Ridkonst och hästhantering - ridhäst I
HO0108, 10228.1718
25 Hp
Studietakt = 40%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Hanna Carlsson

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2018-05-20 - 2018-06-17
Antal svar
21
Studentantal
26
Svarsfrekvens
80 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 21
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 5
4: 10
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

2. Jag anser att kursens innehåll hade en tydlig koppling till kursens lärandemål.

Antal svar: 21
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 2
4: 11
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.

Antal svar: 21
Medel: 4,0
Median: 4
1: 1
2: 0
3: 3
4: 10
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 21
Medel: 3,4
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 9
4: 9
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

5. Kursens lärandemoment (föreläsningar, litteratur, övningar med mera) har stöttat mitt lärande.

Antal svar: 21
Medel: 3,7
Median: 4
1: 1
2: 0
3: 8
4: 8
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande där olika tankar respekterades.

Antal svar: 21
Medel: 3,8
Median: 4
1: 1
2: 1
3: 4
4: 11
5: 4

Har ingen uppfattning: 0

7. Jag anser att den fysiska lärmiljön (exempelvis lokaler och utrustning) var tillfredställande.

Antal svar: 21
Medel: 3,7
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 7
4: 8
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

8. Examinationen/-erna gav mig möjlighet att visa vad jag lärt mig under kursen, se lärandemål.

Antal svar: 21
Medel: 3,7
Median: 4
1: 1
2: 1
3: 7
4: 7
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag anser att kursen har berört hållbar utveckling (miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet).

Antal svar: 21
Medel: 3,3
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 11
4: 8
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 21
Medel: 2,9
Median: 3
1: 1
2: 6
3: 10
4: 3
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

11. Jag har i genomsnitt lagt … timmar per vecka på kursen (inklusive schemalagd tid).

Antal svar: 21
Medel: 23,6
Median: 21-30
0-10: 2
11-20: 5
21-30: 10
31-40: 3
41-50: 0
>50: 1
Har ingen uppfattning: 0

12. Jag anser att kursen har berört ett genus- och jämställdhetsperspektiv i innehåll och praktik (t. ex.
perspektiv på ämnet, kurslitteratur, fördelning av taltid och förekomst av härskartekniker).

Antal svar: 21
Medel: 3,1
Median: 3
1: 3
2: 1
3: 9
4: 6
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Sammanställning av Kursutvärdering ridkonst och hästhantering 1
Kursen Ridkonst och hästhantering I, HO0108 som genomfördes läsåret 17/18 sammanställs här utifrån den
elektroniska och muntliga utvärderingen, men också kursledarens erfarenheter och reflektioner. Svarsfrekvensen var
ganska god 21 av 26 studenter svarade på elektroniska kursutvärderingen. Vilket ger svarfrekvens på ca 80%.
Kursen har upplevts i sin helhet relativt god till mycket god. Det har varit frågor angående examinerande lärare i
dressyr då läraren tillsammans med utomstående meriterad tränare examinerat studenterna i dressyr. Upplägget har
fungerat bra men kan ses över av kursledare och examinator i kursen inför läsåret. Kritik angående enskild lärare
kan bara påpekas att lärare ska följa vår egen policy. Hästar i kursen står till studenternas förfogande att rida utöver

kursen när hästen ledig, lika så finns ett antal reservhästar som kan bli aktuella att gå in som examenshästar och
rids av studenterna under kursen vilket informeras under kursen. Hästarna upplevts som bra utbildningsmässigt med
olika temperament.
Schema har anpassats vid behov när anläggningen har andra uppdrag och evenemang. Kursens antal timmar har
fullgjorts och fördelats så jämnt det går mellan olika delmoment och studenter så det blir ett rättvis lärande. Fronter
har av en del studenter upplevts som svårt men att lär sig det efterhand man blir mer van med systemet.

Studentrepresentantens kommentarer
Helhetsintrycket av kursen har varit övervägande gott hos de studenter som svarade på kursutvärderingen och
studenterna ansåg också att det fanns en tydlig koppling till lärandemålen i kursen. När kursen startade var det 26
studenter men vid vårterminens slut var vi 22 studenter kvar, varav 21 svarade på utvärderingen.
Generellt sätt så tyckte de allra flesta studenter att innehållet i kursen var bra eller mycket bra. Vi har haft mycket
bra och engagerade lärare som vi har kunnat föra en utvecklande konversation med under alla de olika blocken. Vi
har hela tiden fått träna på att analysera vår egen och hästens insats efter lektionerna vilket har bidragit till en ökad
förståelse och ett kritiskt tänkande, framförallt under unghästblocket. I kursen har det varit en bra balans mellan
fakta och färdighetsträning, det var ett bra upplägg där vi hade ridteori under större delen utav året. Det hade varit
önskvärt med mer hopp-teori samt unghäst och kör-teori.
Kursen hade kunnat tagit mer hänsyn till hållbar utveckling genom enkla medel så som källsortering men hänsyn
togs nog även omedvetet genom den ekonomiska aspekten men studenterna kände sig inte speciellt involverade.
Informationens tillgänglighet var varierande, fronter var ibland svårt att förstå och fungerade inte alltid som önskat.
Ibland upplevdes det att framförhållningen var dålig gällande ridhustider, byggnationer och schemaändringar. Det
upplevdes framförallt hos de som hade ridblock under vårterminen, de hade då inte ordinarie lärare och hade
hoppning i två grupper. Då togs lektionstid till att färdigställa bana.
Det har gjorts flertalet examinationer i kursen och tillfällen för examinationer har varit flexibla och bra inplanerade,
dock svårare för grupperna som har ridblock under vårterminen att hinna göra omexamen inom kursen, lättare för
de grupper som red under hösten.
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