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Marknadsinriktad nötköttsproduktion HV0190 HT2022 
Översiktligt schema och studiehandledning samt  uppbyggnad på 
lärplattformen Canvas, 22/23 
Allmänt 
Kursen är en distanskurs och går på 1/4‐fart, vilket motsvarar 10 timmar studier per vecka 
med start den 29 augusti 2022 och avslut 15 januari 2023. 

Kursen bygger på självstudier med utgångspunkt från material som du har tillgång till på 
lärplattformen Canvas, litteratur, övningar, en obligatorisk och en frivillig träff i Skara, zoom- 
möten, hemtentamen och projektarbete. 

Översiktligt schema och studiehandledning 
Då kursen är en distanskurs med inspelade föreläsningar finns inget detaljerat schema. Var 
och en lägger upp studierna efter sina förhållanden. Det viktiga är att kursmålen uppfylls 
och att uppgifter, quizzar, inlämningar m.m blir gjorda i rätt tid. 

Nedanstående översiktliga schema och studiehandledningen är tänkt som en hjälp och en 
översikt över vilka områden som rekommenderas att fokusera på under olika perioder men 
också vad som måste göras till vissa datum. 

Period 1 29/8-20/11 2022: Instuderingstid, övning, hemtentamen samt FRIVILLIG och 
obligatorisk träff 

• Självstudier av rekommenderad kurslitteratur med sidhänvisningar, webbföreläsningar,
quizzar m.m. för respektive avsnitt når du i Canvas:

• Svensk nötköttsproduktion och marknad
• Foder och utfodring
• Foderstater och fodernormer
• Bete
• Kött
• Ekonomi

• Hemtentamen innefattande de ovan nämnda avsnitten.

• Frivillig kursträff SLU, Skara 15-16 oktober. Under förutsättning att det pågående
utbrottet av Covid-19 inte omöjliggör fysiska träffar och att tillräckligt många är
intresserade ordnar vi en frivillig träff som fokuserar på studiebesök och veterinära
frågor. Vi samlas kl. 9.30 på lördagen och träffen avslutas på söndagens
eftermiddag. Ett mer detaljerat schema meddelas senast en vecka innan träffen.

• OBLIGATORISK kursträff SLU, Skara 18-20 november (fredag-söndag)
• Vi samlas kl. 9.30 på fredagen och träffen avslutas på söndagens eftermiddag.

Under träffen blandas diskussioner på sal med studiebesök. Ett mer detaljerat
schema meddelas senast en vecka innan träffen.
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Period 2: 21/11 2022-15/1 2023 Instuderingstid, vetenskaplig artikel och 
projektarbete 

Självstudier av rekommenderad kurslitteratur med sidhänvisningar, webbföreläsningar, 
quizzar m.m. för respektive avsnitt når du på nedanstående sidor i Canvas: 

• Avel och raser
• Djurens beteende och byggnader
• Djurhälsa och Djurvälfärd
• Vetenskaplig artikel
• Projektarbete, omfattar samtliga områden inom nötköttsproduktionen som tagits upp på

föreläsningar, i den obligatoriska kurslitteratur som angetts under varje avsnitt samt i
övningar.

Viktiga datum 
OBS vissa av nedanstående moment är obligatoriska, andra är det inte. 

• 29 augusti 2020: Kursen startar, obligatoriskt upprop via zoom
• 18 september inlämning av obligatorisk inlämningsuppgift: Vad är rätt

slaktkroppskvalitet och rätt slakttidpunkt?
• 9 oktober inlämning av obligatorisk inlämningsuppgift: Foderstater.
• 15-16 oktober 2022: Första kursträffen (frivillig), Skara. Mer info läggs ut så snart som

möjligt. Fokus är studiebesök på gårdar samt föreläsning om djurhälsa av veterinär.
Reservation att träffen inte genomförs om antalet deltagare blir för få eller restriktioner
beroende på Covid-19 omöjliggör träffen.

• 21-23 oktober 2022: Hemtentamen, obligatorisk.
• 6 november inlämning av obligatorisk inlämningsuppgift, Ekonomiuppgift
• 12-13 november 2022: Omhemtentamen.
• 18-20 november 2022: Andra kursträffen är obligatorisk och är i Skara. Inför träffen ska

ni gjort vissa förberedelser som t ex arbetat med reflektionsfrågor och underlag till
övningar m.m. Dessa kommer ni få i god tid innan träffen. Under träffen kommer vi
besöka gårdar samt fördjupa diskussionen om ekonomi, foder och kött. Reservation att
träffen inte genomförs beroende på restriktioner med anledning av Covid- 19.

• 2-16 december: Vetenskaplig artikel Deltagarna ska lämna in skriftlig sammanfattning
av en vetenskaplig artikel (engelsk eller svensk), skriftligt opponera på annan
deltagares sammanfattning samt besvara frågor på egen sammanfattning från
studentopponent.

• 9 januari 2023: Projektarbetet inlämnat
• 15 januari 2023: Kursen avslutas

Lärplattformen Canvas 
Kursen utgår från lärplattformen Canvas som alla som är regitrerade och inskrivna på 
kursen har tillgång till. I Canvas finns allt om kursen som schema, webbföreläsningar, tips 
på litteratur, underlag till obligatoriska moment, hemtentamen , frivilliga quizar m.m. På 
SLU:s studentwebb finns information om hur du kan använda canvas: 
https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-larplattform/ 
(https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-larplattform/) .  

Missa inte informationen om den praktiska appen som du kan ha i telefonen- 
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https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-larplattform/logga-in-i- 
canvas-studentapp/. (https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-
larplattform/logga- in-i-canvas-studentapp/) 
Du som student har tillgång till Canvas under tiden som kursen pågår men allt material (bilder, text, 
inspelningar m.m.) är upphovsrättsskyddat så du får inte sprida materialet utanför kursen. 

Ämnesavsnitt i Canvas och schema 

Materialet i Canvas är indelat i olika ämnesavsnitt. Grundtanken är att studera avsnitten i den ordning 
de står i listan på Canvas förstasida. 

Varje avsnitt har en "innehållssida" som visar avsnittets litteraturlista, lämpliga avsnitt för egna studier, 
vilken ordning som föreläsningar ges (både på sal och via webben), ansvarig föreläsare, länkar till 
webbföreläsningar och quizar m.m.. Webbföreläsningarna är sorterade med övergripande 
föreläsningar inom området först och de mer specialiserade kommer längre ned i listan 

Kursens samtliga avsnitt kommer att synas från kursstarten men allt material är inte tillgängliga från 
första dagen utan öppnas upp av kursledningen allteftersom kursen fortlöper. 

Vad krävs för godkänd kurs 

För att du ska bli godkänd på kursen som måste du närvara på obligatoriska träffar och få 
godkänt på obligatoriska moment. Om något moment inte är godkänd blir du underkänd på 
kursen. Kursen är på totalt 7,5 poäng men är uppdelad i tre poängmoduler om 2,5 p per 
modul. I respektive modul innefattas nedanstående moment: 

1. Grundläggande teori
Följande moment ingår:

2. Seminarium och fördjupning
Följande moment ingår:

3. Projektarbete
Följande moment ingår:

Instuderingsuppgift 1 Förberedelser inför obligatorisk 
träff 

Projektarbete 

Foderstater och 
instuderingsuppgift2 

Obligatorisk träff 

Instuderingsuppgift 3 Vetenskaplig artikel 

Hemtentamen 

Träffar i Skara 
Två träffar planeras, en frivillig och en obligatorisk, dock med reservation om t. ex Covid-19 omöjliggör 
fysiska träffar. För den frivilliga träffen gäller att tillräckligt många måste vara intresserade att delta på 
träffen för att den ska kunna genomföras. 
Kostnader 
Kostnader för mat, resa och logi i samband med träffarna betalas av deltagarna. Kostnader för resa i 
samband med studiebesök betalas av deltagarna. 
Kostnader i samband med frivilliga aktiviteter som  fika betalas av de deltagare som vill delta. 
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