
HO0116 Sporthästens friskvård, 5 hp – betygskriterier läsåret 2021/2022  

Mål Bedömnings

-nyckel 

Betyg 3 (G) Betyg 4 (VG)- 5 (MVG) Examinationsform 

LM1 - utforma en översiktlig plan för 

smittskydd samt ha kännedom om strategier 

och rutiner som bidrar till en ansvarsfull 

användning av antibiotika, anthelmintika 

och kemikalier, 

Underlag för 

3 /U. 
Studenten kan utforma en översiktlig plan för smittskydd baserad på 

vetenskaplig fakta i kombination med praktiska förutsättningar. Studenten ska  

samt ha kännedom om strategier och rutiner, som bidrar till en ansvarsfull 

användning av antibiotika, anthelmintika och kemikalier, 

Projektarbete i 

grupp 

Inlämningsuppgift 

LM2 - översiktligt beskriva hästens 

immunförsvar och hur olika sorters 

förvärvad immunisering (t.ex. 

vaccinationer) inverkar på sporthästens 

hälsostatus, tävlingsmöjligheter och 

prestationsförmåga, 

Underlag för 

3 /U 
Studenten kan översiktligt teoretiskt beskriva hur hästens immunförsvar  

fungerar. Studenten kan redogöra och hur olika sorters förvärvad 

immunisering (t.ex. vaccinationer) kan inverka på sporthästens hälsostatus, 

tävlings-möjligheter och prestationsförmåga, 

Projektarbete i 

grupp 

LM 3 - utforma utfodringsstrategier och 

diskutera uppstallningsformer samt 

stallrutiner som kan användas för att 

förebygga sjukdom och skador, 

Underlag för 

3 /U. 
Studenten kan utforma praktiskt tillämpningsbara samt  väl underbyggda 

utfodringsstrategier. Studenten vetenskapligt anknutet diskutera 

uppstallningsformer samt stallrutiner som kan användas för att förebygga 

sjukdom och skador, 

Projektarbete i 

grupp 

LM 4 - redogöra för rörelseapparatens 

anatomi samt diskutera betydelsen av olika 

faktorer och fynd som framkommer vid 

visitering på stillastående häst och häst i 

rörelse, 

Underlag för 

5-4, 3 /U 
Studenten kan redogöra med 

korrektterminologi för 

rörelseapparatens anatomi samt 

diskutera betydelsen av olika faktorer 

och fynd som framkommer vid 

visitering på stillastående häst och häst 

i rörelse, 

Studenten kan detaljerat redogöra med 

korrekt terminologi för 

rörelseapparatens anatomi samt 

diskutera betydelsen av olika faktorer 

och fynd som framkommer vid 

visitering på stillastående häst och häst 

i rörelse, 

Muntlig praktisk 

tentamen 

LM 5 - beskriva hur faktorer såsom exteriör, 

hovvård, underlag, utrustning, rörelse-

mekanik samt rid- och körkonst inverkar på 

varandra och hur dessa kan optimeras i ett, 

för hästen, skadeförebyggande samt 

uppbyggande syfte, 

Underlag för 

5-4, 3 /U 
Studenten kan redogöra med korrekt 

terminologi hur faktorer som exteriör, 

hovvård, underlag, utrustning, 

rörelsemekanik samt rid- och körkonst 

inverkar på varandra och hur dessa kan 

optimeras i ett, för hästen, skade-

förebyggande samt uppbyggande 

syfte, 

Studenten kan ingående medkorrekt 

terminologi redogöra hur faktorer som 

exteriör, rörelsemekanik, underlag, 

utrustning, hovvård samt rid- och 

körkonst inverkar på varandra och hur 

dessa kan optimeras i ett, för hästen, 

skadeförebyggande samt uppbyggande 

syfte, 

Muntlig syntes 

 

LM 6 - diskutera etik, hästvälfärd, 

hållbarhet och användning av sporthästar 

före, under och efter deras tävlingskarriär. 

Underlag för  

3 /U 
Studenten deltar aktivt på diskussion under paneldiskussionen.  Studenten 

reflekterar genomtänkt och vetenskapligt anknutet inom ämnen etik, hästvälfärd, 

hållbarhet och användning av sporthästar före, under och efter deras 

tävlingskarriär.  

Paneldiskussion m 

fokus sporthäst 

Villkor för betygsgrader: För betyget 3 krävs att alla kriterier för betyg 3 är uppfyllda. För betyget 4 krävs att 1 av de 2 kriterierna för betyg 4 (VG)- 5 (MVG) är uppfyllda. För betyget 5 

krävs att 2 av de 2 kriterierna för betyg 4 (VG)- 5 (MVG) är uppfyllda.  

 


