
 
 

Utbildningspolicy för Svenska 

Ridsportförbundet 
 

Utbildning är en central del av Svenska Ridsportförbundets verksamhet. 

Genom kvalitetssäkrade utbildningar skapar vi en röd tråd genom hela 

utbildningsverksamheten. Utbildningspolicyn ligger till grund för samtliga delar 

i utbildningsprocessen, från planering och genomförande till uppföljning och 

utveckling. Arbetet sker i linje med vår strävan mot visionen: Svensk Ridsport – 

Världens bästa! 
 
Svenska Ridsportförbundet ska kontinuerligt förstärka och utveckla kunskap och lärande hos 
alla som är aktiva inom ridsporten. För att vara det självklara valet när det gäller utbildning 
måste vi stå för ett gediget kunnande, där hästens och individens välfärd samt ständigt lärande 
är viktiga drivkrafter. Med utbildning menar vi utbildningar och fortbildningar arrangerade av 
Svenska Ridsportförbundet.  
 
I en omvärld i ständig förändring och med ökade krav på exempelvis hållbar utveckling, 
tillgänglighet och hästvälfärd är det viktigt att utbildningsverksamheten utgår från ett 
gemensamt ramverk. Därför har vi en utbildningspolicy.  
 

Utbildningspolicyn utgör grunden för hur vi skapar trovärdig, kvalitetssäkrad och relevant 

utbildning, särskilt riktad till Svenska Ridsportförbundets medlemmar. Med utbildningspolicyn som 

ramverk skapar vi bättre förutsättningar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla 

utbildningar. Den blir också ett bra stöd när beslut behöver fattas i utbildningsrelaterade frågor. Som 

ett komplement till utbildningspolicyn finns en checklista, som utgör ett stöd i 

kvalitetssäkringsarbetet. 
 

Utgångspunkter 
Samtliga utbildningar ska utgå från följande sex utgångspunkter. Dessa ska utgöra grunden för 
kunskaper och färdigheter inom respektive område. 
 

• Aktuell forskning och beprövad erfarenhet 
Utbildningarnas innehåll ska baseras på aktuell forskning, vetenskap och beprövad 
erfarenhet inom respektive utbildningsområde. Med beprövad erfarenhet menar vi att 
man genom praktisk erfarenhet dokumenterar resultat och erfarenhet hos många 
oberoende personer över tid. Det innebär att vi med dessa kunskaper som utgångspunkt 
utvärderar och utvecklar vår utbildningsverksamhet för att sprida kunskap och 
stimulera ett ständigt lärande. 

  



 
 
 

• Ett tydligt hästvälfärdsperspektiv  
Svenska Ridsportförbundet definierar hästvälfärd utifrån de fem domänerna; nutrition, 
miljö, fysisk hälsa, beteende och känslomässig välfärd. Vi har ett gemensamt ansvar att 
behandla våra hästar med respekt och att alltid se till deras bästa. Förståelse och 
kunskap om ridsport, hästens utbildning och förutsättningar är avgörande faktorer för 
hästens hälsa och välmående.  
 

• Ridsportens värdegrund 
I linje med Riksidrottsförbundet utgår ridsportens värdegrund från allas lika värde och 
en tydlig demokrati där alla kan påverka. Värdegrunden ska genomsyra all vår 
verksamhet, vilket innebär att samtliga utbildningar behöver innehålla information om 
ridsportens värdegrund och trygghetsarbete utifrån ett målgruppsanpassat perspektiv, 
genom kursplaner och kompetensbeskrivningar vid yrkesprov.  
  

• Barnkonventionen 
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är 
individer med egna rättigheter. Det innebär att samtliga utbildningar ska innehålla 
målgruppsanpassat material som bidrar till kunskap om barnkonventionen och dess 
innebörd. I samtliga utbildningar behöver Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och 
ungdomsidrott samt Svenska Ridsportförbundets policy för barn och ungdomars tävling 
och träning vara utgångspunkter.  
 

• Ett tydligt hållbarhetsperspektiv  
Med vår hållbarshetstrategi som utgångspunkt vill vi bidra till ett mer hållbart samhälle. 
Strategin fokuserar på tre delar: ridsport för alla hela livet, klimatsmart ridsport samt 
ridsport på naturens villkor. Det innebär att vi vill skapa de bästa förutsättningarna för 
att människor och hästar ska må bra och utvecklas i trygga, jämlika och hälsosamma 
miljöer, minska ridsportens klimatavtryck samt nyttja hästarnas positiva påverkan på 
miljön. 
 

• Ett tydligt säkerhetsperspektiv 
Vår vision för säkerhetsarbetet är att ridsporten ska vara fri från olyckor som leder till 
att människor och hästar kommer till skada. Det innebär att våra utbildningar behöver 
ge deltagarna insikt i betydelsen av ett aktivt säkerhetsarbete samt kunskap om hur 
skador och olycksfall vid ridsport och handhavande av hästar kan förebyggas. 
Perspektivet är också en viktig utgångspunkt i vårt utbildningsmaterial för att synliggöra 
goda exempel.  

 
  



 
 

Syfte 
Samtliga utbildningar ska syfta till att: 

 
• Ge förutsättningar för enskilda medlemmar att ta del av utbildning med hög kvalitet samt 

visa på möjliga utbildningsvägar som stimulerar ett konstant lärande.  
• Öka kunskapen om och förståelsen för faktorer som inverkar på hästens välfärd. 
• Öka kunskapen om det systematiska trygghetsarbetet så att vi skapar förutsättningar för 

att alla ska känna sig trygga i ridsporten. 
 

Detta uppnår vi genom att:  

 Utbildningarna är kvalitetssäkrade avseende innehåll, upplägg och genomförande. 
 Ha en samsyn kring innehållet i förbundets utbildningar. 
 Utbildningarna är tillgängliga och flexibla för att uppmuntra fler till ett konstant 

lärande. 
 Det sker kontinuerlig utvärdering och utveckling av förbundets utbildningar. 
 Utbildningarna är målgruppsanpassade. 
 Utbildningar och utbildningsmaterial kommuniceras utifrån ett mottagarperspektiv.  
 Utbildare förses med rätt förutsättningar. 

 

Gemensamma principer och pedagogisk syn 

• Utbildningarna har utgångspunkt i moderna pedagogiska metoder samt litteratur 
fastställd av Svenska Ridsportförbundet. 

• Utbildare ansvarar för att skapa positiva lärmiljöer och ta hänsyn till deltagares 
individuella förutsättningar. 

• Utbildningarna ska utarbetas av personer med rätt kompetens och gärna genom 
samarbeten i hela organisationen. 

• Utbildningarna genomförs med hänsyn till Svenska Ridsportförbundets 
Hållbarhetsstrategi samt i linje med vår värdegrund och systematiska trygghetsarbete. 

• Utbildningarna bör när det är möjligt genomföras i samverkan med Hästnäringens 
Riksanläggningar. 

 

Kvalitetssäkring och uppföljning  

Ett naturligt inslag 
Utbildningens kvalitet bibehålls och utvecklas i mötet mellan utbildare och deltagare, men 
också i samband med planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av 
utbildningen. Kvalitetsarbetet ska följaktligen vara en naturlig och integrerad del i den 
vardagliga verksamheten. 
 
Tillgängliga dokument 
För varje utbildning finns kursplan, litteraturlista samt mål och syfte tydligt beskrivet. Dessa 
dokument är tydligt kommunicerade och tillgängliga för deltagare. 

 

Utvärdering 
Efter varje utbildning genomförs en standardiserad utvärdering som ligger till grund för det 
kontinuerliga förbättringsarbetet. Deltagarnas återkoppling är en viktig del av 
kvalitetssäkringen och utvärderingen ligger även till grund för framtida utvecklingsinsatser. 



 
 

 
Delaktighet 
En grundförutsättning för en positiv utveckling är en kultur där alla, såväl utbildare som 
deltagare, känner delaktighet, ansvar och engagemang för kvaliteten på utbildningen. 
Kvalitetsarbetet ska utformas så att det främjar en sådan kultur. 
 
Kvalitetssäkringsprocess 
Ridskole- och utbildningssektionen ansvarar för att samtliga utbildningar inom Svenska 
Ridsportförbundet kontinuerligt kvalitetssäkras genom fastställd process vartannat år. 

 
Utbildare 
En viktig del i kvalitetssäkringsarbetet är utbildarna. Genom kontinuerlig fortbildning skapar 
vi förutsättningar för utbildare att bidra till utbildningar med hög kvalitet. 
 


