
Läroplan; Djur och djurhållning – fördjupning: häst  läsåret 2023–2024 

Utbildningsprogrammets omfattning: heltidsstudier, närundervisning 25h/vecka under 

läsåret som består av 36 veckor. I studierna ingår en två veckor lång period av lärande i 

arbete.  

Ämnen (omfattning, lärandemål, innehåll som anknyter till målen, lärmiljöer, arbetssätt, 

utvärdering av kunnande, handledning och stöd): 

För all undervisning gäller: Undervisningen förverkligas i grupp. Vid planering och 

förverkligande av undervisning beaktas den studerandes ålder, särdrag och stödbehov.  

 

Djurarter och raser, inkl. våra lantraser   54h 

Mål:  

De studerande lär sig om olika djurarter och raser i anslutning till lantbruk och gårdsturism. 

De studerande lär sig arternas och rasernas kännetecken och egenskaper. De studerande 

lär sig känna igen de finska lantraserna och förstå deras betydelse för mångfalden och 

deras värde också ur ett kulturhistoriskt perspektiv.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Föreläsningar, diskussioner, litteratur, studiebesök, presentationer 

Utvärdering av kunnande:  

Lärdagbok, kamratutvärdering av presentationer 

 

Djurens anatomi och fysiologi     54h 

Mål:  

De studerande lär sig grunderna i djurens anatomi och fysiologi. De studerande lär sig 

identifiera och namnge ben, leder, muskler och organ samt lär sig om djurens 

kroppsfunktioner.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Föreläsningar, litteratur, individuellt arbete 

Utvärdering av kunnande: 

Individuellt arbete, tentamen 

Etologi        36h 

Mål: 

De studerande lär sig grunderna inom etologi, såsom beteendets utveckling från ung 

individ till vuxen, inlärning, sociala beteendemönster och fortplantningsbeteenden. De 

studerande lär sig förstå mekanismerna bakom ett beteende.  



Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, diskussioner, analyser av exempel, observationer 

Utvärdering av kunnande: 

Grupparbete, grupputvärdering av läroprocessen 

 

Genetik        18h 

Mål:  

De studerande lär sig grunderna i genetik; hur arvsmassan är uppbyggd och hur 

förändringar i arvsanlag uppstår samt hur avel påverkar. De studerande lär sig räkna enkla 

uppgifter om sannolik nedärvning.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, räkneuppgifter samt diskussioner 

Utvärdering av kunnande: 

Tentamen 

 

Etik, lagstiftning och djurskydd     18h 

Mål: 

De studerande lär känna djurskyddslagen i Finland och hur djurskydd fungerar i praktiken. 

De studerande lär sig diskutera etiska frågor gällande djurhållning och djurvälfärd.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, diskussioner, studiebesök, individuellt arbete 

Utvärdering av kunnande: 

Lärdagbok  

 

Näringslära och utfodring     36h 

Mål: 

De studerande lär sig grunderna i näringslära och utfodring. De studerande lär sig 

grundläggande näringsfysiologi samt utfodringsplanering och foderanalys 

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, diskussioner, analyser och analysprogram, pararbete, studiebesök 

Utvärdering av kunnande: 

Inlämningsuppgift, pararbete 



 

Friskvård, välmående och rehabilitering   36h 

Mål: 

De studerande lär känna de vanligaste sjukdomarna, sjukdomsalstrarna och parasiterna. 

De studerande lär sig om djurens grundläggande behov, bedömning av djurs 

välbefinnande samt om grunderna i rehabilitering. 

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, diskussioner, litteratur, individuellt arbete 

Utvärdering av kunnande: 

Tentamen, självutvärdering 

 

Djurhälsa, första hjälpen och medicinering   36h 

Mål: 

De studerande lär sig grunderna om djurhälsa, hälsoparametrar och första hjälpen för djur. 

De studerande lär sig om vanligaste skador och olycksfall. De studerande lär sig bedöma 

behovet av akut veterinärvård. De studerande lär sig om läkemedelsanvändning, -

hantering, administrering och bokföring.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, praktiska övningar 

Utvärdering av kunnande: 

Pararbete, kamratutvärdering 

 

Uppfödning, fortplantning och avel    28h 

Mål: 

De studerande lär sig om djuruppfödning, fortplantningsfysiologi, dräktighet och 

förlossning. De studerande lär sig grundprinciper om husdjursavel samt stiftar bekantskap 

med avelsdatabaser.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, praktiska övningar, studiebesök 

Utvärdering av kunnande: 

Tentamen 

 

Företagsamhet       18h 



Mål: 

De studerande lär sig grundprinciperna gällande företagsamhet och hur man startar ett 

företag. 

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, praktiska övningar 

Utvärdering av kunnande: 

Lärdagbok  

 

Djurfotografering       18h 

Mål:  

De studerande lär sig grunderna i digital fotografering med särskild inriktning på 

fotografering av djur. 

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, praktiska övningar och fotoutställning 

Utvärdering av kunnande: 

Lärdagbok  

 

Kundservice, bloggskrivning och kommunikation  18h 

Mål: 

De studerande lär sig känna igen kännetecken på god kundservice och lär sig reflektera 

över sin egen roll i kundbemötande. De studerande lär sig om olika medier, 

kommunikationssätt samt övar textproduktion och kreativt skrivande.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Praktiska övningar, bloggskrivning 

Utvärdering av kunnande: 

Självutvärdering, kamratutvärdering 

 

Lärande i arbete       50h 

Mål: 

De studerande bekantar sig med praktiskt arbete i en djurrelaterad bransch och reflekterar 

över arbetet. 

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 



De studerande letar aktivt själva efter en lämplig plats för tvåveckorsperioden av lärande i 

arbete. Under perioden fungerar den programansvariga som stöd. 

Utvärdering av kunnande: 

Lärdagbok  

 

Slutarbete        30h 

Mål: 

De studerande fördjupar sig i ett ämne eller en ämneshelhet och gör ett skriftligt arbete 

som omfattar ca. 20–40 sidor. De studerande lär sig grunderna i källhänvisning och lär sig 

göra en källförteckning.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, gemensam planering och handledning, individuellt arbete, presentation  

Utvärdering av kunnande: 

Självutvärdering, verbalt omdöme, grupputvärdering under diskussion  

 

Studiebesök och praktiska övningar    36h 

Mål: 

De studerande bekantar sig med olika besöksmål och får en mångsidig inblick i 

djurrelaterade och ämnesrelaterade branscher.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Diskussioner, praktiska observationer och övningar 

Utvärdering av kunnande: 

Lärdagbok 

         Sammanlagt: 486h 

 

Fördjupad ämneshelhet: HÄST 

 

Grundläggande hästhushållning    72h 

Mål:  

De studerande lär sig hästens anatomi, fysiologi och lär sig ta hand om hästen under 

hästens hela livscykel. De studerande får kunskap om grundläggande friskvård för häst 

inklusive hovvård.  



De studerande lär sig kännetecknen på en välmående häst och får kunskap om hästens 

beteende och lär sig känna igen beteenden och minspel som vittnar om stress, rädsla eller 

smärta. De studerande lär sig grundläggande utfodring och stallskötsel.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, praktiska övningar, observationer och studiebesök 

Utvärdering av kunnande: 

Lärdagbok 

 

Hästens dagliga skötsel      72h    

      

Mål: 

De studerande får grundläggande kunskaper om skötsel av hästar i stall, lösdrift och på 

bete. De studerande lär sig att på ett tryggt sätt handskas med hästar i dagliga 

skötselrutiner och lär sig uppmärksamma eventuella förändringar i hästens hälsotillstånd 

och beteende. De studerande lär sig om hästraser, exteriör, färger och tecken.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, praktiska övningar, observationer och studiebesök 

Utvärdering av kunnande: 

Individuell inlämningsuppgift 

 

Inlärning, skolning och träning     72h 

Mål: 

De studerande får grundläggande kunskap om hästens historia, beteende och 

kommunikation. De studerande lär sig förstå och använda kunskap om hästens artenliga 

beteende och beteendebehov. De studerande lär sig mångsidigt om inlärning och träning 

av såväl hobby- som sporthästar.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, diskussioner, observationer, studiebesök 

Utvärdering av kunnande: 

Lärdagbok 

 

Motion, hästsport och hästhobbyer    72h 

Mål: 



De studerande lär sig om hästens rörelsebehov och motion. De studerande får en 

mångsidig inblick i olika hästsportgrenar och användningsområden för häst. De 

studerande lär sig om hästens utrustning och skötsel av utrustning.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, diskussioner, film, studiebesök 

Utvärdering av kunnande: 

Presentationer, kamratutvärdering 

 

Uppfödning och avel      72h 

Mål: 

De studerande lär sig om hästuppfödning, dess mål och betydelse. De studerande lär sig 

om avelsmålsättningar, organisationer och bedömning av avelsresultat. De studerande lär 

sig om hästens fortplantningsfysiologi, dräktighet, fölning och avvänjning. De studerande 

lär sig om identifiering, registrering och djurregister samt lagstiftning i anslutning till dessa.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, diskussioner, presentationer, film, studiebesök 

Utvärdering av kunnande: 

Självutvärdering, verbalt omdöme 

 

Studiebesök och praktiska övningar    34h 

Mål: 

De studerande får en mångsidig och praktisk bild av branschen, användningsområden för 

häst och hästsport.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 

Teori, diskussioner, observation, övningar 

Utvärdering av kunnande: 

Lärdagbok  

 

Finnhästen (en del av kortkursutbudet)   20h 

Mål: 

De studerande får en mångsidig inblick i finnhästens historia, utveckling, rasens nuläge 

och olika användningsområden.  

Innehåll, lärmiljöer och arbetssätt: 



Teori, diskussioner, presentationer, film, litteraturtips 

Utvärdering av kunnande: 

Självutvärdering     

 

        Sammanlagt: 414h 

         

        = 900h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 


