
Veckans övning v. 42 - DRESSYR 
 

Tema: Övergångar, tempoväxlingar. Rakriktning, ställning – sittbenens inverkan. 

Banskissen: Visar övningens ”ram”, det vill säga grundvägarna i denna övning är alla linjer. Dessa 

kommer att ridas av alla. Tilläggen består istället av olika uppgifter och möjliga genomföranden vid de 

olika linjerna, samt de olika gångarter man väljer till respektive nivå – men kom ihåg att inte fastna i 

tanken på den nivå du för tillfället har, utan våga utmana - se det du ännu inte ser och sträva alltid 

efter att undervisa dit eleven kommer att nå. 

Starta övningen i vänster varv på sexkanten, med start vid E eller B. I och med att övningen enbart går 

i samma varv behöver man byta varv mitt i (i de högre grupperna flera varvbyten under lektionens 

gång). 

Vägen rids i sin helhet på detta vis om start sker i vänster varv med uppsamlingsplats rosa hörn:  

1. (E-E) Starta med ett varv på sexkanten. 

2. (E-A-F-B) Hörnlinjen samt hörnpassering. 

3. (B-B) Ett varv på sexkanten. 

4. (B-C-) Hörnlinjen  

 

Det vi vill nå genom med denna övning är: Förståelse och känsla för inverkan vid 

tempoväxlingar och övergångar. På det viset är detta ett led i det vi jobbat med under de senaste 

veckorna; inverkan – att koordinera tanke och handling, men att också utvärdera vad det gav för effekt 

– och eventuellt fatta nya beslut.  



Det skulle kunna vara så att elever uppfattar att de gjort någon form av hjälpgivning/inverkan men att 

de inte uppfattat att syftet/målet med inverkan är att hästen ska ta det till sig och att någonting ska 

hända. Det är inte helt logiskt för alla – därför kan det vara bra att påtala ”mottagar-perspektivet”, dvs 

händer det något hos hästen när du inverkar på detta sätt? Om inte, vad behöver du göra? 

 

Arbetsgång/pedagogiskt upplägg:  

För de högre grupperna är det lämpligt att börja skritta fram i det varv man inte tänkt starta övningen 

i, för att sedan byta. För de lägre grupperna är det troligtvis bäst att börja i rätt varv direkt. Som vanligt 

börjar vi med att gå grundvägarna och gruppen följer efter på led. Uppgifterna på de olika sträckorna 

adderas sedan succesivt som tillägg. 

 

Nybörjare (30 min): När ni efter det gemensamma varvet återkommer till startplatsen, låt 

gruppen rida vägen igen, men släpp iväg dem med större avstånd. Eleverna övar att komma ihåg 

vägarna och att styra sina ponnyer. Om det fungerar bra kan man uppmuntra ledarna att – särskilt i 

sexkanten - våga släppa och dra sig in mot mitten.  

Inför nästa varv, ge erbjudandet trav på blå väg och rosa väg (så långt det är möjligt pga 

uppsamlingsplats). Långsamt tempo. (”Trava så sakta du kan, förbi blå och rosa konor”. Öva lättridning 

och att själv kunna sätta igång/sakta av sina ponnyer. Övriga vägar rids i skritt. 

[Om mer utmaning behövs; låt dem trava långsamt de gröna sträckorna i sexkanten]. 

Viktig info även till yngre barn: ”Lätta på tygeln (håll fram händerna lite) när du sätter igång/ökar”. 

Prova och se så mycket lättare det går! (Här lägger vi grunden till att koordinera hjälperna). 

 

Fortsättning och M1 (45 min): Upplägget liknar Nybörjare, men med mer egen inverkan från 

eleverna och definitivt också trav de gröna sträckorna. Här kan man lägga mer fokus på detaljer i 

inverkan – och också mer fokus på det teoretiska när det gäller inverkan (se text under banskiss). Det 

kanske också hinns med att byta varv. 

Om eleverna är sugna på att prova galopp så kan det vara lämpligt att erbjuda det på en av sträckorna 

blå eller rosa som ligger i hörnet. Lämpligt är då att först låta eleverna rida det vanliga varvet på 

sexkanten (trav på hörnlinje) och galopp genom hörn. Sedan det vanliga varvet på sexkanten och 

skritt/trav tillbaka till ledet enligt banans mönster. Galoppen ska aldrig vara lång sträcka och är tydligt 

inramad just i hörnet vilket ökar elevernas möjligheter att kunna göra själva – och att lyckas!  

Kom ihåg skrittpaus. 

 

M2-M3 (60 min): För 6o-minutersgrupperna introduceras övningen något annorlunda. Efter ett 

par skrittvarv, börja med att samla gruppen på ”sexkanten”. Prata om hur den ska ridas (raka vägar, 

vändningspunkter etc) och hur eleverna bör inverka på de olika sträckorna, dubbelsidig/enkelsidig 

belastning av sittben – ställa (enkelsidig) – rakrikta (dubbelsidig), men utan att vika sig i sidan! Behovet 

av att ta det extra lugnt förbi vändningspunkterna kan leda diskussionen in på halvhalter. 



Lägg därefter till trav lättridning på de gröna stäckorna och poängtera att de utöver ovanstående också 

behöver komma till inverkan och effekt när det gäller framåtdrivande och förhållande hjälper. Det blir 

trångt, men det är meningen! Avsluta ev. med att låta gruppen trava långsamt nedsuttet ett par varv 

hela sexkanten runt – utmana dem att känna/inverka med sittbenen även i trav och fråga hur det 

känns?  

Den inverkan som gåtts igenom här är den inverkan som behövs fortsättningsvis när hela banan visas 

– vilket också bör poängteras. Hela mönstret är uppbyggt av rakriktning + vändningspunkter. Därtill 

kommer övergångar och tempoväxlingar in. Visa dem sedan ut i övningens mönster och påtala 

samtidigt som ni går vägen tillsammans hur hästen ska vara på de olika sträckorna/punkterna 

(rak/ställd) samt hur ryttaren förväntas inverka (fokus på sittben). 

Upplägget är sedan detsamma som Fortsättning/M1, och egentligen detsamma genomgående, men 

med den skillnaden att övningen rids med större avstånd (så nära ”avdelning utan tät” som möjligt, 

men med uppsamlingsplatsen som bas).  

Lägg gärna som ytterligare tillägg till travökningar på den rosa och blå hörnlinjen. Beroende av i vilket 

varv du har övningen får den olika effekt. Rids den i höger varv kan fokus ligga på hur man laddar upp 

inför en travökning (hörnpassering = arbetstrav /”laddningen”). Rids den i vänster varv kan fokus ligga 

på hur man samlar ihop en ökning (hörnpasseringen = ”uppsamlingen”/arbetstrav). Båda fokus lika 

viktiga – och eftersom övningen bör ridas i båda varv på denna nivå kan man också tydligt poängtera 

dessa båda fokus. 

Samma hörnpassering används senare ev för ytterligare tillägg galopp. I höger varv blir det 

galoppfattning från skritt ut ur sexkanten och avbrott innan hörnlinjen (som rids i arbetstrav). I vänster 

varv blir det galoppfattning efter hörnlinjen (som rids i arbetstrav) och avsaktning till skritt in på 

sexkanten. Båda fokus är viktiga. Fokusera på ena, eller om det hinns med – båda varv. Poängtera också 

tydligt dessa båda olika fokus/effekter av övningen. 

Det kan också vara av vikt att prata om skillnaden i ryttarens inverkan då man vill ha en travökning i 

jämförelse med en galoppfattning. Då kan mottagarperspektivet (vad behöver hästen av sin ryttare?) 

också bli extra tydligt för eleven. 

Kom ihåg skrittpauser. 

 

M4-M5 (60 min): Upplägget är som M2/M3 men med mer krav på precision och vikten av att fatta 

kloka beslut som inverkar positivt både på den individuella och den kollektiva ridningen. Bygg upp 

övningen successivt liksom på de lägre nivåerna.  

Här kan man också lägga in teoretiska resonemang om varje hästs eget ”register” inom varje gångart, 

och uppmuntra eleverna att känna/prova sig fram på varje häst. Att rida utan stigbyglar med extra 

fokus på sits kan vara en annan utmaning/tillägg. 

Ju enklare linjer samt högre nivå – desto mer krav på att fylla med innehåll som ger tankeverksamhet 

och hjärngympa! 

Kom ihåg skrittpauser. 

----- 



Bygg fritt in lämplig teori, kloka tankar och låt eleverna komma med frågor och förslag till diskussionen! 

För delaktighet och relationsskapande pedagogik. 

Lycka till! Och hör jättegärna av dig om du vill diskutera övningen! 

Maria 


