förutsättningar för att skapa en god, säker och hälsofrämjande 
arbetsmiljö för beridare. 

 

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att diskutera och analysera förutsättningar och nödvändiga 
förbättringar för att skapa en god, säker och hälsofrämjande arbetsmiljö för beridare. 

 

 

5. Häst- och anläggningsvård 
Kursens omfattning 
40 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska och delvis engelska 

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen syftar till att den studerande, självständigt och med handledning, ska utveckla sin kunskap 
och färdighet i förekommande moment vid skötsel och vård av hästar i en hästbesättning, samt 
tillhörande anläggning.  

I kursen ska teoretiska kunskaper om hästens biologi kunna omsättas i praktisk tillämpning vad det 
gäller hästens dagliga hantering, skötsel och vård.  
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Det innebär bl a bedömning av: 

-    hästens allmäntillstånd och i förekommande fall behov av hälso- och sjukvård 
- hästens behov av individanpassad utfodring 
- behov av hovvård  
- skötsel och individuell tillpassning av hästens utrusning 

samt: 
- kunskap om dekorativ hästvård inför uppvisningar och hästbesiktning, och 
- tappskokompetens  

Kursen omfattar att självständigt, och i samarbete med andra, kunna planera, utföra och utvärdera 
daglig skötsel och hantering av hästar med olika ålder, kön och temperament. 

Kursen innebär hantering av riskmoment i olika hästhållningssystem. Det dagliga arbetet utförs enligt 
vedertagna förordningar, rutiner och med ett gott horsemanship.  

Kursen innehåller utbildning i första hjälpen och brandskydd. Kursen ges på svenska och  en del 
engelska termer förekommer. 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i … 
- bedömning av hästens allmäntillstånd och i förekommande fall behov 
av hälso- och sjukvård 
-  hästens behov av individanpassad utfodring 
- grundläggande hovvård  
- brandskydd 
- skötsel och individuell tillpassning av hästens utrusning 
- dekorativ hästvård inför uppvisningar och hästbesiktning 
- fördelar och nackdelar med olika typer av hästhållning 
- grundläggande skötsel av ridbanor och olika ridunderlag 
- grundläggande regler om gödselhantering enligt aktuell 
miljölagstiftning 

 

Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- sköta och hantera hästar i olika åldrar med stort säkerhetstänk och på 
ett etiskt och djurskyddsmässigt korrekt sätt 
- bedöma hästens allmäntillstånd och genomföra förebyggande 
hälsovård  
- vidta korrekta åtgärder vid sjukdom 
- kunna bedöma foder och foderkvalité 
- kunna ge första hjälpen (ABC/HLR) 
- kunna ingripa vid brand 
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Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- självständigt sköta och hantera hästar i en hästbesättning och att i allt 
arbete med hästarna använda sig av ett gott horsmanship och ett stort 
säkerhetstänk 
- självständigt kunna dra av en hästsko och vid behov slå på en tappsko 
- självständigt sköta och hantera hästar i en hästbesättning med hänsyn 
tagen till hästens beteende, foder- och näringsbehov, anatomi, 
fysiologi, samt behov av hälso- och sjukvård 
- självständigt sköta och hantera hästar i en hästbesättning på ett etiskt, 
djurskyddsmässigt och korrekt sätt 

  

Former för kunskapskontroll 
Kunskapskontroller genomförs löpande under kursen (observation i arbete), samt i samband ett 
avslutande seminarium med diskussioner om vad god och säker skötsel och hantering av hästar i en 
hästbesättning innebär. 

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att självständigt och säkert sköta och hantera hästar i en 
hästbesättning på ett etiskt och djurskyddsmässigt korrekt sätt, och detta med ett mycket gott 
horsemanship. 
 

6. Hästutbildning 1 
Kursens omfattning 
30 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska och delvis engelska 

Förkunskapskrav 
Inga 
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Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
I kursen sker undervisning både praktiskt och teoretiskt i lämpliga metoder att stalla upp, hantera, 
sköta och träna hästar på ett etiskt och djurskyddsmässigt sätt. Hänsyn tas till säker hästhantering 
och hästens inlärning, samt tolkning av hästens reaktioner på arbete och utbildning.  

Kursen omfattar metoder att allsidigt grundutbilda och träna unga hästar som utbildningsmässigt 
befinner sig på utbildningsskalan för 3 - 4 åriga hästar. Träning sker såväl lärarlett som självständigt 
efter lärarens anvisningar och egen planering för träning och träningsupplägg (se kursen 1. Avel, 
uppfödning och träningslära). Målsättningen för den unga hästen är att den ska förberedas för 
unghästtest, årgångschampionat och uppvisning för försäljning.  

Den teoretiska undervisningen inriktas på att kunna beskriva, planera, analysera och utveckla 
träningsprogram för den unga hästen. Studenterna tränar kompetensen att bedöma hästars 
förmåga, kvalitéer och utvecklingsmöjligheter, samt att mot denna bakgrund individanpassa 
träningsupplägget på kort och lång sikt. Genomgående i kursen läggs stor vikt vid säkerhetsaspekter 
och ett korrekt uppträdande, samt att den studerande tränar sin förståelse för hästens beteende och 
behov utifrån ett etologiskt perspektiv. 

(Jfr kurs 15: Treåringens utbildning) 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- metoder att stalla upp, hantera, sköta och träna hästar på ett etiskt 
och djurskyddsmässigt sätt 
- metoder att introducera, allsidigt grundutbilda och träna unga hästar 
- metoder att träna den unga hästen från sadeltämjning till visning vid 
unghästtest, samt för visning av häst för hästägare eller kunder 
- bedömning av unga hästar för sport och avel innefattande exteriör, 
gångarter, hoppförmåga och ridbarhet 
- hästens inlärningsbeteende och de träningsfysiologiska faktorer som 
påverkar den unga hästen 
- att bedöma hästens utveckling och reaktion på arbete 

 

Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i… 

- löshoppning, longering och inridning av unga hästar  
- träning av den unga hästen från sadeltämjning till visning vid 
unghästtest, samt i visning av häst för hästägare och/eller kunder 
 



     

Version 2.0 – gäller från intag 3, 2021 
Beslutade: 2021-06-01  13 

 

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- kunna utbilda unga hästar allsidigt 
- kunna analysera, utvärdera och anpassa utbildningen av hästen 
baserat på egen bedömning av hästens utveckling och reaktion på 
arbete 
  

Former för kunskapskontroll 
Praktiska prov i löshoppning, visning av häst vid hand och ridning, samt obligatoriska 
utbildningsuppföljningar av både den studerande och hästar i ovanstående moment. 

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt, säkert, allsidigt och 
individanpassat utbilda unga hästar. 
 
 

7. Hästutbildning 2 
Kursens omfattning 
50 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska och delvis engelska 

Förkunskapskrav 
Hästutbildning 1 

Valbar kurs 
Nej 
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Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen omfattar metoder att fortsatt grundutbilda, träna och tävla unga hästar enligt nationellt 
angivet system och utbildningstrappa inom den eller de discipliner (dressyr, hoppning eller fälttävlan) 
som hästen har fallenhet för. Träning sker såväl lärarlett som självständigt efter lärarens anvisningar 
om träningsupplägg. Målsättningen för den äldre hästen är att den ska förberedas för tävling, 
årgångschampionat och uppvisning för försäljning.  

Den teoretiska undervisningen inriktas på att kunna beskriva, planera och utveckla träningsprogram 
för den yngre hästen. I kursen ges undervisning och övning i hästens utbildning från lätt till medelsvår 
nivå i träning och tävling, samt om metoder att utbilda hästar mot svår nivå enligt nationellt 
vedertaget system inom samtliga tre discipliner. Träning ingår av hästar med olika 
utbildningsståndpunkt, kön och temperament för visning, tävling eller försäljning efter uppsatta mål 
utifrån ett internationellt perspektiv.  

Kursen behandlar olika testningssystem för avel och sport och som påverkar möjligheterna till urval 
av specialbegåvade hästar. Övning sker i förmågan och säkerheten i att analysera och bedöma 
hästars utvecklingspotential utifrån deras individuella förutsättningar i form av exteriör, 
prestationsförmåga och utbildningsståndpunkt samt i att göra urval av hästar för olika ändamål och 
att tillgodose kunders kravspecifikationer vid hästköp. Ingående undervisning sker om hästens 
inlärning och beteende samt övas förmågan att tyda hästens reaktioner på arbete och utbildning.  

Kursen tar ingående upp metoder att stalla upp, hantera, sköta och träna hästar på ett etiskt och 
djurskydds-mässigt sätt med hänsyn till säker hästhantering. Ur ett professionellt kundperspektiv 
betonas betydelsen av ett gott horsemanship i alla miljöer och situationer. 

 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

  

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- bedömning av unga hästar för sport och avel  innefattande exteriör, 
gångarter, hoppförmåga, ridegenskaper och utvecklingspotential 
- metoder för grundutbildning, träning och tävling av unga hästar enligt 
nationellt angivet system och utbildningstrappa inom den eller de 
discipliner (dressyr, hoppning eller fälttävlan) som hästen har fallenhet 
för 
- metoder för att stalla upp, hantera, sköta och träna hästar på ett etiskt 
och djurskyddsmässigt, samt säkert sätt 
- vad gott horsmanship i all hantering, skötsel, träning och utbildning av 
häst innebär 
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Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- bedöma, urskilja och utveckla hästar med utgångspunkt i exteriör, 
gångarter, hoppförmåga, ridegenskaper och utvecklingspotential 
- grundutbilda, träna och tävla unga hästar enligt nationellt angivet 
system och utbildningstrappa inom den eller de discipliner (dressyr, 
hoppning eller fälttävlan) som hästen har fallenhet för 
  

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
 utbilda unga hästar allsidigt för visning, tävling och/eller försäljning 
efter uppsatta mål utifrån ett internationellt perspektiv 
- anpassa grundutbildningen efter hästens exteriör, prestationsförmåga, 
utbildningsståndpunkt, kön och temperament  
- analysera, utvärdera och anpassa utbildningen av hästen baserat på 
egen bedömning av hästens utveckling och reaktion på arbete 
 
  

Former för kunskapskontroll 
Praktiska prov i ridning, samt obligatoriska utbildningsuppföljningar av både den studerande och 
hästar i ovanstående moment. 

 

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att säkert, allsidigt och individanpassat utbilda, tävla och visa unga 
hästar. 
  



     

Version 2.0 – gäller från intag 3, 2021 
Beslutade: 2021-06-01  16 

 

 

8. LIA 1 
Kursens omfattning 
50 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska  

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen förläggs till en professionell hästverksamhet där den studerande får följa utbildningsgång, 
vård och skötsel av unga hästar i olika åldrar och öva färdigheten i att arbeta med hästar i olika 
utbildningsstadier. Om möjligt ska den studerande ha ett extra fokus på inridning och hantering av 
olika hästar.  

Den studerande ska löpande under LIA-perioden dokumentera skötsel- och träningsfysiologiska 
faktorer som påverkar hästens utveckling under utbildningsperioden. I slutet av kursen ska studenten 
göra en skriftlig och muntliga presentation med analys av det hästutbildningssystem som har 
studerats under praktikperioden. 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper: Kursen ger kunskaper i… 
- olika träningsfysiologiska faktorer som påverkar den unga hästen 
- den unga hästens utfodring och skötsel under utbildningsperioder 
- hur professionell verksamhet med hästutbildning kan bedrivas 
avseende rutiner, säkerhet, miljö och ergonomi. 

 

Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- i att arbeta med unga hästar i olika utbildningsstadier och i olika 
träningsfaser 
- föra loggbok för enskilda hästars träning på ett professionellt sätt med 
rätt fackspråk 
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Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- under handledning sköta och träna unga hästar i en professionell 
verksamhet 
 
  

Former för kunskapskontroll 
Omdömesblankett från LIA-värd                                                                                                        
Skriftlig och muntlig redovisning av LIA-uppgift  
 
Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att diskutera och analysera det hästutbildnings-, hästhållnings- och 
skötselsystem som har studerats under praktikperioden med utgångspunkt från olika hästars 
förutsättningar och utbildningsfas. 
 

9. LIA 2 
Kursens omfattning 
100 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska  

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen syftar till att genom praktik få ökad yrkesmässig färdighet i att bedriva hästföretag och 
fördjupade kunskaper och färdigheter i att träna och tävla hästar i en professionell verksamhet. De 
studerande ska, under handledning, kunna angripa, analysera och lösa problem som kan uppstå 
under utbildningstiden. Dessa exempel på problemlösningar skall diskuteras med övriga studerande 
under LIA perioden för att öka antalet tillfällen till inlärning och den studerande skall få ta del av hela 
gruppens erfarenheter gällande problemlösning.    
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Kursen ger den studerande möjligheten att hämta inspiration och kunskap hos en nationellt eller 
internationellt etablerad beridare. Genom gruppens kollektiva erfarenhet får den studerande 
exempel på hur hästhantering sker utomlands varigenom den studerandes kunskap kan förankras i 
ett internationellt perspektiv. Kursen omfattar förekommande praktiska moment avseende 
hästhållning, utfodring och träningsplanering utifrån en nationell eller internationell hästkultur. Här 
studeras också drift, ekonomi, försäljning, kundvård och arbetsmiljö.  Den studerande ska få 
möjlighet att skapa kontakter i ett nationellt eller internationellt nätverk. Upplägget görs i samråd 
mellan den studerande, LIA-värden och skolan. 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- hur en etablerad beridare planerar och arbetar  
- hästutbildning på hög nivå 
- att bedöma hästars talang, kvaliteter och utvecklingsmöjligheter 
- träning och tävling av hästar i professionell verksamhet mot specifika 
mål 
- hur hästhantering kan ske utomlands 
- hästhållning, utfodring och träningsplanering utifrån en internationell 
hästkultur 
- vikten av att bygga ett nätverk i anslutning till sin tänkta profession, 
inte minst ur ett internationellt perspektiv 
- i att tillgodose kunders kravspecifikationer vid hästköp 

 

Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- arbeta som beridare i en etablerad verksamhet med internationella 
kopplingar 
- bedriva hästföretag, samt utveckla och behålla goda kundrelationer 
- att kunna se likheter och skillnader mellan en nationell och 
internationell hästkultur 
- göra urval av hästar för olika ändamål 
- analysera och utveckla den egna kompetensen inom ridkonst
  

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- att utifrån ett upplevt behov, i ett internationellt perspektiv ta till sig 
den kunskap och de erfarenheter som finns inom hästkulturen på den 
plats man befinner sig, för att därigenom bredda och fördjupa den egna 
kompetensen 
- se och förstå hur hästar, genom beridares specialistkompetens, kan 
tas tillvara på bästa sätt i ett system som är förenligt med högkvalitativ  
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och modern hästutbildning med gott horsemanship 
- kunna se talanger och utvecklingsmöjligheter hos hästar för att 
därefter självständigt kunna utbilda dem mot specifika mål 
 
  

Former för kunskapskontroll 
Omdömesblankett från LIA-värd                                                                                                        
Skriftlig och muntlig redovisning av LIA-uppgift 
 

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att förstå, utbilda och analysera olika hästar på bästa sätt i ett system 
som är förenligt med högkvalitativ och modern hästutbildning med gott horsemanship.  
 
 

10. Ridkonst 1 
Kursens omfattning 
20 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska och delvis engelska 

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 
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Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen syftar till att utveckla ryttaren i en specialgren på en skolad häst, för att utveckla sin egen 
ridfärdighet för att kunna tillämpa den i utbildningen av den unga hästen. I kursen ingår ridlära, 
träning och tävling av skolad häst (företrädelsevis 7 år och äldre) inom för studenten vald 
specialgren.  

Målsättningen är att studenten når goda resultat i träning och tävling inom sin specialgren: dressyr 
(MsvB), hoppning (tävling 125/träning 130), respektive fälttävlan (2 stjärnigt). Träning sker såväl 
lärarlett som självständigt efter lärarens anvisningar om träningsupplägg. 

 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:  
 
Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 

- ridlära enligt nationellt vedertaget system och system för 
hästutbildning mot högre nivåer ur ett internationellt perspektiv 
- fördjupade kunskaper i hästens utbildning på högre nivåer med 
träning och tävling inom studentens specialgren 
- fördjupad kunskap om exteriörens betydelse för träningsplanering och 
träning av hästen som en biologisk varelse med olika egenskaper, samt 
metoder att bedöma hästars utvecklingspotential utifrån exteriör, 
prestationer och utbildningsståndpunkt 
- metoder att utbilda hästar mot högre nivå motsvarande kursens 
målsättning i studentens specialgren 
 

 

Färdigheter:  Kursen ger fördjupade färdigheter i… 
- studentens ridskicklighet i sin specialgren motsvande kursens 
målsättning, se ovan 
- att utbilda, träna och tävla hästar på nivå motsvarande kursens 
målsättning i studentens specialdisciplin 
- att med ökad insikt och erfarenhet förstå och läsa av hästars 
reaktioner i olika tränings- och utbildningssituationer 
-att bedöma hästars utvecklingspotential utifrån exteriör, 
prestationsförmåga och utbildningsståndpunkt 
 
  

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- ur ett kundperspektiv med ett gott horsemanship och på ett 
professionellt sätt visa häst i träning och tävling inom sin specialgren i 
nivå med kursens målsättning för olika miljöer och situationer 
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Former för kunskapskontroll 
Träningsrapporter där studenten analyserar och reflekterar över arbete med olika typer av hästar 
Genomförda tävlingar med analys av resultat och genomförande 
Obligatoriska utbildningskontroller 

  

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt har använt erhållna kunskaper, färdigheter och 
kompetenser för att nå goda resultat i träning och tävling, motsvande kursens målsättning i sin 
specialgren. 
 
 

11. Ridkonst 2 
Kursens omfattning 
50 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska och delvis engelska 

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen syftar till att fördjupa ryttarens ridskicklighet och förmåga att anpassa sig till den individuella 
hästen, och att fortsatt utveckla sin egen ridfärdighet för att kunna tillämpa den i vidare utbildning av 
skolad häst i den egna specialgrenen. 

I kursen ingår ridlära, träning och tävling av skolad häst (företrädelsevis 7 år och äldre) inom för 
studenten vald specialgren.  Målsättningen är att studenten når goda resultat i träning och tävling  
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inom sin specialgren lägst: dressyr (MsvA), hoppning (tävling 135/träning 140) respektive fälttävlan  
(2 stjärnigt).  

Kursen omfattar ridning på hög nivå och såväl lärarledd som självständig träning och förberedelser 
för specifika tävlingsmål. 

 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:  

 

Kunskaper:  Kursen ger fördjupade kunskaper i… 
- ridlära enligt nationellt vedertaget system och system för 
hästutbildning mot svår nivå ur ett internationellt perspektiv 
- hästens utbildning på högre nivåer motsvarande kursens målsättning i 
studentens specialgren 
- exteriörens betydelse för träningsplanering och träning av hästen som 
en biologisk varelse med olika förmågor samt metoder att bedöma 
hästars utvecklingspotential utifrån exteriör, prestationer och 
utbildningsståndpunkt 
  

 

Färdigheter:  Kursen ger fördjupade färdigheter i… 
- ridskicklighet i studentens specialgren motsvande kursens målsättning, 
se ovan 
- att utbilda, träna och tävla hästar på nivå motsvarande kursens 
målsättning i studentens egen disciplin 
- att med ökad insikt och erfarenhet förstå och läsa av hästars 
reaktioner i tränings- och utbildningssituationer 
- att bedöma hästars utvecklingspotential utifrån exteriör, prestationer 
och utbildningsståndpunkt 
 
  

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- anpassa träning och tävling efter olika hästars egenskaper och deras 
utbildningsfas, samt att utveckla dem med en god ryttarkänsla, samt 
kan motivera sitt agerande på ett utförligt och korrekt sätt med god 
insikt 
- ur ett kundperspektiv med ett gott horsemanship och på ett 
professionellt sätt visa häst i träning och tävling inom sin specialgren i 
nivå med kursens målsättning för olika miljöer och situationer 
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Former för kunskapskontroll 
Träningsrapporter där studenten analyserar och reflekterar över arbete med olika typer av hästar 
Genomförda tävlingar med analys av resultat och genomförande 
Obligatoriska utbildningskontroller 

 

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen och kan självständigt använda erhållna kunskaper 
och uppvisade färdigheter och kompetenser. Studenten uppvisar god förmåga att anpassa ridningen 
efter olika hästars egenskaper och utvecklar dem med en god ryttarkänsla, samt kan motivera sitt 
agerande på ett utförligt och korrekt sätt med god insikt. 
Studenten har uppvisat goda resultat i träning och tävling, motsvande kursens målsättning i sin 
specialgren. 
Den studerande visar stort intresse, ansvar, förståelse och gott handlag, samt kan motivera sitt 
handlande med iakttagande av gott horsemanship. 

 

12. Saluhästvisning 
Kursens omfattning 
15 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska och delvis engelska 

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 
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Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen syftar till att genomföra ett examensarbete där den studerande på ett självständigt sätt visar 
god kompetens i att förbereda hästar för och presentera dem i ett optimalt skick vid en 
saluhästvisning. De skall kunna göra det på ett lämpligt sätt efter kunds önskemål och 
kravspecifikation och utifrån hästarnas förutsättningar.  

Processen skall dokumenteras i ett skriftligt examensarbete med utgångspunkt i hästens utbildning 
med förankring i teoretisk ridlära och ge övning i analytisk förmåga och användning av korrekt 
terminologi. Den studerande ska redovisa och försvara arbetet muntligt med förslag på lösningar och 
analys grundat på det praktiska arbetet med hästar.  

Kursen innehåller planering, genomförande och utvärdering av saluhästvisning för externa kunder 
som kunskapskontroll att studenten uppnått den sammanvägda kunskap, färdighet och kompetens 
för att bli en beridare. 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- planering, genomförande och utvärdering av saluhästvisning utifrån 
kunders önskemål och kravspecifikationer, samt hästens förutsättningar 
- hur examensarbete ska skrivas 
   

 

Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- förbereda för och visa hästar inom sin specialgren på championat, 
tävling och saluhästvisning 
- skriva ett examensarbete 
- redovisa, och försvara ett examensarbete 
 
  

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- självständigt bedöma, selektera, utbilda och förbereda och visa upp 
hästar enligt svensk vedertagen utbildningstrappa för egen eller kunds 
räkning vid saluhästvisning. 

 
  

Former för kunskapskontroll 
Skriftligt examensarbete om planerad och genomförd saluhästvisning, samt tillhörande muntlig och 
praktisk redovisning där utvalda delar redovisas både på svenska och på engelska. 
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Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att självständigt planera, genomföra och utvärdera genomförd 
saluhästvisning för externa kunder, både nationella och internationella. 

 

 

13. Skolridning 
Kursens omfattning 
40 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska och delvis engelska 

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen syftar till att utveckla ryttarens allsidighet i ridningens tre grenar på en äldre skolad häst, för 
att utveckla sin egen ridfärdighet för att tillämpa den i utbildningen av den unga hästen.  

I kursen ingår praktisk färdighetsträning i dressyr, hoppning, och terrängridning. Stor vikt läggs vid 
ryttarens förmåga till korrekt sits, balans, följsamhet, korrekt hjälpgivning och inverkan.  

Teoretisk undervisning i ridlära motsvarande lätt till medelsvår klass. Studenten utvecklar sin 
kunskap om betydelsen av sits, balans, följsamhet och korrekt hjälpgivning för att utveckla den unga 
hästen. Kursen innehåller undervisning och självständigt arbete i tömkörning med olika typer av 
åldersträningsmetodik. Studenten bedömer under handledning hästens träningsintensitet.  
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Kursen innehåller förevisning av anpassning av utrustning för tömkörning samt genomgång av 
kommandon och om olika hjälpmedel. Genomgående i kursen läggs stor vikt vid säkerhetsaspekter, 
uppträdande och korrekthet med hästens välbefinnande i fokus.  

Kursen ges på svenska men en del engelska termer förkommer. Föreläsningar kan vid vissa tillfällen 
ske på engelska. 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- betydelsen av rätt sits, följsamhet, korrekt hjälpgivning och inverkan i 
hoppning, dressyr och fälttävlan för utveckling av den unga hästen 
- säkerhetsrutiner och gott horsemanship i disciplinerna hoppning, 
dressyr och fälttävlan 
- tömkörningsmetodik för hästar i olika åldrar med rätt 
säkerhetsaspekter, rätt utrustning och lämplig träningsintensitet 
   

Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- inverka genom rätt sits, följsamhet och korrekt hjälpgivning i 
hoppning, dressyr och fälttävlan 
- tömköra hästar i olika åldrar med säker och anpassad utrustning 
 
  

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- förstå och beskriva betydelsen av att rätt inverka på hästen genom 
sits, följsamhet och korrekt hjälpgivning i hoppning, dressyr och 
fälttävlan på en äldre skolad häst samt att genom ridning demonstrera 
detta 
- tömköra hästar i olika åldrar på ett riktigt sätt med goda 
säkerhetsaspekter och hästens välbefinnande i centrum 
  

Former för kunskapskontroll 
Observation i arbete 
Praktiska prov 
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Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att inverka korrekt på en äldre skolad häst i samtliga discipliner och vid 
tömkörning.  

 

14. Stall- och verksamhetsmanagement 1 
Kursens omfattning 
30 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska och delvis engelska 

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen syftar till att utveckla förmågan att leda, planera och genomföra det dagliga arbetet i ett 
utbildningsstall. Kursen omfattar träning i att på ett självständigt och ekonomiskt sätt stalla upp, 
hantera, sköta och vårda hästar på ett etiskt korrekt sätt med hänsyn till säker hästhantering, 
foderhantering etc. i olika hästhållningssystem.  

Undervisning sker om vikten av en god arbetsmiljö och ergonomi för ett långt framtida 
yrkesverksamt liv som beridare. Kursen innehåller uppgifter för övning av färdigheten i personal- och 
verksamhetsplanering. Kursen belyser hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas. 
Färdighetsträning i att hantera kundrelationer genom professionell kommunikation och 
nätverksbyggande. 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 
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Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- att på ett ekonomiskt sätt stalla upp, hantera, sköta och vårda hästar 
på ett etiskt och djurskyddsmässigt korrekt sätt med hänsyn till säker 
hästhantering 
- vad en god arbetsmiljö och ergonomi kan betyda för ett långt framtida 
yrkesverksamt liv som beridare 
- olika hästhållningssystem ur ett ekonomiskt och etiskt perspektiv 
- foderhantering samt hästars hälso- och sjukvård 
- förberedande kunskaper om personal- och verksamhetsplanering 
- förberedande kunskap om kundrelationer genom professionell 
kommunikation och nätverksbyggande 
- systematiskt arbetsmiljöarbete 

  

Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- på ett självständigt och ekonomiskt sätt stalla upp, hantera, sköta och 
vårda hästar på ett etiskt och djurskyddsmässigt korrekt sätt med 
hänsyn till säker hästhantering 
- skapa och utveckla en god arbetsmiljö och se vad god ergonomi kan 
betyda för ett långt framtida yrkesverksamt liv som beridare 
- att sköta olika hästhållningssystem ur ett ekonomiskt och etiskt 
perspektiv 
- hantera foder ekonomisk och med god hygien 
- planera för personal- och verksamhet 
- hantera kundrelationer genom professionell kommunikation och 
nätverksbyggande 

 

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- etiskt förhålla sig till hästar, uppdragstagare, uppdragsgivare och sin 
yrkesroll 
- medverka aktivt till en god arbetsmiljö med ett hälsofrämjande synsätt 
för att se till att alla i verksamheten aktiva, ska kunna hålla sig friska och 
därigenom klara ett långt yrkesverksamt liv 
- vara en god kommunikatör i förhållande både till medarbetare och 
kunder och att se vikten av och att bygga upp ett användbart nätverk 
 
  

Former för kunskapskontroll 
Observation i arbete 
Praktiska prov 
Muntliga och praktiska redovisningar 
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Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan använda erhållna kunskaper, färdigheter och 
kompetenser för att självständigt leda, planera och genomföra det dagliga arbetet i ett utbildningsstall 
på ett ekonomiskt och etiskt korrekt sätt med hänsyn till säker hästhantering, foderhantering etc. i olika 
hästhållningssystem. 
 

15. Stall- och verksamhetsmanagement 2 
Kursens omfattning 
55 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska och delvis engelska 

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen mål är att visa en god förmåga att självständigt planera, driva och leda stall- och 
utbildningsverksamhet för hästar.  

Kursen omfattar praktisk hästhållning, skötsel, vård och hästhantering utifrån hästens behov som 
biologisk varelse grundat i ett ekonomiskt och etiskt korrekt förhållningssätt. Övning i att bedriva 
hästverksamhet och anläggningsvård med daglig och långsiktig planering gällande anläggningens 
skötsel samt hästmanagement och träningsupplägg förenligt med en högkvalitativ 
näringsverksamhet. Övning i praktisk arbetsledning och att kunna arbeta fram arbetsrutiner och 
handha dagliga personalfrågor.  

Kursen ska ge övning i att hantera kundrelationer genom professionell kommunikation och 
nätverksbyggande ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 
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Kunskaper:  Kursen ger fördjupade kunskaper i… 
- hästhållning, skötsel, vård och hästhantering utifrån hästens behov 
som biologisk varelse med hänsyn till ett ekonomiskt och etiskt korrekt 
förhållningssätt 
- förebyggande hästhälsovård och att förstå hästen utifrån ett etologiskt 
perspektiv och hur man sätter hästens välbefinnande i centrum 
- anläggningsvård med daglig skötsel och långsiktigt underhållsarbete  
- planering gällande hästmanagement och träningsplanering förenlig 
med en högkvalitativ näringsverksamhet 
- arbetsledning, framtagande av policydokument, handlingsplaner etc. 
- om hur internationella kundrelationer kan etableras 
- olika faktorer som påverkar kostnader och intäkter i samband med 
hästhållning, uppfödning,  hästutbildning  och försäljning 

 

Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- bedriva hästverksamhet och anläggningsvård med daglig planering 
gällande hästmanagement och träningsplanering förenlig med 
högkvalitativ näringsverksamhet 
- hantering av kundrelationer genom professionell kommunikation och 
nätverksbyggande 
- praktisk arbetsledning, utarbetande av arbetsrutiner och hantering av 
dagliga personal-, anläggnings- och verksamhetsfrågor 
  

 

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- såväl självständigt som i samarbete med andra kunna leda, planera, 
genomföra och utveckla arbetet i ett utbildningsstall på ett 
professionellt, ekonomiskt, rationellt och säkert sätt med utgångspunkt 
i god säkerhet, gott djurskydd och god arbetsmiljö 
- kunna medverka aktivt vid utveckling, anpassning och drift av 
hästanläggningar med uppmärksamhet på hästens miljö- och 
hygienkrav samt med iakttagande av djurskyddsregler 
- kunna bedriva en högkvalitativ hästverksamhet ur alla perspektiv: 
hästarnas, personalens och anläggningens 
- kunna kommunicera professionellt för fungerande kundrelationer 
såväl nationellt som internationellt  
 
  

Former för kunskapskontroll 
Observation i arbete 
Praktiska prov 
Muntliga och praktiska redovisningar 
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Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
 
Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan använda erhållna kunskaper, färdigheter och 
kompetenser för att självständigt leda ett utbildningsstall och sköta berörd anläggning genom såväl 
daglig som långsiktig planering, samt kan motivera och analysera sina beslut utifrån ett säkert och 
självständigt ledarskap. 
Den studerande genomför väl genomtänkta arbetsrutiner med gott ledarskap och initiativförmåga samt 
kan utbilda medarbetare i professionell hästhantering. 
Den studerande kan på ett förtroendefullt sätt kommunicera yrkesmässiga frågor med kunder och andra 
aktörer inom branschen även ur ett internationellt perspektiv. 
 

16. Treåringens utbildning 
Kursens omfattning 
45 yrkeshögskolepoäng 

Undervisningsspråk 
Svenska  

Förkunskapskrav 
Inga 

Valbar kurs 
Nej 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen innehåller förekommande moment i samband med inridning och utbildning av 2,5 - 3-åriga 
hästar. Dessa moment är hantering och visning av häst vid hand, longering, sadeltämjning, ridning i 
de tre gångarterna (skritt, trav och galopp) samt löshoppning. Kommandon och träningsintensitet 
sett i relation till relevanta inridningsmoment.  

Kursen innehåller även föreläsning och förevisning av exteriör samt dess betydelse för hästens 
förutsättningar för arbete och utveckling. Kursen innehåller förevisning av anpassning av utrustning 
till den unga hästen vid longering och ridning samt genomgång om olika hjälpmedel. De studerande 
ska förbereda hästar för och genomföra unghästtest på våren.  
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Genomgående i kursen läggs stor vikt vid säkerhetsaspekter och korrekt uppträdande samt att den 
studerande tränar sin förståelse för hästens beteende och behov utifrån etologiskt perspektiv. 

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper:  Kursen ger kunskaper i… 
- hur löshoppning, longering, tömkörning, inridning och utbildning av 
unga hästar går till i åldersintervallet 2,5- 3 år 
- bedömning av hästar för sport och avel i åldersintervallet 2,5-3 år 
innefattande exteriör, gångarter, hoppförmåga och temperament 
- hästens inlärningsbeteenden och vilka träningsfysiologiska faktorer 
som påverkar den unga hästen, samt betydelsen av allsidig träning för 
framtida utveckling och hållbarhe 

 

Färdigheter:  Kursen ger färdigheter i att… 
- rida in, utbilda och träna hästar i åldersintervallet 2,5 – 3 år i enlighet 
med svensk vedertagen utbildningstrappa och med hänsyn till den 
enskilda individens utveckling och förutsättningar. 
- förbereda för och visa hästar i olika grenar på unghästtest 
- tömköra unghästar med anpassad metodik, med rätt säkerhetsaspekt 
och med hästens välbefinnande i centrum 
  

Kompetenser:  Efter kursen har den studerande kompetenser att… 
- utbilda den unga hästen från sadeltämjning till visning vid unghästtest, 
samt för visning av häst för hästägare eller kunder 
 
  

Former för kunskapskontroll 
Praktiska prov i löshoppning, ”häst vid hand” och ridning samt obligatoriska utbildningsuppföljningar 
av både den studerande och hästar i ovanstående moment, samt muntlig framställan. 

Principer för betygsättning 
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).  
 
Icke godkänt (IG)  
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.  
 
Godkänt (G)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.  
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Väl godkänt (VG)   
Den studerande har nått samtliga mål för kursen, samt kan självständigt använda erhållna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser för att diskutera och analysera olika unga hästars förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter för utbildning från sadeltämjning till visning vid unghästtest, samt för visning 
av häst för hästägare eller kunder. 

 

 


