
Betygskriterier HO0104 - Hippologisk baskurs 2021

Lärandemål U 3 4 5

1. översiktligt beskriva vetenskapsteoretisk 

grund samt översiktligt förklara principer för 

kvalitativ och kvantitativ metodik.

Studenten kan översiktligt beskriva 

vetenskapsteoretisk grund samt 

översiktligt förklara principer för 

kvalitativ och kvantitativ metodik.

2.sammanfatta en internationell vetenskaplig 

publikation såväl med vetenskapligt som 

populärvetenskapligt skrivsätt

Studenten sammanfattar en 

internationell vetenskaplig publikation 

såväl med vetenskapligt som 

populärvetenskapligt skrivsätt

3.redogöra översiktligt för den svenska 

hästnäringens organisation

Studenten kan redogöra översiktligt för 

den svenska hästnäringens organisation

4. beskriva hästens ekonomiska, historiska 

och sociala betydelse i samhället samt de 

etiska värderingar som styr människans 

användande av hästen

Studenten kan beskriva hästens 

ekonomiska, historiska och sociala 

betydelse i samhället samt de etiska 

värderingar som styr människans 

användande av hästen

5. beskriva hälso- och arbetsmiljöfaktorer 

som påverkar yrkeslivet inom hästnäringen

Studenten kan beskriva hälso- och 

arbetsmiljöfaktorer som påverkar 

yrkeslivet inom hästnäringen

7. diskutera drift av hästanläggning i ett 

hållbarhetsperspektiv.

Studenten diskuterar drift av 

hästanläggning i ett 

hållbarhetsperspektiv

U 3 4 5

Slutbetyg för kursen Studenten 

uppnår inte 

betyg 3 för ett 

eller flera 

lärandemål

Inget enskilt betyg under 3. Inget enskilt betyg under 3. 

Två av lärandemålen  2, 5 

och 7 måste ha bedömts 

ligga på betyg 4/5.

Inget enskilt betyg under 3. 

De tre lärandemålen 2, 5 

och 7 måste ha bedömts 

ligga på betyg 4/5.

Studenten 

uppfyller inte 

nivån för 

godkänt för ett 

eller flera 

lärandemål Studenten sammanfattar med god stringens  en 

internationell vetenskaplig publikation såväl med 

vetenskapligt som populärvetenskapligt skrivsätt

Studenten diskuterar  hälso- och arbetsmiljöfaktorer som 

påverkar yrkeslivet inom hästnäringen

6. analysera arbetsmiljö i en hästverksamhet 

och tillämpa kunskaper om arbetssätt och 

ergonomi samt uppvisa säker och korrekt 

hästhantering

Studenten diskuterar och analyserar  drift av 

hästanläggning i ett hållbarhetsperspektiv.

Studenten analyserar arbetsmiljö i en 

hästverksamhet och tillämpa kunskaper 

om arbetssätt och ergonomi samt 

uppvisa säker och korrekt 

hästhantering.


