
 

 

Betygskriterier EX0994 år 2022. Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E, 15.0 hp. 
 

 
Lärandemål (LM): Godkänd (G): Examinationsformer inklusive fordringar för 

godkänd kurs 

1 - identifiera problemställningar och 

formulera frågeställningar inom ett givet 

ämne, 

- identifierar under handledning 

problemställningar och formulerar frågeställningar 

inom ett givet ämne. 

Det skriftliga Självständiga arbetet inklusive 

upprättande av Arbetsplanen.  

2 - självständigt söka, sammanställa, värdera 

och kritiskt tolka relevant information och 

data utifrån formulerad frågeställning, 

 

- söker självständigt, sammanställer, värderar och 

tolkar kritiskt relevant information, litteratur och 

data utifrån formulerad frågeställning. 

Det skriftliga Självständiga arbetet. 

3 - kritiskt diskutera innehåll, resultat och 

slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt 

reflektera över hur frågeställning och metodval 

förhåller sig till ämnets vetenskapliga och 

praktiska grund, 

- diskuterar i en resultatdiskussion kritiskt och 

balanserat det vetenskapliga arbetets innehåll, 

resultat och slutsatser och placerar sina resultat i ett 

sammanhang av tidigare genomförd forskning. 

- reflekterar i en metoddiskussion över hur 

frågeställning och metodval förhåller sig till 

ämnets vetenskapliga och praktiska grund. 

Det skriftliga Självständiga arbetet. 

4 - reflektera över samhälleliga och etiska 

aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet, 

 

- reflekterar över samhälleliga och etiska aspekter 

samt aspekter på hållbarhet (t.ex. sociala, 

ekonomiska och miljömässiga) inom ämnet. 

LM4 diskuteras muntligt för varje arbete, individuellt 

av respektive student under gruppträff 3. LM4 kan 

också i tillägg till detta behandlas skriftligt i det 

Självständiga arbetet beroende på ämnets natur. 

 



 

 

5 - skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, 

enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för 

angiven målgrupp och enligt givna anvisningar, 

 

- presenterar skriftligt ett vetenskapligt arbete, 

enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för 

angiven målgrupp och enligt givna anvisningar. 

- arbetet är skrivet på ett acceptabelt vetenskapligt 

språk och arbetet har en tydlig struktur och en 

logisk följd. 

Det skriftliga Självständiga arbetet. 

6 - muntligt presentera ett vetenskapligt arbete 

samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på 

en annan students arbete, 

 

- presenterar muntligt, strukturerat och 

målgruppsanpassat, ett vetenskapligt arbete.  

- granskar kritiskt och ger konstruktiv kritik på 

en annan students arbete. 

Muntlig presentation av det Självständiga arbetet 

enligt givna anvisningar. Examineras individuellt. 

 

Muntlig individuell opponering på annan students 

Självständiga arbete under de muntliga 

redovisningarna (obligatoriskt att genomföra men 

examineras ej).  

 7 - identifiera sitt eget utvecklingsbehov av 

kompetens och kunskap inom området för arbetet, 

 

- identifierar sitt eget eller djursjukskötarkårens 

utvecklingsbehov av generella kompetenser 

och/eller ämneskunskaper inom området för 

arbetet.  

LM7 diskuteras muntligt för varje arbete, 

individuellt av respektive student under 

gruppträff 3. LM7 kan också i tillägg till detta 

behandlas skriftligt i det Självständiga arbetet 

beroende på ämnets natur. 

 

 

 

Mål EX0994: 

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, självständigt ska planera, genomföra och presentera ett eget arbete inom en given tidsram. 

Studenten ska genom det självständiga arbetet utveckla sina färdigheter i akademiskt skrivande och fördjupa sina ämneskunskaper. 

 

Villkor för betygsgrader EX0994:  

Kursen bedöms som Godkänd/Icke godkänd. För betyget godkänd (G) på kursen krävs att kriterierna för godkänd är uppfyllda för alla lärandemål. Ett 

examinationstillfälle är förbrukat om inlämning av det självständiga arbetet inte sker enligt arbetsplanen. En student som inte uppnått godkänt resultat inom 

kurstillfället har rätt att examineras på nytt och för det Självständiga arbetet innebär det examination tidigast under nästkommande termin. 

 

Examinationsformer: Godkänt skriftligt arbete och godkänd muntlig presentation, samt genomförande av opponering på annan students arbete.  

Fodringar för godkänd kurs: Deltagande vid obligatoriska moment, vilket innebär deltagande vid alla fyra skrivgruppsträffar samt deltagande vid de muntliga 

redovisningarna. 

 


