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Remiss av förslag till föreskrifter om  
ämnesplan för ämnet djur för forskningsändamål i gymnasieskolan 
och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, 

ämnesplan för ämnet djurparksdjur i gymnasieskolan och inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, 

ändringar i föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:184) för ämnet 
djur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå,  

ändringar i föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:199) för ämnet 
skog, mark och vatten i gymnasieskolan och inom kommunal vux-
enutbildning på gymnasial nivå,  

ändringar i föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:188) för ämnet 
lantbruksdjur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbild-
ning på gymnasial nivå, samt 

ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för 
naturbruksprogrammet; 

Remiss 

Skolverket föreslår nya ämnesplaner, ändringar i befintliga ämnesplaner samt följd-
ändringar i programstrukturen för naturbruksprogrammet.  

Skolverket vill härmed ge remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på för-
slagen.  

Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast den 8 april 2016. 
Skicka gärna svar som e-post till johan.hardstedt@skolverket.se.  

 

På Skolverkets vägnar  

 
Johan Hardstedt 
Jurist 

 

Bilagor 

- Skolverkets förslag  

- Konsekvensutredning 

- Sändlista 
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Skolverkets föreskrifter  
om ämnesplan för ämnet djur för forskningsändamål i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå; 

beslutade den datum och år. 

  Skolverket föreskriver följande med stöd av 1 kap. 4 §  

gymnasieförordningen (2010:2039) samt 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) 

om vuxenutbildning. 

 

1 § Av 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § 

förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att det för varje ämne 

ska finnas en ämnesplan. Av ämnesplanen ska det framgå ämnets syfte, vilka 

kurser som ingår i ämnet, det centrala innehållet för varje kurs, hur många 

gymnasiepoäng varje kurs omfattar och kunskapskraven för varje kurs. 

2 § Ämnesplanen för ämnet djur för forskningsändamål finns i bilagan till 

dessa föreskrifter. 

 

____________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016. 

 

På Skolverkets vägnar 

 

Generaldirektören 

 Enhetschef 
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Djur för forskningsändamål 

DJF 

Djur för forskningsändamål 

Ämnet djur för forskningsändamål behandlar skötsel av djur och anläggningar som 
används för forskningsändamål. Ämnet behandlar också djurens betydelse i 
ekosystemen. Centralt i ämnet är hantering av djur, djurens behov, djuretik samt 
lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning av olika slag. 

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet djur för forskningsändamål ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper för yrkesarbete med djur för forskningsändamål. Den ska leda 
till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur för forskningsändamål med 
utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt 
beprövade metoder som grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 
följa fasta rutiner och ta ansvar i arbetet med djur för forskningsändamål samt 
kunskaper om foder och foderhantering. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar 
hos djur för forskningsändamål samt hur man minimerar påverkan på miljön. 
Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar 
och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med djur för 
forskningsändamål. 
Genom praktiska övningar i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att hantera och sköta djur och anläggningar samt teknisk utrustning som 
används för forskningsändamål. Genom stallturer och fältstudier i olika djurmiljöer 
ska eleverna ges möjlighet att följa djurs utveckling, hälsa och välbefinnande. 
Genom observationer och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om etologi. 

Undervisningen i ämnet djur för forskningsändamål ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande: 
 
 

1) Kunskaper om djurarter som används för forskningsändamål, samt om 

dessa djurarters betydelse i ekosystemen och för människan. 

2) Kunskaper om etologi i samband med djurhållning. 

3) Kunskaper om näringsfysiologi, utfodring och foderhantering. 

4) Förmåga att sköta och hantera djur för forskningsändamål på ett etiskt 

och säkert sätt samt utifrån djurens och verksamhetens behov. 

5) Förmåga att sköta och hantera utrustning och anläggningar på ett säkert 

sätt. 

6) Förmåga att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljön. 
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7) Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa 

hygienrutiner och förebygga ohälsa hos djuren. 

8) Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med djur för 

forskningsändamål. 
 

Kurser i ämnet 
 
 

 Djur för forskningsändamål, 200 poäng, som bygger på kurserna 

sällskapsdjur 1 och lantbruksdjur1. 
 
Djur för forskningsändamål 

DJFDJU0 

Djur för forskningsändamål 

Kursen djur för forskningsändamål omfattar punkterna 1–8 under rubriken 
Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper om hantering och skötsel 
av djur. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
Biologisk grund  

 Identifiering och namngivning av djurarter som ofta används inom 

forskning. 

 Artspecifik biologi hos forskningsdjur, anatomi, fysiologi, uppfödning, 

genetik och genetiska förändringar. 

 Djurarternas naturliga beteenden och naturliga livsmiljö. Arternas 

egenskaper och särskilda behov samt deras naturliga livsmiljö vad gäller 

till exempel temperatur, ljus, bottenmaterial och tillgång på vatten. 

 Orsaker till beteendeförändringar som följd av skador, sjukdomar och 

behandling. 

 Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende. 

 Foder och foderberäkning, fodrets näringsinnehåll och kvalitet samt 

artspecifika foderbehov. 

 Djurs påverkan av miljöomställningar och stress. Artspecifik ångest, 

smärta och lidande hos djur som används för forskningsändamål. 

 Alternativ till användning av försöksdjur – möjligheter och 

begränsningar. 
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 Mikroorganismer, smitta och smittspridning samt sanering, desinfektion 

och avfallshantering. 
Arbetsuppgifter och utrustning  

 Rutiner för att upptäcka beteendeförändringar hos forskningsdjur. 

 Journalföring, muntlig och skriftlig rapportering beträffande djurens 

hälsotillstånd och beteenden. 

 Utarbetande av planer för skötsel av forskningsdjur. Arbetsuppgifter 

utifrån uppgjord plan samt uppföljning och rapportering. 

 Skötsel och hantering av forskningsdjur. 

 Avbrytningspunkt, avlivning och hantering av döda djur. 

 Skötsel och hantering av anläggningar och utrustningar. 

 Klimatkontroll i djurmiljön. 
 Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser  

 Etik i samband med användning av och arbete med forskningsdjur. 

Etiska nämnder och internationellt arbete inom området. 

 Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med 

forskningsdjur. 

 Hygien, smittskydd och förebyggande hälsoarbete. 

 Lagar och andra bestämmelser i samband med arbete med 

forskningsdjur, till exempel angående införskaffande av djur, 

djurhållning och skötsel och användning av forskningsdjur. 
 

Kunskapskrav 
 

Betyget E 
Eleven identifierar med viss säkerhet och namnger med vetenskapliga och 
yrkesmässiga termer djurarter som ofta används för forskningsändamål. Dessutom 
redogör eleven översiktligt för de olika djurarternas biologi och naturliga 
beteende. När eleven observerar djurens beteende identifierar hon eller han med 
viss säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven redogör 
översiktligt för faktorer som påverkar forskningsdjurens trivsel och föreslår enkla 
åtgärder för att förbättra forskningsdjurens hälsa och närmiljö. Dessutom redogör 
eleven översiktligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets 
näringsinnehåll och kvalitet. 
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete med forskningsdjur samt 
sköter och hanterar i samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt 
utifrån djurens behov. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med 
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handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet 
av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de 
problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. När 
eleven arbetar med forskningsdjur följer hon eller han aktuella etiska regler, 
hygienrutiner samt redogör översiktligt för hygien och smittskydd. Dessutom 
redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra 
bestämmelser som rör arbete med forskningsdjur. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
 

Betyget C 
Eleven identifierar med viss säkerhet och namnger med vetenskapliga och 
yrkesmässiga termer djurarter som ofta används för forskningsändamål. Dessutom 
redogör eleven utförligt för de olika djurarternas biologi och naturliga beteende. 
När eleven observerar djurens beteende identifierar hon eller han med viss 
säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven redogör utförligt för 
faktorer som påverkar forskningsdjurens trivsel och föreslår åtgärder för att 
förbättra forskningsdjurens hälsa och närmiljö. Dessutom redogör eleven utförligt 
för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet. 
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete med forskningsdjur samt 
sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt 
utifrån djurens behov. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med 
handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet 
av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven efter samråd med 
handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till 
miljön. När eleven arbetar med forskningsdjur följer hon eller han aktuella etiska 
regler, hygienrutiner samt redogör utförligt för hygien och smittskydd. Dessutom 
redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra 
bestämmelser som rör arbete med forskningsdjur. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
 

Betyget A 
Eleven identifierar med säkerhet och namnger med vetenskapliga och 
yrkesmässiga termer djurarter som ofta används för forskningsändamål. Dessutom 
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redogör eleven utförligt och nyanserat för de olika djurarternas biologi och 
naturliga beteende. När eleven observerar djurens beteende identifierar hon eller 
han med säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven redogör 
utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar forskningsdjurens trivsel och 
föreslår avancerade åtgärder för att förbättra forskningsdjurens hälsa och närmiljö. 
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för utfodring och 
foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet. 
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete med forskningsdjur samt 
sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt 
utifrån djurens behov. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med 
handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet 
av arbetet är gott. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem 
som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. När eleven 
arbetar med forskningsdjur följer hon eller han aktuella etiska regler, hygienrutiner 
samt redogör utförligt och nyanserat för hygien och smittskydd. Dessutom 
redogör eleven utförligt och nyanserat för och arbetar i enlighet med lagar och 
andra bestämmelser som rör arbete med forskningsdjur. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
 
 

 

 



 

SKOLFS 

Gymnasieenheten 
 2015-03-18 

1 (9) 

 

Skolverkets föreskrifter  
om ämnesplan för ämnet djurparksdjur i gymnasieskolan och inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; 

beslutade den datum och år. 

  Skolverket föreskriver följande med stöd av 1 kap. 4 §  

gymnasieförordningen (2010:2039) samt 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) 

om vuxenutbildning. 

 

1 § Av 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § 

förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att det för varje ämne 

ska finnas en ämnesplan. Av ämnesplanen ska det framgå ämnets syfte, vilka 

kurser som ingår i ämnet, det centrala innehållet för varje kurs, hur många 

gymnasiepoäng varje kurs omfattar och kunskapskraven för varje kurs. 

2 § Ämnesplanen för ämnet djurparksdjur finns i bilagan till dessa föreskrifter. 

 

____________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016. 

 

På Skolverkets vägnar 

 

GENERALDIREKTÖREN 

 Enhetschef 
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Djurparksdjur 

DJP 

Djurparksdjur 

Ämnet djurparksdjur behandlar skötsel av djur och djuranläggningar i djurparker 
och annan verksamhet med offentlig förevisning av djur. Centralt i ämnet är 
hantering av djur, djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som 
reglerar arbete med djur och djurhållning i offentlig förevisning. Ämnet behandlar 
dessutom djurens betydelse i ekosystemen och betydelsen av att bevara arter. 

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet djurparksdjur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
för yrkesarbete med djurparksdjur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga 
att sköta djurparksdjur på ett säkert och etiskt sätt med utgångspunkt i djurens 
behov och verksamhetens krav samt med vetenskapligt beprövade metoder som 
grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om djurparksdjurs biologi 
och naturliga beteende samt om foder och foderhantering. Dessutom ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla förmåga att följa rutiner och ta ansvar i arbetet med djur. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka 
djurparksdjurs beteende och välmående. Genom undervisningen ska eleverna också 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar 
hos djur. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar 
och andra bestämmelser som gäller djurhållning för offentlig förevisning. 
Genom övningar, stallturer och studier i olika djurmiljöer ska eleverna ges 
möjlighet att studera djurparksdjurs beteende, hälsa och välbefinnande. Vidare ska 
undervisningen genom praktiska övningar ge eleverna möjlighet att utveckla 
förmåga att hantera och sköta djurparksdjur och anläggningar samt utrustning och 
tekniska hjälpmedel inom verksamhetsområdet. 

Undervisningen i ämnet djurparksdjur ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande: 
 
 

1) Kunskaper om djurarter och artgrupper, samt om djurens hotstatus och 

betydelse i ekosystemen. 

2) Kunskaper om djurparksdjurs näringsbehov, foder och foderhantering. 

3) Kunskaper om olika djurparksdjurs morfologi, livsmiljö, beteende och 

livscykler. 

4) Förmåga att iaktta och tolka djurparksdjurs utseende och beteende i ett 

evolutionärt perspektiv. 

5) Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa 

hygienrutiner och förebygga ohälsa hos djuren. 
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6) Förmåga att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt samt 

utifrån djurens behov och verksamhetens krav. 

7) Förmåga att använda, kontrollera och underhålla utrustning och 

anläggningar på ett säkert sätt. 

8) Förmåga att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljön. 

9) Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör djurparker och 

arbete med djurparksdjur. 
 

Kurser i ämnet 
 
 

 Djurparksdjur 1, 100 poäng, som bygger på kurserna djuren i 

naturbruket, djurhållning samt djurens biologi. 

 Djurparksdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen djurparksdjur 1. 
 
Djurparksdjur 1 

DJPDJU01 

Djurparksdjur 1 

Kursen djurparksdjur 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
Biologisk grund  

 Identifiering och systematisering av ett i djurparker begränsat antal 

djurarter. 

 Djurarternas naturliga livsmiljö och naturliga beteenden. 

 Djurens betydelse i ekosystemen. 

 Djurarternas fysiologi, näringsbehov och speciella krav på fodermedel. 

 Djurarternas egenskaper och särskilda behov beträffande till exempel 

temperatur, ljus och miljö. 

 Beteendeförändringar hos djurparksdjur som följd av miljö, skador och 

sjukdomar. 

 Hygien och smittskydd. 
 Arbetsuppgifter   
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 Återkommande kontroller, till exempel tillsyn och bedömning av 

djurparksdjurens hälsotillstånd, kontroll av hägn, stallar och utrustning. 

 Dokumentation av dagliga rutiner. 

 Daglig skötsel av djurparksdjur vad gäller till exempel utfodring och 

tillsyn samt daglig skötsel av anläggningar och utrustning. 

 Hygien och förebyggande hälsoarbete. 

 Underhåll av hägn och andra djuranläggningar. 

 Underhåll, skötsel och hantering av utrustning. 
 Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser  

 Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med 

djurparksdjur. 

 Lagar och andra bestämmelser i samband med arbete med djurparksdjur, 

till exempel djurskyddslagstiftning och arbetsmiljölagstiftning. 

 Djurparkernas mål, roll och bevarandearbete. 
 

Kunskapskrav 
 

Betyget E 
Eleven identifierar och namnger med viss säkerhet ett i djurparker begränsat antal 
djurarter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. Eleven redogör översiktligt 
för djurarternas naturliga beteende, naturliga livsmiljö och krav på miljö i 
fångenskap samt om djurens betydelse i ekosystemen. Eleven redogör också 
översiktligt för djurparksdjurs näringsbehov och utfodring. 
Eleven observerar djurparksdjur i djurens miljö samt redogör översiktligt för deras 
utveckling, utseende, morfologi och beteende i ett evolutionärt perspektiv. 
Dessutom redogör eleven med viss säkerhet för ohälsa hos djuren och redogör 
översiktligt för förebyggande åtgärder mot ohälsa och beteendestörningar. 
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför i samråd med handledare 
arbetsuppgifter med djurparksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt. 
Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet använder, kontrollerar och 
underhåller eleven med viss säkerhet utrustning och anläggningar. I arbetet löser 
också eleven i samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar 
ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. Dessutom redogör eleven översiktligt för 
och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör arbete med 
djurparksdjur. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 
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Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
 

Betyget C 
Eleven identifierar och namnger med viss säkerhet ett i djurparker begränsat antal 
djurarter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. Eleven redogör utförligt för 
djurarternas naturliga beteende, naturliga livsmiljö och krav på miljö i fångenskap 
samt om djurens betydelse i ekosystemen. Eleven redogör också utförligt för 
djurparksdjurs näringsbehov och utfodring. 
Eleven observerar djurparksdjur i djurens miljö samt redogör utförligt för deras 
utveckling, utseende, morfologi och beteende i ett evolutionärt perspektiv. 
Dessutom redogör eleven med viss säkerhet för ohälsa hos djuren och redogör 
utförligt för förebyggande åtgärder mot ohälsa och beteendestörningar.  
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare 
arbetsuppgifter med djurparksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt. 
Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet använder, kontrollerar och 
underhåller eleven med viss säkerhet utrustning och anläggningar. I arbetet löser 
också eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven 
arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. Dessutom redogör eleven utförligt 
för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör arbete med 
djurparksdjur. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
 

Betyget A 
Eleven identifierar och systematiserar med säkerhet ett i djurparker begränsat 
antal djurarter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. Eleven redogör 
utförligt och nyanserat för djurarternas naturliga beteende, naturliga livsmiljö och 
krav på miljö i fångenskap samt om djurs betydelse i ekosystemen. Eleven redogör 
också utförligt och nyanserat för djurparksdjurs näringsbehov och utfodring. 
Eleven observerar djurarter i djurparksmiljö samt redogör utförligt och nyanserat 
för deras utveckling, utseende, morfologi och beteende i ett evolutionärt 
perspektiv. Dessutom redogör eleven med säkerhet för ohälsa hos djuren och 
redogör utförligt och nyanserat för förebyggande åtgärder mot ohälsa och 
beteendestörningar.  
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare 
arbetsuppgifter med djurparksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt. 
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Resultatet av arbetet är gott. I arbetet använder, kontrollerar och underhåller 
eleven med säkerhet utrustning och anläggningar. I arbetet löser också eleven 
efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar 
ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. Dessutom redogör eleven utförligt och 
nyanserat för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör 
arbete med djurparksdjur. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
 
Djurparksdjur 2 

DJPDJU02 

Djurparksdjur 2 

Kursen djurparksdjur 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I 
kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
Biologisk grund  

 Identifiering och systematisering av ett flertal i djurparker vanliga 

djurarter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. 

 Djurarternas naturliga livsmiljö och naturliga beteenden. 

 Djurens betydelse i ekosystemen. 

 Djurarternas fysiologi och näringsbehov och speciella krav på 

fodermedel. 

 Djurparksdjurens speciella behov beträffande till exempel temperatur, 

ljus och miljö. 

 Beteendeförändringar hos djurparksdjur som följd av till exempel miljö, 

skador och sjukdomar. 

 Vilda djur i hägn, beteende och hälsa. 

 Utformning av hägn och vistelsemiljöer beroende på djurens behov och 

beteende. 

 Hygien och smittskydd. 

 Avelsarbete inom europeiska djurparker. 

 Journalföring och registreringssystem för djurparksdjur. 

 Regler i samband med införsel och utförsel av djurparksdjur och rutiner i 

samband med transport. 
 Arbetsuppgifter och utrustning  
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 Daglig skötsel av djurparksdjur och anläggningar, till exempel utfodring, 

foderhantering, tillsyn av djuren, kontroll av djurens hälsa och kontroll 

av anläggningar och utrustning. 

 Dokumentation av dagliga rutiner och genomfört arbete. 

 Hygienåtgärder och förebyggande hälsoarbete. 

 Underhåll av hägn och andra djuranläggningar. 

 Underhåll, skötsel och hantering av utrustning. 
 Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser  

 Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med 

djurparksdjur. 

 Lagar och andra bestämmelser i samband med arbete med djurparksdjur, 

till exempel djurskyddslagstiftning, arbetsmiljölagstiftningen och 

artskyddsförordningen. 

 Regler, bestämmelser och tillstånd att driva djurpark. 
 

Kunskapskrav 
 

Betyget E 
Eleven identifierar och systematiserar med viss säkerhet ett flertal djurarter som 
förekommer i djurparker med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. Eleven 
redogör översiktligt för djurarternas naturliga beteende, naturliga livsmiljö och 
krav på miljö i fångenskap samt för djurens betydelse i ekosystemen. Eleven 
redogör också översiktligt för djurparksdjurens näringsbehov och utfodring. 
Eleven observerar ett flertal djurarter i djurparksmiljö, samt redogör översiktligt 
för deras utveckling, utseende, morfologi och beteende i ett evolutionärt 
perspektiv. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet ohälsa hos djuren och 
redogör översiktligt för förebyggande åtgärder mot ohälsa och 
beteendestörningar.  
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför i samråd med handledare 
arbetsuppgifter med ett flertal djurparksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert 
sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss 
säkerhet utrustning. Dessutom utför eleven i samråd med handledare underhåll 
av hägn och andra djuranläggningar. I arbetet löser eleven i samråd med 
handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till 
miljön. 
Eleven redogör översiktligt för avelsarbete och registreringssystem för 
djurparksdjur. Eleven redogör översiktligt för regelverk i samband med införsel 
och utförsel av djurparksdjur samt rutiner i samband med transporter. Dessutom 
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redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra 
bestämmelser som gäller i aktuella situationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
 

Betyget C 
Eleven identifierar och systematiserar med viss säkerhet ett flertal djurarter som 
förekommer i djurparker med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. Eleven 
redogör utförligt för djurarternas naturliga beteende, naturliga livsmiljö och krav 
på miljö i fångenskap samt för djurens betydelse i ekosystemen. Eleven redogör 
också utförligt för djurparksdjurens näringsbehov och utfodring. 
Eleven observerar ett flertal djurarter i djurparksmiljö, samt redogör utförligt för 
deras utveckling, utseende, morfologi och beteende i ett evolutionärt perspektiv. 
Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet ohälsa hos djuren och redogör 
utförligt för förebyggande åtgärder mot ohälsa och beteendestörningar.  
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare 
arbetsuppgifter med ett flertal djurparksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert 
sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss 
säkerhet utrustning. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare 
underhåll av hägn och andra djuranläggningar. I arbetet löser eleven efter samråd 
med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar 
hänsyn till miljön. 
Eleven redogör utförligt för avelsarbete och registreringssystem för djurparksdjur. 
Eleven redogör utförligt för regelverk i samband med införsel och utförsel av 
djurparksdjur samt rutiner i samband med transporter. Dessutom redogör eleven 
utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i 
aktuella situationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
 

Betyget A 
Eleven identifierar och namnger med säkerhet ett flertal djurarter som 
förekommer i djurparker med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. Eleven 
redogör utförligt och nyanserat för djurarternas naturliga beteende, naturliga 
livsmiljö och krav på miljö i fångenskap samt för djurens betydelse i ekosystemen. 
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Eleven redogör också utförligt och nyanserat för djurparksdjurens näringsbehov 
och utfodring. 
Eleven observerar ett flertal djurarter i djurparksmiljö samt redogör utförligt och 
nyanserat för deras utveckling, utseende, morfologi och beteende i ett evolutionärt 
perspektiv. Dessutom identifiera eleven med säkerhet ohälsa hos djuren och 
redogör utförligt och nyanserat för förebyggande åtgärder mot ohälsa och 
beteendestörningar.  
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare 
arbetsuppgifter med ett flertal djurparksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert 
sätt. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet använder eleven med säkerhet 
utrustning. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare underhåll av hägn 
och andra djuranläggningar. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de 
problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med djurparksdjur, utrustning, 
stall och hägn. 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för avelsarbete och registreringssystem 
för djurparksdjur. Eleven redogör utförligt och nyanserat för regelverk i samband 
med införsel och utförsel av djurparksdjur samt rutiner i samband med transporter. 
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för och arbetar i enlighet med 
lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
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Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:84) om 
ämnesplan för ämnet djur i gymnasieskolan och inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå; 

beslutade den -- april 2016. 

Med stöd av 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen om 

vuxenutbildning (2011:1108) föreskriver Skolverket att bilagan i Skolverkets föreskrifter 

(SKOLFS 2010:84) om ämnesplan för ämnet djur  i gymnasieskolan och inom kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial nivå ska ha följande lydelse. 

____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016 och ska tillämpas på kurser som påbörjas 

efter den 1 juli 2016.  

  

På Skolverkets vägnar 

 

GENERALDIREKTÖREN 

 Enhetschef 
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Djur 

DJU 

Djur 

Ämnet djur behandlar skötsel av djur och anläggningar. I ämnet behandlas djur 

för livsmedelsproduktion och landskapsvård samt hästar, hundar och 

sällskapsdjur. Ämnet omfattar också de djurarter som förekommer inom 

zoohandeln. Det ökade intresset för djur i olika sammanhang skapar nya 

verksamhetsområden och arbetstillfällen inom naturbruket. Ämnet behandlar 

också djurens betydelse i ekosystemen. Centralt i ämnet är hantering av djur, 

djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar 

djurhållning av olika slag. 

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet djur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för 

yrkesarbete med djur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta 

djur med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med 

vetenskapligt beprövade metoder som grund. Eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla förmåga att följa fasta rutiner och ta ansvar i arbetet med djur samt 

kunskaper om foder och foderhantering. Genom undervisningen ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger skador och 

sjukdomar hos djur samt hur man minimerar påverkan på miljön. 

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 

lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med djurhållning av olika 

slag. 

     Genom praktiska övningar i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla förmåga att hantera och sköta djur och anläggningar samt teknisk 

utrustning. Genom stallturer och fältstudier i olika djurmiljöer ska eleverna ges 

möjlighet att följa djurs utveckling, hälsa och välbefinnande. Genom 

observationer och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 

om etologi. 

Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 
 

 

1) Kunskaper om djurarter och artgrupper, om djurens betydelse i 

ekosystemen samt om djurens betydelse för människan och i olika 

verksamheter. 

2) Kunskaper om etologi i samband med djurhållning. 

                                                 
1
 Senaste lydelse SKOLFS 2010:235. 
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3) Kunskaper om näringsfysiologi, utfodring och foderhantering. 

4) Förmåga att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt samt 

utifrån djurens behov och verksamhetens krav. 

5) Förmåga att sköta och hantera utrustning och anläggningar på ett säkert 

sätt. 

6) Förmåga att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljön. 

7) Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa 

hygienrutiner och förebygga ohälsa hos djuren. 

8) Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning. 

 

Kurser i ämnet 
 

 

 Djuren i naturbruket, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk. 

 Djurhållning, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk. 

 Sällskapsdjur 1, 100 poäng. 

 Sällskapsdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1. 

 Djur i zoohandel, 200 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 2. 

 
Djuren i naturbruket 

DJUDJR0 

Djuren i naturbruket 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:199) om 
ämnesplan för ämnet skog, mark och vatten i gymnasieskolan och 
inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; 

beslutade den -- april 2016. 

Med stöd av 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § 

förordningen om vuxenutbildning (2011:1108) föreskriver Skolverket att 

bilagan i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:199) om ämnesplan för ämnet 

skog, mark och vatten i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning 

på gymnasial nivå ska ha följande lydelse. 

____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016 och ska tillämpas på 

utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2016.  

  

På Skolverkets vägnar 

 

Generaldirektören 

 Enhetschef 
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Skog, mark och vatten 

SKO 

Skog, mark och vatten 

Ämnet skog, mark och vatten behandlar mångbruk av skog. Med mångbruk 

menas att skogen används för olika syften. Skogen omfattas av stora 

ekonomiska och miljömässiga värden och är en av de viktigaste tillgångarna när 

det gäller förnyelsebara råvaror. Skogen nyttjas också för friluftsliv, rekreation 

och upplevelser av olika slag. Centralt i ämnet är ekologi i skogslandskapet och 

skogs-, vilt- och vattenvårdande åtgärder.  

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom skogsbruk och vård av naturresurser. 

Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra arbetsuppgifter 

inom skogsvård, viltvård och vattenvård. Dessutom ska undervisningen bidra till 

att eleverna utvecklar förståelse av moderna och historiska brukningsmetoder 

samt kunskaper om de natur- och kulturminnen som finns i skogslandskapet. 

 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om skogens 

många olika värden. Att upptäcka och se naturvärden bygger på kunskaper om 

växter och djur samt kunskaper i ekologi. I undervisningen ska eleverna därför 

ges möjlighet att utveckla dessa kunskaper. Genom undervisningen ska eleverna 

också ges möjlighet att utveckla kunskaper om skogen som ekosystem samt om 

samspelet mellan natur och människa. Vidare ska undervisningen bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om vattnet i skogslandskapet och vattnens biologi 

och kemi. 

 

Genom fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om växter och djur samt förståelse av ekologiska samband i 

skogliga miljöer. Observationer och fältstudier ska också bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om natur- och kulturvärden i skogslandskapet. 

Arbetsuppgifter inom skogs-, vilt- och vattenvård ska ingå i undervisningen. 

Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande: 
  

 

1) Kunskaper om skogsbrukets historia, omfattning, ekonomiska betydelse 

och sociala värden samt om skogsbrukets påverkan på miljön. 

                                                 
1
 Senaste lydelse SKOLFS 2010:235. 
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2) Kunskaper om djur, växter och vattenlevande organismer i olika skogliga 

biotoper. 

3) Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom skogs-, vilt- och vattenvård. 

4) Förmåga att utföra viltinventeringar samt att tolka och upprätta 

viltvårdsplaner. 

5) Förmåga att utföra viltvårdande åtgärder. 

6) Kunskaper om vattenvårdande åtgärder i skogen och förmåga att 

genomföra arbetsuppgifter i samband med vattenvårdande åtgärder på ett 

ekologiskt hållbart sätt. 

7) Förmåga att tolka och upprätta vattenvårdsplaner.  

8) Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till etik och 

miljö. 

9) Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. 

  

Kurser i ämnet 

 Mångbruk av skog, 100 poäng. 

 Vattenvård, 100 poäng. 

 Viltvård, 100 poäng, som bygger på kursen mångbruk av skog. 

 
 

 

Mångbruk av skog 

SKOMÅN0 

Mångbruk av skog 

Kursen mångbruk av skog omfattar punkterna 1–3 och 8–9 under rubriken 

Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Mångbruk  

 Skogsbrukets historiska utveckling och framtida utvecklingsmöjligheter 

samt skogsnäringarnas betydelse för samhällsekonomin och för hållbar 

utveckling. 

 Skogsfastighetens produktionsvärden, naturvärden, kulturmiljövärden 

och sociala värden med utgångspunkt i praktiska exempel. 
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 Friluftslivets historiska utveckling samt framtida möjligheter till 

naturupplevelser. 

 Skogsbruksplaner, viltvårdsplaner, naturvårdsplaner och andra 

planeringsunderlag inom mångbruk av skog. 

 Vanliga djurarter, växtarter och vattenlevande organismer i skogliga 

biotoper. 

Arbetsuppgifter  

 Arbetsuppgifter inom skogsbruk, skogsvård, landskapsvård, viltvård och 

vattenvård, till exempel röjning av kulturmiljöer och anläggning av 

naturstigar. 

 Orientering i skog och mark med hjälp av karta, kompass och GPS. 

 Mätteknik, till exempel utsättning, avvägning och inmätning med aktuell 

teknisk utrustning.  

 Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser  

 Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet vid förekommande arbeten. 

 Brandförebyggande åtgärder. 

 Miljölagstiftning för skydd av natur- och kulturmiljöer. 

 Skogsvårdslagens portalparagraf samt certifieringssystem för 

miljögodkänt skogsbruk. 

 Allemansrätten. 

  

Kunskapskrav 
 

Betyget E 
Eleven redogör översiktligt för skogsbrukets historia samt för skogens 

biologiska, kulturella, sociala och ekonomiska värden. Dessutom redogör eleven 

översiktligt för olika planer som används i samband med mångbruk av skog. I 

samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt olika skogliga biotoper. 

Eleven identifierar också med viss säkerhet och namnger ett fåtal växter och 

djur i aktuell biotop. Dessutom förklarar eleven översiktligt ekologiska 

samband i biotopen samt biotopens förutsättningar för olika växt- och djurarter. 

 

Eleven följer instruktioner och genomför i samråd med handledare avgränsade 

arbetsuppgifter inom mångbruk av skog. Resultatet av arbetet är 

tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet karta, kompass 

och GPS för att orientera sig i skog och mark. Dessutom löser eleven i samråd 

med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar säkert, ergonomiskt 
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och etiskt samt tar hänsyn till miljön. Dessutom redogör eleven översiktligt för 

och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i samband 

med skogsbruk och friluftsliv. 

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 

den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

 

Betyget C 
Eleven redogör utförligt för skogsbrukets historia samt för skogens biologiska, 

kulturella, sociala och ekonomiska värden. Dessutom redogör eleven utförligt 

för olika planer som används i samband med mångbruk av skog. I samband med 

fältstudier beskriver eleven utförligt olika skogliga biotoper. Eleven identifierar 

också med viss säkerhet och namnger flera växter och djur i aktuell biotop. 

Dessutom förklarar eleven utförligt ekologiska samband i biotopen samt 

biotopens förutsättningar för olika växt- och djurarter. 

 

Eleven följer instruktioner och genomför efter samråd med handledare 

sammanhållna arbetsuppgifter inom mångbruk av skog. Resultatet av arbetet är 

tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet karta, kompass 

och GPS för att orientera sig i skog och mark. Dessutom löser eleven efter 

samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar säkert, 

ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön. Dessutom redogör eleven 

utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller 

i samband med skogsbruk och friluftsliv. 

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 

den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

 

Betyget A 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för skogsbrukets historia samt för 

skogens biologiska, kulturella, sociala och ekonomiska värden. Dessutom 

redogör eleven utförligt och nyanserat för olika planer som används i samband 

med mångbruk av skog. I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt 

och nyanserat olika skogliga biotoper. Eleven identifierar också med säkerhet 
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och namnger flera växter och djur i aktuell biotop. Dessutom förklarar eleven 

utförligt och nyanserat ekologiska samband i biotopen samt biotopens 

förutsättningar för olika växt- och djurarter. 

 

Eleven följer instruktioner och genomför efter samråd med handledare 

sammanhållna arbetsuppgifter inom mångbruk av skog. Resultatet av arbetet är 

gott. I arbetet använder eleven med säkerhet karta, kompass och GPS för att 

orientera sig i skog och mark. Dessutom löser eleven efter samråd med 

handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och 

etiskt samt tar hänsyn till miljön. Dessutom redogör eleven utförligt för och 

arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med 

skogsbruk och friluftsliv.  

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den 

egna förmågan och situationens krav. 
 

 
 

 

Vattenvård  

SKOVAT0 

Vattenvård  

Kursen vattenvård  omfattar punkterna 2–3 och 6–9 under rubriken Ämnets 

syfte. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Biologisk grund   

 Vattenlevande organismer, till exempel fiskar, plankton och kräftdjur. 

Deras biologi och behov samt hur man kan påverka deras livsbetingelser. 

 Vatten, vattenkvalitet och vattnets kretslopp. 

 Vattnet som ekosystem och biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. 

 Skogsbruksåtgärder som påverkar vattenmiljön. 

 Åtgärder som bidrar till levande sjöar och vattendrag i skogslandskapet. 

 Arbetsuppgifter  

 Inventering av sjöar och vattendrag. 

 Inventering av vattenlevande organismer 

 Tolkning av vattenvårdsplaner .  
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 Vattenvårdande åtgärder, till exempel grävning vid återskapande av 

våtmarker, dikesrensning samt avverkning och plantering i kantzoner 

längs vattendrag. 

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser  

 Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet i samband med vattenvård. 

 Lagar och andra bestämmelser i samband med vattenvård, till exempel 

vattendirektivet. 

 

Kunskapskrav 
 

Betyget E 
Eleven redogör översiktligt för olika vattenlevande organismer samt för deras 

behov och hur man kan påverka deras livsbetingelser. Eleven redogör också 

översiktligt för vattenkvalitet, vattnets kretslopp, och innebörden av biologisk 

mångfald i sjöar och vattendrag. I samband med fältstudier beskriver eleven 

översiktligt lämpliga biotopförbättringar och åtgärder som gynnar 

vattenlevande organismer och vattenkvalitet. 

 

Eleven tolkar i samråd med handledare vattenvårdsplaner. Eleven inventerar i 

samråd med handledare sjöar och vattendrag i ett skogsområde. Dessutom 

inventerar eleven i samråd med handledare vattenlevande organismer. 

Resultatet av inventeringen är tillfredsställande. Eleven redogör i samråd med 

handledare för vattenvårdande åtgärder i skogslandskapet. Eleven följer också 

instruktioner och genomför i samråd med handledare avgränsade 

arbetsuppgifter i samband med vattenvårdande uppgifter. Resultatet av arbetet är 

tillfredsställande. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem 

som uppstår. När arbetet är utfört vårdar eleven i samråd med handledare 

maskiner och redskap. 

 

Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön. 

Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och 

andra bestämmelser som rör vattenvård. 

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 

den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 
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Betyget C 
Eleven redogör utförligt för olika vattenlevande organismer samt för deras 

behov och hur man kan påverka deras livsbetingelser. Eleven redogör också 

utförligt för vattenkvalitet, vattnets kretslopp, och innebörden av biologisk 

mångfald i sjöar och vattendrag. I samband med fältstudier beskriver eleven 

utförligt lämpliga biotopförbättringar och åtgärder som gynnar vattenlevande 

organismer och vattenkvalitet. 

 

Eleven tolkar efter samråd med handledare vattenvårdsplaner. Eleven 

inventerar efter samråd med handledare sjöar och vattendrag i ett skogsområde. 

Dessutom inventerar eleven efter samråd med handledare vattenlevande 

organismer. Resultatet av inventeringen är tillfredsställande. Eleven redogör 

efter samråd med handledare för vattenvårdande åtgärder i skogslandskapet. 

Eleven följer också instruktioner och genomför efter samråd med handledare 

sammanhållna arbetsuppgifter i samband med vattenvårdande uppgifter. 

Resultatet av arbetet är tillfredsställande. Dessutom löser eleven efter samråd 

med handledare de problem som uppstår. När arbetet är utfört vårdar eleven 

efter samråd med handledare maskiner och redskap. 

 

Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön. 

Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och 

andra bestämmelser som rör vattenvård. 

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den 

egna förmågan och situationens krav. 

 

Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

 

Betyget A 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika vattenlevande organismer 

samt för deras behov och hur man kan påverka deras livsbetingelser. Eleven 

redogör också utförligt och nyanserat för vattenkvalitet, vattnets kretslopp, och 

innebörden av biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. I samband med 

fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat lämpliga 

biotopförbättringar och åtgärder som gynnar vattenlevande organismer och 

vattenkvalitet. 

 

Eleven tolkar efter samråd med handledare vattenvårdsplaner. Eleven 

inventerar efter samråd med handledare sjöar och vattendrag i ett skogsområde. 

Dessutom inventerar eleven efter samråd med handledare vattenlevande 
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organismer. Resultatet av inventeringen är gott. Eleven redogör efter samråd 

med handledare för vattenvårdande åtgärder i skogslandskapet. Eleven följer 

också instruktioner och genomför efter samråd med handledare sammanhållna 

arbetsuppgifter i samband med vattenvårdande uppgifter. Resultatet av arbetet är 

gott. Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som 

uppstår. När arbetet är utfört vårdar eleven efter samråd med handledare 

maskiner och redskap. 

 

Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön. 

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för och arbetar i enlighet med 

lagar och andra bestämmelser som rör vattenvård. 

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den 

egna förmågan och situationens krav. 

 

 

 
Viltvård  

SKOVIL0 

Viltvård  

Kursen viltvård  omfattar punkterna 2–5 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Biologisk grund   

 Växtarter och djurarter i olika biotoper. 

 Sjukdomar och skador hos vilt. Viltskadornas ekonomiska betydelse och 

förebyggande åtgärder. 

 Faktorer som påverkar viltstammarnas utveckling. 

 Olika skogsbruksmetoders påverkan på viltfaunan.  

 Arbetsuppgifter   

 Tolkning av viltvårdsplaner. 

 Metoder för inventering av vilt 

 Viltinventering och viltvårdsåtgärder, till exempel anläggning av 

viltåkrar och viltvatten. 

 Utvärdering av genomförda åtgärder. 

 Användning av teknisk utrustning. 

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser  
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 Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet i samband med viltvård. 

 Lagar och andra bestämmelser i samband med viltvård, till exempel 

miljölagstiftning. 

 

Kunskapskrav 
 

Betyget E 
Eleven redogör översiktligt för olika djur- och växtarter i olika biotoper samt 

för deras behov och hur man kan påverka deras livsbetingelser. Dessutom 

beskriver eleven översiktligt vanliga sjukdomar och skador hos viltet. I 

samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt lämpliga åtgärder som 

påverkar artsammansättningen i olika biotoper och gynnar viltet. 

 

Eleven tolkar i samråd med handledare viltvårdsplaner. Eleven följer också 

instruktioner och genomför i samråd med handledare avgränsade 

arbetsuppgifter inom viltvård. Dessutom utför eleven i samråd med handledare 

viltinventeringar. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. Eleven löser i 

samråd med handledare de problem som uppstår. När arbetet är utfört vårdar 

eleven i samråd med handledare utrustningen. 

 

Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön. 

Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och 

andra bestämmelser som rör viltvård. 

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 

den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

 

Betyget C 
Eleven redogör utförligt för olika djur- och växtarter i olika biotoper samt för 

deras behov och hur man kan påverka deras livsbetingelser. Dessutom beskriver 

eleven utförligt vanliga sjukdomar och skador hos viltet. I samband med 

fältstudier beskriver eleven utförligt lämpliga åtgärder som påverkar 

artsammansättningen i olika biotoper och gynnar viltet. 

 

Eleven tolkar efter samråd med handledare viltvårdsplaner. Eleven följer också 

instruktioner och genomför efter samråd med handledare sammanhållna 

arbetsuppgifter inom viltvård. Dessutom utför eleven efter samråd med 
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handledare viltinventeringar. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. Eleven 

löser efter samråd med handledare de problem som uppstår. När arbetet är 

utfört vårdar eleven efter samråd med handledare utrustningen. . 

 

Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön. 

Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och 

andra bestämmelser som rör viltvård. 

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 

den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

 

Betyget A 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika djur- och växtarter i olika 

biotoper samt för deras behov och hur man kan påverka deras livsbetingelser. 

Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och 

skador hos viltet. I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och 

nyanserat lämpliga åtgärder som påverkar artsammansättningen i olika biotoper 

och gynnar viltet. 

 

Eleven tolkar efter samråd med handledare viltvårdsplaner. Eleven följer också 

instruktioner och genomför efter samråd med handledare sammanhållna 

arbetsuppgifter inom viltvård. Dessutom utför eleven efter samråd med 

handledare viltinventeringar. Resultatet av arbetet är gott. Eleven löser efter 

samråd med handledare de problem som uppstår. När arbetet är utfört vårdar 

eleven efter samråd med handledare utrustningen. 

 

Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön. 

Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och 

andra bestämmelser som rör viltvård. 

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den 

egna förmågan och situationens krav. 
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Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:188) om 
ämnesplan för ämnet lantbruksdjur i gymnasieskolan och inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; 

beslutade den -- april 2016. 

Med stöd av 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § 

förordningen om vuxenutbildning (2011:1108) föreskriver Skolverket att 

bilagan i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:188) om ämnesplan för ämnet 

lantbruksdjur  i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå ska ha följande lydelse. 

____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016 och ska tillämpas på kurser 

som påbörjas efter den 1 juli 2016.  

  

På Skolverkets vägnar 

 

Generaldirektören 

 Enhetschef 
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     Bilaga 
 

Lantbruksdjur 

LAN 

Lantbruksdjur 

Arbete med lantbruksdjur ställer krav på en kombination av biologiska, tekniska 

och ekonomiska kunskaper. Dessa kunskaper i kombination möjliggör en 

produktion med hög djurvälfärd samt en utveckling av nya produktionsmetoder 

och verksamhetsområden. Ämnet lantbruksdjur behandlar skötsel av olika djur 

inom lantbruket samt användning av djurstallars tekniska utrustning. Det 

behandlar också lantbruksdjurs foderbehov, djurmiljö, djurhälsa, djuretik, avel, 

produktkvalitet och ekonomi. Dessutom behandlas lantbruksdjurs betydelse för 

landskapsvård och biologisk mångfald. 

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet lantbruksdjur ska syfta till att eleverna utvecklar 

förmåga att sköta djur inom lantbruket på ett säkert och etiskt sätt med 

utgångspunkt i djurens behov och verksamhetens krav på produktion. Eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om lantbruksdjurs biologi och naturliga 

beteende. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta 

och tolka lantbruksdjurs beteende, välmående och utveckling. Den ska vidare ge 

eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera teknisk utrustning och 

byggnader, göra ekonomiska beräkningar samt använda digitala hjälpmedel 

inom verksamhetsområdet. Undervisningen ska också leda till att eleverna 

utvecklar kunskaper om säkerhet och djurskyddsmässiga normer. 

Genom laborationer och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om lantbruksdjurs exteriör, fysiologi, näringsbehov, 

genetik och avel. Genom stallturer ska eleverna ges möjlighet att iaktta 

lantbruksdjur för att utveckla kunskaper om deras beteende och hälsa samt om 

sammanhangen i djurskötsel. 

Undervisningen i ämnet lantbruksdjur ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lantbruksdjur 2 

Kursen lantbruksdjur 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, 

med särskild betoning på förmåga att planera arbetsuppgifter. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kunskapskrav 
 

Betyget E 
Eleven observerar i samband med stallturer lantbruksdjur samt redogör 

översiktligt för deras utveckling, tillväxt, utseende, exteriör och beteende i olika 

stall och utemiljöer. Eleven beskriver också översiktligt djurens närmiljö samt 

redogör översiktligt för faktorer som bidrar till en god djurmiljö och för hur 

miljön kan förbättras. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och 

redogör översiktligt för aktuella djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot 

ohälsa och produktionsstörningar. 

 

Eleven redogör översiktligt för lantbruksdjurs reproduktionsbiologi samt för 

hur avelsarbete går till. 

 

Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter med lantbruksdjur. I 

planeringen upprättar eleven en enkel skötselplan med utgångspunkt i djurens 

behov och produktionens omfattning. Eleven gör enkla bedömningar av när och 

hur arbetsuppgifterna i djurstallarna ska genomföras. 

 

Eleven utför i samråd med handledare arbetsuppgifterna. Dessutom gör eleven 

en foderstatsberäkning för lantbruksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert 

sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med 

viss säkerhet teknisk utrustning. Eleven utför i samråd med handledare daglig 

och periodisk tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess 

inställningar. Dessutom kontrollerar eleven i samråd med handledare planerad 

foderstyrning. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som 

uppstår. 

Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall. 

Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och 

andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. 

 

Eleven hanterar med viss säkerhet produkter från lantbruksdjur med hänsyn till 

produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet. Eleven drar också enkla 

slutsatser om sambanden mellan produktionen och marknadens efterfrågan på 

produkter samt om hur produktpriser påverkar det ekonomiska resultatet och 

försäljningen. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur olika avelsåtgärder 

påverkar produktionsekonomin. 

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 

den egna förmågan och situationens krav. 
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Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

 

Betyget C 
Eleven observerar i samband med stallturer lantbruksdjur samt redogör utförligt 

för deras utveckling, tillväxt, utseende, exteriör och beteende i olika stall och 

utemiljöer. Eleven beskriver också utförligt djurens närmiljö samt redogör 

utförligt för faktorer som bidrar till en god djurmiljö och för hur miljön kan 

förbättras. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör 

utförligt för aktuella djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot ohälsa och 

produktionsstörningar. 

 

Eleven redogör utförligt för lantbruksdjurs reproduktionsbiologi samt för hur 

avelsarbete går till. 

 

Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med 

lantbruksdjur. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med 

utgångspunkt i djurens behov och produktionens omfattning. Eleven gör 

välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i djurstallarna ska 

genomföras. 

 

Eleven utför efter samråd med handledare arbetsuppgifterna. Dessutom gör 

eleven en foderstatsberäkning för lantbruksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och 

säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven 

med viss säkerhet teknisk utrustning. Eleven utför efter samråd med 

handledare daglig och periodisk tillsyn av den tekniska utrustningen och 

kontrollerar dess inställningar. Dessutom kontrollerar eleven efter samråd med 

handledare planerad foderstyrning. I arbetet löser eleven efter samråd med 

handledare de problem som uppstår. 

 

Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall. 

Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och 

andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. 

 

Eleven hanterar med viss säkerhet produkter från lantbruksdjur med hänsyn till 

produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet. Eleven drar också 

välgrundade slutsatser om sambanden mellan produktionen och marknadens 

efterfrågan på produkter samt om hur produktpriser påverkar det ekonomiska 

resultatet och försäljningen. Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika 

avelsåtgärder påverkar produktionsekonomin. 
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När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 

den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

 

Betyget A 
Eleven observerar i samband med stallturer lantbruksdjur samt redogör utförligt 

och nyanserat för deras utveckling, tillväxt, utseende, exteriör och beteende i 

olika stall och utemiljöer. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat 

djurens närmiljö samt redogör utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar 

till en god djurmiljö och för hur miljön kan förbättras. Dessutom identifierar 

eleven med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för aktuella 

djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot ohälsa och 

produktionsstörningar. 

 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för lantbruksdjurs reproduktionsbiologi 

samt för hur avelsarbete går till. 

 

Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med 

lantbruksdjur. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med 

utgångspunkt i djurens behov och produktionens omfattning. Eleven gör 

välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i 

djurstallarna ska genomföras. 

 

Eleven utför efter samråd med handledare arbetsuppgifterna. Dessutom gör 

eleven en foderstatsberäkning för lantbruksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och 

säkert sätt. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet använder eleven med säkerhet 

teknisk utrustning. Eleven utför efter samråd med handledare daglig och 

periodisk tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess inställningar. 

Dessutom kontrollerar eleven efter samråd med handledare planerad 

foderstyrning. I arbetet löser eleven efter samråd med handledarede problem 

som uppstår.  

 

Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall. 

Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och 

andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. 

 

Eleven hanterar med säkerhet produkter från lantbruksdjur med hänsyn till 

produktkvalitet, smittspridning och livsmedelsäkerhet. Eleven drar också 

välgrundade och nyanserade slutsatser om sambanden mellan produktionen 
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och marknadens efterfrågan på produkter samt om hur produktpriser påverkar 

det ekonomiska resultatet och försäljningen. Dessutom redogör eleven utförligt 

och nyanserat för hur olika avelsåtgärder påverkar produktionsekonomin.  

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den 

egna förmågan och situationens krav. 

 
Lantbruksdjur – specialisering 

LANLAN00S 

Lantbruksdjur – specialisering 

Kursen lantbruksdjur – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken 

Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt 

specialområde. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 Foderhanteringssystem. 

 Produktionssystem. 

 Produktionsstörningar. 

 Kvalitetssäkring och livsmedelssäkerhet i produktionen. 

 Användning av digitala system, till exempel styrsystem, kontrollsystem 

och rapporteringssystem. 

 Planering och genomförande av fortplantningsrutiner. 

 Arbetsplanering i djurstallar. 

 Upprättande av produktionsplaner och ekonomiska kalkyler. 

 Arbete med djur inom ett specialområde, till exempel mjölkkor eller 

grisar.  

 Inredning och stallbyggnader. 

 Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med djurskötsel. 

 Lagar och andra bestämmelser i samband med djurskötsel. 

 

Kunskapskrav 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dnr 2016:268 

 

 
 

Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser 
för naturbruksprogrammet; 

beslutade den XX oktober 2014. 

1. Med stöd av 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 

Skolverket att bilaga 2 till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) 

om kurser för naturbruksprogrammet ska ha följande lydelse. 

____________________ 

2. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016.  

3. De nya bestämmelserna för kurserna i ämnet skog, mark och vatten ska 

tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2016 och i övrigt 

ska bestämmelserna tillämpas på kurser som påbörjas efter den 1 juli 

2016. 

 

På Skolverkets vägnar 

 

Generaldireketören 

 Enhetschef 
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Bilaga 2
1
 

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

-------------------------------------- --------------------------------------- --------- 

Djur 

 

 

 

 

Djur för forskningsändamål 

Djurparksdjur 

 

Djurvård inom djurens hälso-  

och sjukvård 

-------------------------------------- 

Djur i zoohandel 

Djuren i naturbruket 

Djurhållning 

Sällskapsdjur 1 

Sällskapsdjur 2 

Djur för forskningsändamål 

Djurparksdjur 1 

Djurparksdjur 2 

Djurvård inom djurens hälso- 

och sjukvård 1 

--------------------------------------- 

 

200 

100 

100 

100 

100 

200 

100 

100 

100 

 

--------- 

 

Skog, mark och vatten Mångbruk av skog 

Vattenvård  

100 

100 

 Viltvård  100 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 
1
 Senaste lydelse SKOLFS 2014:93. Ändringen innebär att kursen djur – specialisering utgår i 

ämnet djur och ersätts av ämnena djur för forskningsändamål och djurparksdjur samt att 

kurserna fiske och vattenvård 1 och 2 och kurserna jakt och viltvård 1, 2 och specialisering utgår 

i ämnet skog, mark och vatten och ersätts av kurserna vattenvård och viltvård.  
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Konsekvensutredning avseende förslag till 
föreskrifter om  

ämnesplan för ämnet djur för forskningsändamål i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå, 

ämnesplan för ämnet djurparksdjur i gymnasieskolan och inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, 

ändringar i föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:184) för 
ämnet djur i gymnasieskolan och inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå,  

ändringar i föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:199) för 
ämnet skog, mark och vatten i gymnasieskolan och inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,  

ändringar i föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:188) för 
ämnet lantbruksdjur i gymnasieskolan och inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå, samt 

ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om 
kurser för naturbruksprogrammet; 
 

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 §§ i förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 
 

 

Bakgrund 
 
Skolverket föreslår nya ämnesplaner, ändringar i befintliga ämnesplaner samt följdändringar 
i programstrukturen för naturbruksprogrammet.  
 

A   Allmänt 
 
1.Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå  
 
Ämnet djur för forskningsändamål 

Skolverket har fått in ansökan från en huvudman om att ta fram en kurs med innehållet 
djur för forskningsändamål. En orsak till ansökan är Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 
2012:26) och allmänna råd om försöksdjur. I föreskrifternas 6 kapitel tydliggörs vilka 
kompetenser som personer som ska arbeta med djur för försök och forskningsändamål ska 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071244-om-kons_sfs-2007-1244/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071244-om-kons_sfs-2007-1244/
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ha. Skolverket bedömer att den nuvarande kursen djur- specialisering i ämnet djur (som 
kan användas för innehållet forskningsdjur) är otillräcklig med hänsyn till de nya 
föreskrifterna. Därför föreslår Skolverket inrättandet av ett nytt ämne ”djur för 
forskningsändamål”.  
 
Skolverket har varit i kontakt med personer som undervisar i ämnet djur och 
branschföreträdare som bedömer att behovet finns och är angeläget utifrån 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Det nationella programrådet för 
naturbruksprogrammet gör samma bedömning.  
 
Ämnet djurparksdjur 

Skolverket har fått in ansökan från en huvudman om att ta fram en kurs med innehållet 
djurparksdjur. Skolverket bedömer att den nuvarande kursen djur- specialisering i ämnet 
djur (som kan användas för innehållet djurparksdjur) är otydlig med hänsyn till de krav på 
kunnande som djurparksbranschen ställer på de utbildade eleverna. Därför föreslår 
Skolverket inrättandet av ett nytt ämne ”djurparksdjur”.  
 

Ämnesplan för ämnet djur  

Som en konsekvens av de nya ämnena djur för forskningsändamål och djurparksdjur bör 
kursen: djur – specialisering utgå, eftersom syftet med kursen är specialisering mot djur för 
forskningsändamål samt djurparksdjur. De sistnämnda områdena tillgodoses genom att 
Skolverket föreslår inrättandet av de nya ämnena djur för forskningsändamål och 
djurparksdjur. Som en följd av detta föreslås språkliga revideringar i ämnets syfte och mål.  
 

Ämnesplan för ämnet lantbruksdjur  

I ämnet föreslår Skolverket en språklig justering ämnets syfte och i kursen lantbruksdjur – 
specialisering samt förändringar i ett kunskapskrav i kursen lantbruksdjur 2.  
 
Ämnesplan för ämnet skog, mark och vatten 

Skolverket föreslår att kurserna jakt och viltvård 1,2 och specialisering ändras genom att 
samtliga moment som har med jakt att göra utgår. Detta eftersom den allmänna 
samhällsutvecklingen har gått mot en ökad restriktivitet i synen på vapen och 
vapenhantering varför Skolverket gör bedömningen att jakt inte längre bör finnas inom 
gymnasieskolan. Skolverket föreslår vidare att kurserna fiske – och fiskevård 1 och 2 ändras 
genom att samtliga moment som har med fiske att göra utgår. Den form av fiske som 
kursen åsyftar är sportfiske. Skolverket bedömer att ämnesplanerna fiske samt vattenbruk 
som idag finns och syftar till yrkesmässigt fiske och vattenbruk är tillräckligt.  
 

Kurser för naturbruksprogrammet 

Med anledning av ovanstående förslag föreslår Skolverket också ändringar i 
programstrukturen för naturbruksprogrammet. Ändringen innebär att kursen djur – 
specialisering utgår i ämnet djur och ersätts av ämnena djur för forskningsändamål och 
djurparksdjur samt att kurserna fiske och vattenvård 1 och 2 och kurserna jakt och viltvård 
1, 2 och specialisering utgår i ämnet skog, mark och vatten och ersätts av kurserna 
vattenvård och viltvård.  
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Ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper 
som krävs för att undervisa i ett yrkesämne  

Med anledning av förslag till de nya ämnena djur för forskningsändamål och djurparksdjur 
samt ändringar i ämnesplanen för ämnet skog, mark och vatten behöver Skolverket 
tillsammans med UHR ta fram ändrade kunskapskriterier i SKOLFS 2012:4 och UHRFS 
2013:4.  
 

Se bifogad konsekvensutredning med dnr 2016:429 och förslag till ändringar i 
föreskrifterna SKOLFS 2012:4.  

 

 
 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna 
blir om någon reglering inte kommer till stånd  
 
Skolverket kan underlåta att göra ändringar i ämnesplanerna samt ta fram nya ämnesplaner. 
Men konsekvensen blir att gymnasieutbildningen inte innehåller den utbildning som krävs 
enligt relevant lagstiftning, branschens krav och den nuvarande samhällsutvecklingen.  

 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 
  
Skolhuvudmän som bedriver utbildning inom ämnesplanerna är berörda. Eleverna som 
läser enligt nuvarande ämnesplaner och de elever som söker till utbildningarna. De lärare 
som undervisar i ämnena. Framtida arbetsgivare inom berörda branscher samt relevanta 
intresseorganisationer.  

Antal huvudmän som bedriver utbildning i kursen djur – specialisering är cirka 25 
huvudmän. Varav cirka hälften är enskilda huvudmän. Antal huvudmän som bedriver 
utbildning i kurserna jakt och viltvård är cirka 20 huvudmän. Varav cirka 1/4 (eller 25 
procent) är enskilda huvudmän. Antal huvudmän som bedriver utbildning inom ämnet 
lantbruksdjur är cirka 30, varav cirka 1/3 är enskilda.  

 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 
sig på 

1 kap. 4 § och 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen 
(2011:1108) om vuxenutbildning. 

 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen  
  
De nya ämnesplanerna för ämnet djur för forskningsändamål och ämnet djurparksdjur 
innebär inga kostnadsmässiga konsekvenser då den nuvarande kursen djur – specialisering i 
ämnet djur har motsvarande kunskapsinnehåll.  
 
Ändringar i ämnesplanen för ämnet lantbruksdjur innebär inga kostnadsmässiga 
konsekvenser 
 
Ändringar i ämnesplanen för ämnet skog, mark och vatten innebär mindre kostnader för 
huvudmännen avseende moment kopplade till området jakt och fiske.  
 



 

 

 

 4 (5) 

Med anledning av de nya ämnesplanerna för ämnena djur för forskningsändamål och 
djurparksdjur har Skolverket studerat Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om 
minderårigas arbetsmiljö och bedömer att eventuella arbetsuppgifter som kan bli aktuella 
med anledning av undervisning i ämnena antingen inte hänför sig till riskfyllda 
arbetsuppgifter alternativt faller inom ramen för undantagen i bilaga 1 till föreskrifterna. 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän 
och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete. 
 

 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

 
Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen. 
 

 
7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 
  
Föreskrifterna behöver träda i kraft före höstterminen 2016 så att de kan tillämpas på 
kurser som påbörjas från och med höstterminen 2016. Övergångsbestämmelser behövs för 
kurser som har påbörjats men inte slutförts innan den ändrade ämnesplanen trädde i kraft.  
 
Ändringarna i ämnesplanen för ämnet skog, mark och vatten behöver träda i kraft före 
höstterminen 2016 och tillämpas på utbildning som påbörjas från och med höstterminen 
2016. Det innebär att det elever som från och med höstterminen 2016 går år 2 och 3 och 
som således redan har påbörjat sin utbildning på naturbruksprogrammet kan läsa enligt den 
äldre tidigare lydelsen av ämnesplanen.  

Skolverket kommer att informera om ändringarna via nyhetsbrev. 
 

 

B   Kommuner och landsting 
 
 ( x  ) Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting utöver det som 
framkommer under avsnitt A ovan. 
.  
 

C   Företag 
 
 (  x ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte 
någon beskrivning av punkterna i avsnitt C.  
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D   Samråd 
 
Skolverket har samrått med det konsortium som står bakom ansökan om det nya ämnet 
djur för forskningsändamål och svenska djurparksföreningen angående det nya ämnet 
djurparksdjur. Skolverket har också samrått med det nationella programrådet för 
naturbruksprogrammet. 
 

 

E   Kontaktperson 

  
Johan Hardstedt  
Jurist 

Telefon: +46 (0)8-527 335 23 
E-post: johan.hardstedt@skolverket.se 

 

 

 

 

 



 

 
 

   
 

 

Sändlista NB 

Arbetsmiljöverket   arbetsmiljoverket@av.se 

Friskolornas riksförbund  info@friskola.se 

Lärarförbundet  kansli@lararforbundet.se 

Lärarnas riksförbund  lr@lr.se 

Myndigheten för yrkeshögskolan registrator@myh.se 

Regelrådet   regelradet@regelradet.se 

Skolinspektionen  registrator@skolinspektionen.se 

Sveriges kommuner och landsting info@skl.se 

Universitet- och högskolerådet registrator@uhr.se 

Svenska djurparksföreningen djurparksforeningen@skansen.se 

fredrik.kohler@stockholm.se 

Sveriges Elevkårer   info@sverigeselevkarer.se 

Malmö högskola  registrator@mah.se 

Kolmården   kontakt@kolmarden.com 

AstraZeneca   kontakt@astrazeneca.com 

Karolinska Institutet 
Komparativ medicin  km@ki.se 

Naturbruksskolornas förening bo.wiberg@edu.nll.se 

Naturbrukets yrkesnämnd  michael.insulander@lrf.se 

Hästnäringens yrkesnämnd  lars.backman@hyn.se 

Skogsbrukets yrkesnämnd  bjorn.jonasson@sla-arbetsgivarna.org 

Djurbranschens yrkesnämnd ulf.uddman@skk.se 

Trädgårdsanläggarna  info@tradgardsanlaggarna.se 

Realgymnasiet 
Lärande i Sverige AB  info@realgymnasiet.se 

Ryssbygymnasiet AB  info@ryssbygymnasiet.se  

Lillerudsgymnasiet AB  info@lillerud.se 

Region Jönköpings län  regionen@rjl.se   

Uppsala kommun  uppsala.kommun@uppsala.se 

asa.holmberg@jallaskolan.se 

Örebro kommun  kommun@orebro.se  
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mailto:kansli@lararforbundet.se
mailto:lr@lr.se
mailto:registrator@skolinspektionen.se
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Ljusdals kommun  kommun@ljusdal.se. 
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