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1 ANMÄLAN, MERITER OCH AVGIFTER
1.1 ANMÄLAN
Anmälan till hippologprogrammet ska göras på www.antagning.se. Anmälan öppnar den 15 mars och
sista anmälningsdag är den 16 april.
Eventuella betyg/ intyg laddas upp till www.antagning.se eller skickas enligt anvisningarna på
antagning.se. Ladda upp eller skicka in dina handlingar så snart som möjligt efter att du anmält dig,
vänta inte med att skicka in de dokument du redan har.

1.2 SISTA KOMPLETTERINGSDAG
Du har fram till den 21 juni på dig att komplettera med de betyg eller intyg du får vid terminens slut.
För dig som kommer att ta en IB- eller EB-examen eller går en gymnasieutbildning som slutar efter
den 21 juni 2018 i något av de länder som ingår i EU eller EES gäller 5 juli som sista
kompletteringsdag. Läs mer på https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-somgatt/International-Baccalaureate/For-dig-som-ska-ta-en-IB-examen-2014-eller-senare/Skicka-in-rattpapper/

1.3 ANMÄLNINGS- OCH STUDIEAVGIFTER
Som svensk medborgare behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgift. Uppgifter om
medborgarskap hämtas automatiskt om du har ett svenskt personnummer.
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i
EU/EES eller i Schweiz behöver du inte betala någon anmälnings-avgift. Däremot måste du ladda
upp papper (ex. kopia på pass) som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla
papper ska vara hos Antagningsservice senast 7 maj. Läs mer på https://redigera.antagning.se/sv/Tareda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/?id=672.
Postadress: Hippologenheten, Box 7046, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Ultuna, Uppsala
Org nr: 202100-2817
www.slu.se

Tel: 018-67 21 17
Mobilnr: 070-796 69 99
Mia.Hansson@slu.se
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Utbildningsmålen i hippologprogrammet är satta så att du skall kunna nå de kunskaper och färdigheter
som krävs för att arbeta med och ansvara för utbildning, träning, arbetsledning, planläggning och
rådgivning mm. inom hästnäringen. Nedan följer en mycket kort information, läs mer på
www.slu.se/hippologutbildning
Hippologprogrammet har tre inriktningar, ridhäst, travhäst eller islandshäst. Observera att du måste
göra ett inriktningsval på www.antagning.se. En eller flera inriktningar kan väljas. Utbildningen är
förlagd till Hästnäringens riksanläggningar Flyinge http://flyinge.se/ , Strömsholm
http://www.stromsholm.com/ och Wången http://wangen.se/, beroende på inriktning.
Utbildningen startar 3 september 2018 (programstart endast på hösten).
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är huvudman för utbildningarna och uppgifter om antagna
studenter och deras studieresultat (SFS 19931:153) registreras i universitetets studiedokumentationssystem Ladok.
Hippologprogrammet – inriktning ridhäst, 30 platser.
Årskurs ett är förlagt till Flyinge utanför Lund och årskurs två och tre till Ridskolan Strömsholm
utanför Västerås. Tredje året innehåller följande två valbara block som ger dig en yrkesprofilering;
- ridpedagogik/ridlärare
- hästutbildning
Utbildningen förbereder i de olika årskurserna för Svenska Ridsportförbundets diplomeringar;
hästskötare, SRL II och SRL III beroende på vilken profil du väljer på din utbildning. I anslutning till
årskurs två eller tre erbjuds du att genomföra prov för diplomering SRL II. Regelbundet erbjuds även
prov för diplomering till SRL III. Diplomen är fristående från utbildningen och utfärdas av Svenska
Ridsportförbundet. Proven är avgiftsbelagda.
Hippologprogrammet – inriktning travhäst, minst 7 platser.
Samtliga tre årskurser är förlagda till Wången utanför Östersund. Kursen ”Travsport och
hästhantering III” i årskurs tre ger dig teoretiska grunder för att, efter övrig meritering, kunna ta en
professionell tränarlicens. Licensen är fristående från utbildningen och utfärdas av Svensk Travsport.
Hippologprogrammet – inriktning islandshäst, minst 3 platser.
Samtliga tre årskurser är förlagda till Wången utanför Östersund. Utbildningen förbereder i de olika
årskurserna för Svenska Islands-hästförbundets diplomeringar. I anslutning till utbildningen ges
möjlighet att avlägga prov för diplomeringarna Ridledare, B-instruktör och C-tränare. Beroende på
vilken profil du väljer på din utbildning finns även möjlighet till diplomering i vissa delmoment inom
ridinstruktörsutbildningen. Diplomen är fristående från utbildningen och utfärdas av Svenska
Islandshästförbundet. Proven är avgiftsbelagda.
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BEHÖRIGHETSKRAV

För att kunna antas till Hippologprogrammet ska du ha grundläggande och särskild behörighet.

3.1 GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet krävs för alla högskole- och universitetsutbildningar. De flesta uppnår
grundläggande behörighet genom sina gymnasiestudier, men det finns också andra vägar. Är du
osäker på vad som gäller så finns utförlig information på antagning.se. Du kan också kontakta
Antagningen på SLU på antagning@slu.se.
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3.2 SÄRSKILD BEHÖRIGHET
För hippologprogrammet utgörs den särskilda behörigheten av områdes-behörighet 15 eller A14 eller
motsvarande och godkänt antagningsprov.

3.2.1 Områdesbehörighet
Områdesbehörighet 15 eller motsvarande (gymnasieskola innan GY 11):
 Matematik B
 Naturkunskap B
(Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A + B)
 Samhällskunskap A
Naturkunskap B kan ersättas med följande kurser från Naturbruks-programmet inom gymnasieskola
2000:
 Växt- och djurliv, och
 Kretslopp, och
 Ekologi
Områdesbehörighet A14 (GY 2011) med generellt undantag från kravet på Samhällskunskap 1a2
enligt beslut av SLU:
 Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c
 Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 (undantag från kravet på
Samhällskunskap 1a2)
Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbrukspprogrammet:
 kursen Naturkunskap 1a1
och dessutom ett av följande alternativ
 kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
 kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
 kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
 kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller
Fiske och vattenvård 1
Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd/E.
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper
från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har
inhämtats på annat sätt.

3.2.2 Godkänt antagningsprov
För behörighet att antas till hippologprogrammet krävs godkänt antagningsprov. Avsikten med
antagningsprov är att bedöma om den sökande har tillräckliga förutsättningar att påbörja
utbildningens kurser på den nivå som krävs. Detta är viktigt både ur ett färdighetsmässigt och ur
ett säkerhetsmässigt perspektiv. Tillräckligt hög kunskaps- och färdighetsnivå krävs också för att den
sökande ska ha möjlighet att inom kursernas ramar klara uppsatta utbildningsmål.
Resultat på antagningsprovet fungerar även som en del av urvalet till programmet. Antagningsprovet
ser delvis olika ut för de olika inriktningarna på programmet. Den sökande prövas med avseende på
färdigheter som är kopplade till den eller de inriktningar som den sökande har valt vid anmälningen
till programmet. För utförligare beskrivning av antagningsprovet se vidare sidan 6.
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3.2.3 Undantag/Reell kompetens
Om du inte uppfyller något eller några behörighetskrav till den utbildning du sökt genom formella
meriter, kan du ansöka om att universitetet/högskolan prövar din reella kompetens. Se SLUs hemsida
under Studentwebben, Antagning för mer information.

4

URVAL OCH MERITVÄRDERING

SLU avser att vid antagningsprov pröva samtliga sökande som bedöms ha möjlighet att uppfylla
kraven på grundläggande och särskild behörighet efter antagningsprovet.
Om antalet möjliga behöriga sökande efter antagningsprov överstiger antalet tillgängliga platser på
programmet görs urval utifrån betyg eller högskoleprov i enlighet med SLU:s antagningsordning
angående tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.
Vid urvalet ska utbildningsplatserna fördelas enligt följande




minst en tredjedel ska fördelas på grundval av betyg
minst en tredjedel ska fördelas på grundval av resultat från högskoleprovet
högst en tredjedel ska fördelas på grundval av resultat på antagningsprovet

Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i var och en av dem
(Högskoleförordningen 7 kap. 13 §). Urval bland sökande med samma meritvärde görs genom
lottning.

4.1 BETYGSURVAL
Utifrån dina meriter på gymnasial nivå görs en meritvärdering och du tilldelas ett meritvärde. Urvalet
baseras på den rangordning som upprättats utifrån den sökandes totala meritvärde. För mer
information om hur meritvärdet räknas ut, se www.antagning.se

4.2 HÖGSKOLEPROVURVAL
Antagningen baseras på den rangordning som upprättats utifrån den sökandes resultat på
högskoleprovet.

4.3 ANTAGNINGSPROVURVAL
Behörig sökande som genomfört ett godkänt antagningsprov deltar i urvalsgruppen ”antagningsprov”
och får tillgodoräkna sig två tilläggspoäng utöver resultatet på antagningsprovet om kravet för
godkänd yrkeslivserfarenhet är uppfyllt.
Rangordning upprättats i gruppen behöriga sökande utifrån den sökandes sammanlagda poäng från
antagningsprov och eventuella tilläggspoäng. Urvalet sker utifrån rangordningen.

4.4 TILLÄGGSPOÄNG FÖR YRKESLIVSERFARENHET
Yrkeslivserfarenhet innebär oftast att man har fått en helhetssyn på förutsättningarna i hästnäringen
som kan omfatta förståelse för hästen, arbetsförutsättningarna i hästnäringen, hästkulturen och
relationen häst - människa. Yrkeslivserfarenheten skapar också förtrogenhet med fackuttryck och
begrepp samt ett tänkande i termer av professionellt arbetssätt, inkluderande ansvars- och
säkerhetsfrågor. Detta är speciellt viktigt eftersom många hästintresserade endast har erfarenhet från
privat hobbyverksamhet i liten skala. Steget är stort från hobbyverksamhet till ansvarstagande på
professionella hästanläggningar med ett stort antal människor av olika ålder och med olika erfarenhet,
samt ett stort antal hästar av olika ålder och karaktär.
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Vi ser det som en stor fördel om man har skaffat sig yrkeslivserfarenhet innan man går utbildningen.
Vi vill markera värdet av yrkeslivserfarenhet genom att man, om man har haft anställning eller praktik
i tillräcklig omfattning, kan få tilläggspoäng i antagningsurvalet till programmet.
Två tilläggspoäng, varken mer eller mindre, kan erhållas för godkänd yrkeslivserfarenhet.
Dessa poäng läggs till totalpoängen på antagningsprovet endast för dem som har ett godkänt
prov. Har man tilläggspoäng kommer man att ha en totalpoäng i antagningen mellan 17 och 32.

4.4.1 Yrkeslivserfarenhetens tidsomfattning
Yrkeslivserfarenheten måste vara minst 6 månader räknad i heltid (100 % tjänst) där arbetstiden för
heltid är minst 38 timmar/vecka. Kravet kan även uppnås på deltid, dock minst halvtid. Den totala
tiden vid deltid blir motsvarande längre d v s för att uppnå 6 månader på heltid krävs 12 månader på
halvtid. Vid timanställning räknas genomsnittlig arbetstid för hela perioden. Yrkeslivserfarenheten
räknas från och med det år man fyller 16 och kan delas i flera perioder på en eller flera praktikeller arbetsplatser. Den kortaste perioden som räknas är en sammanhängande 2-månadersperiod på
heltid (fyra månader på halvtid). Varje 2-månadersperiod måste vara genomförd på en och samma
arbetsplats.
Yrkeslivserfarenhet räknas till och med 30 juni ansökningsåret.

4.4.2 Krav på yrkeslivserfarenhetens innehåll
Anställning, praktik och eget företagande ska vara förlagd till verksamhet med professionell
hästhållning såsom ridskola, travskola, träningsanläggning för trav eller galopp, stuteri, utbildningsoch försäljningsstall eller dylikt i Sverige eller utomlands. Yrkeslivserfarenheten kan i vissa fall vara
gjord inom utbildning, förutsatt att den uppfyller kraven på praktikplats och tidsomfattning enligt
ovan.
Du bör ha erfarenhet från den inriktning du avser att välja i utbildningen, t ex ridskola för den som
tänker inrikta sig mot ett yrkesliv som ridlärare, travskola-/tränarrörelse om man vill jobba med
travsporten osv.
Yrkeslivserfarenhet från eget eller släktings företag kan godkännas om verksamheten bedrivs
professionellt och har sådan omfattning att man normalt sett själv arbetar i verksamheten eller har
anställd personal/praktikanter. Är man anställd i egen eller släktings verksamhet skall detta
dokumenteras genom intyg från ojävig fackman såsom företagarförening eller revisor.

4.4.3 Intyg om yrkeslivserfarenhet
För att få tillgodoräkna dig tilläggspoäng måste yrkeslivserfarenheten vara intygad av arbetsgivare
eller praktikvärd eller, för egenföretagare, ojävig fackman. Denne/denna skall med sin underskrift
intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Stickprov kan komma att göras för att kontrollera intygs
riktighet.
Observera att du själv ansvarar för att intyg som kan styrka din rätt till tilläggspoäng på ett korrekt
sätt finns tillgängliga för SLU:s bedömning. Ladda upp originalen i din profil på www.antagning.se.
Om du istället väljer att skicka in via post så skicka vidimerade kopior av betyg/intyg, inte original.
Du är skyldig att på begäran uppvisa originalhandlingar. Observera att SLU inte tar hänsyn till
bristfälliga intyg/betyg och inte heller söker intygsutfärdare för eventuella förtydliganden.
Intyg kan ha olika utformning. För dig som vill ha hjälp med intygs-utformning finns blanketter för
både pågående och fullgjord anställning/ praktik/företagande på hippologenhetens hemsida
www.slu.se/hippologutbildning. OBS! oavsett intygets utformning det är mycket viktigt att det
innehåller uppgifter om följande:
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personnummer och namn för anställd/praktiserande person
den anställda/praktiserandes anställningsperiod (praktikperiod), noggrant redovisad med
tydligt angivna datum för start och slut
anställningens (praktikens) omfattning, helst i procent (ex heltid=100%, halvtid=50% osv.).
verksamhetens inriktning och antal anställda
antal och typ av hästar
den anställda/praktiserandes arbetsuppgifter

Observera att intyg om yrkeslivserfarenhet ska ha inkommit senast sista dag för komplettering.

5

ANTAGNINGSPROV

5.1 ANTAGNINGSPROVETS GENOMFÖRANDE
Antagningsprovet genomförs på Strömsholm eller Wången beroende på vald inriktning.
Hippologenheten SLU kallar till antagningsprov. Antagningsprovet genomförs med respektive
anläggnings skolhästar. Varje sökande kallas till en dags prov.
Antagningsprov för inriktning ridhäst genomförs 2018 på Strömsholm måndag-onsdag vecka 21.
För inriktning travhäst och islandshäst genomförs prov på Wången torsdag-fredag vecka 20.

5.1.1 Ingående moment i antagningsprov
Avsikten med antagningsprovet är att bedöma den sökandes personliga färdighet i nedanstående
moment:
Inriktning/
Tidsåtgång
ca 1 timme
ca 1 timme
ca 1 timme

RIDHÄST
Hästhantering

TRAVHÄST
Hästhantering

ISLANDSHÄST
Hästhantering

Hoppning
ett hästbyte
Dressyr
ett hästbyte

Utselning

Ridning på ridbana
ett hästbyte
Ridning på ovalbana
ett hästbyte

Körning

Dessutom ges, vid antagningsprovet, grundlig information om utbildningen och hur det är att vara
student på Hippologprogrammet.
Utförlig information om antagningsprovet i form av ett skriftligt material skickas i samband med
kallelse till antagningsprov. Informationen och film finns även på hippologenhetens hemsida
www.slu.se/hippologutbildning.

5.1.2 Krav för godkänt antagningsprov
På varje delmoment erhåller den sökande en poäng på skalan U, 5,6,7 8, 9,10. Detta innebär att man
kan bli underkänd (U) eller godkänd på 6 nivåer. Kriterier för de olika godkännandenivåerna finner du
i informationsmaterial gällande antagningsprovet på hippologenhetens hemsida. Lägsta poäng för
godkänt delmoment är 5. Resultatet på provets samtliga delmoment summeras. Lägsta sammanlagda
poäng för godkänt prov är 15.

5.1.3 Funktionsnedsättning
Den som har funktionsnedsättning (ex. syn-/hörselskada) har rätt att få hjälp/stöd vid
antagningsprovet. För att vi skall kunna förbereda detta är det viktigt att du tar direktkontakt med
hippologenheten, se kontaktuppgifter nedan. Du ska kunna dokumentera din funktionsnedsättning för
att ha rätt till stöd.
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5.1.4 Övrigt gällande antagningsprov
Provdeltagarna svarar själva för resor och uppehälle i samband med provet. Information om
inkvarteringsmöjligheter och andra praktiska upplysningar ges i samband med kallelse till
antagningsprovet.

5.2 ATT FÖRBEREDA SIG FÖR ANTAGNINGSPROVET
För att klara undervisningen på den nivå utbildningen startar och ha en möjlighet att klara
utbildningsmålet efter tre år måste du ha en god personlig färdighet i ridning eller körning när du
påbörjar utbildningen. Det är också viktigt att du kan hantera hästar på ett korrekt och säkert sätt samt
att du tränat att visa häst vid hand.
Det är mycket viktigt att du som söker, oavsett inriktning, bildar dig en egen uppfattning om din
färdighet i ridning eller körning. Du bör noga överväga om färdigheten ligger på en nivå som gör
att du kan ha en rimlig chans att klara antagningsprovet. Om du känner dig osäker kan du gärna vända
sig till någon erfaren tränare, ridlärare eller liknande kunnig person för att få dennes synpunkter. För
att vara väl förberedd måste du ha ridit eller kört ett antal olika hästar av olika karaktär och
utbildnings-/träningsstatus. För att få en uppfattning om vad som krävs vill vi informera om att du
måste kunna följande:
För ridhästinriktningen
I dressyr skall du:
- ha en korrekt grundsits
- kunna rida en skolad häst i rätt form och balans
- kunna använda hjälperna och förstå effekten av dessa
- ha tränat på att rida rörelser ingående i lätta dressyrprogram
I hoppning ska du:
- kunna använda en, för olika situationer, lämplig sits och korrekta hjälper
- kunna rida en skolad häst rätt i balans och tempo under hoppning samt
- kunna hoppa olika typer av hinder och hinderserier samt ha erfarenhet av
hoppning upp till 1.10 m.
För travinriktningen
I körning av travhäst ska du:
- kunna köra hästar av olika ålder, karaktär och träningsstatus
- kunna bedöma och köra i olika tempon
- kunna använda klocka för tempobedömning
För islandshästinriktningen
I ridning av islandshäst ska du:
- ha en korrekt grundsits
- kunna använda och förstå effekten av hjälperna
- kunna rida en skolad islandshäst i fyra gångarter samt ha viss erfarenhet
av att ha ridit flygande pass
- ha tränat på grundläggande dressyrövningar
För alla inriktningar
Du bör också öva hantering och visning av olika hästar i olika situationer. För hanteringsmomentet
finns anvisningar i boken ”Hästhållning i praktiken” av Mats Mellberg, (Natur & Kulturs förlag). Du
ska även kunna analysera och bedöma och redogöra för din egen och hästens prestation under ett rideller körpass.
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6

MER INFORMATION

Önskar du mer information se gärna vår hemsida www.slu.se/hippologutbildning.
Vill du ställa frågor är du välkommen att kontakta SLU på någon av följande avdelningar.
För frågor gällande grundläggande och särskild behörighet avseende gymnasieutbildning:
SLU, Avdelningen för student- och utbildningsservice, telefon 018 – 67 28 00,
e-post antagning@slu.se .
För frågor gällande hippologprogrammet och det som är hästrelaterat, exempelvis
yrkeslivserfarenhet:
Hippologenheten
Adress: SLU, Hippologenheten, Box 7046, 750 07 UPPSALA
Telefon: 018–67 211 7, 67 21 43, 67 21 91 eller växel 018 – 67 10 00.
Mail: Anna-Lena.Holgersson@slu.se eller Therese.Waerner@slu.se
Facebook: @hippologprogrammet
Instagram: @Hippologprogrammet
VIKTIGA DATUM 2018
Anmälan öppnar
15 mars
Anmälan stängs
16 april
Kallelse till antagningsprov
slutet av april
Sista dag att styrka avgiftsfrihet (ej svenska medborgare)
7 maj
Antagningsprov travhäst
vecka 20
Antagningsprov islandshäst
vecka 20
Antagningsprov ridhäst
vecka 21
Sista dag för komplettering
21 juni
Sista dag diplom från IB/EB
5 juli
Besked om antagning, urval 1
12 juli
Sista svarsdag urval 1
27 juli
Besked om antagning, urval 2
2 augusti
Programstart
3 september
Reservantagning
fram till 2 veckor efter kursstart
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