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Lokal kursplan  

Allmän kurs Häst, Hästsportens folkhögskola 

 

Profil 

Allmän kurs Häst är en ettårig utbildning på distans med hästprofil, med möjlighet till 

förlängd studietid för de som behöver mer tid för att slutföra sin gymnasieexamen. Det är en 

kombinationskurs där man dels kan läsa in grundläggande behörighet till högskolestudier och 

samtidigt läsa en hästprofil där man kan välja mellan inriktningarna ridsport, travsport och 

island. På profilen ridsport som genomförs på Strömsholm läser man Hästkunskap I vilket ger 

kunskap inför yrkesprovet till hästskötare som genomförs i anslutning till kursen. Profilerna 

travsport och island genomförs på Wången och där läser man in hästkunskap för att ha 

möjlighet att avlägga yrkesprov som genomförs i anslutning till kursen. Riksanläggningen 

Strömsholm ligger i Västmanland och Riksanläggningen Wången ligger i Jämtland. 

 

Distansstudier med närträffar 

Kursen läses helt på distans, förutom närträffar på respektive skola för övning av de praktiska 

hästmomenten samt yrkesprov i maj för de som önskar. Strömsholm har närträff ungefär två 

dagar per månad under höstterminen, och något färre under vårterminen då deltagarna i stället 

antas göra studiebesök och intervjuer på ridskolor nära hemmet. Vid Wången har man närträff 

ungefär tre gånger per termin, och då vanligen förlagt måndag-fredag.  

 

Folkhögskolepedagogik 

Man läser sina gymnasieämnen mestadels tematiskt och med viss hästprofil, och gruppen är 

årskursintegrerad. Exempel på teman kan vara Demokrati, Språk, Hälsa och Hästen i 

litteraturen och konsten, och mynnar ofta ut i eget skapande eller praktisk handling. Stor vikt 

läggs vid samverkan på traditionellt folkhögskolevis genom diskussioner, bokcirkel och 

samarbeten på nätet, med målet att lära av varandra och utvecklas som person.   

Vi samarbetar också med Västerås folkhögskola, och de deltagare som behöver mer tid efter 

detta första år för att slutföra sin gymnasieexamen fortsätter läsa enbart gymnasieämnen på 

AKD (Allmän kurs på distans) i Västerås. Vi lägger stor vikt vid god överlämning och 

samverkan vid omdömessättning för en rättvis och sammanhållen bedömning.  
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Demokrati och deltagarinflytande 

Klassråd hålls digitalt i ett diskussionsforum som ett löpande inslag i kursen, för att öka 

demokratin och stärka deltagarinflytandet. Det sker både genom att mentor lägger ut aktuella 

frågor och ämnen och att deltagarna på eget initiativ öppnar nya rubriker med 

diskussionsämnen. Det kan handla om klassens egna regler, arbetsmiljön hemmavid och vid 

närträffar, eller studiesituationen i allmänhet.    

 

Mål 

Målet med kursen är att deltagarna ska få en chans att slutföra sina gymnasiestudier och 

samtidigt stärka upp och få sina kunskaper inom hästhantering dokumenterade. Tanken är att 

kursen ska utgöra en solid grund att stå på för vidare studier och/eller arbete inom 

hästnäringen, och exempelvis möjliggöra att bli behörig att söka vidare till ridlärarutbildning 

eller hippologprogrammet på högskolenivå.  


