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Ämne/Kurs Kurskod Poäng

Kurser

Djuren i naturbruket DJUDJR0 100

Lantbruksdjur 1 LANLAN01 100

Djurhållning DJUDJH0 100

Fordon och redskap FOHFOR0 100

Orienteringskurs (Naturbruk)  NAUNAU0 100

Byggnadsunderhåll NARBYA0 100

sva delkurs 4 GRNSVAD 200

800

Kursinnehåll

Kursen Byggnadsunderhåll behandlar byggmaterials egenskaper, funktion och 

användningsområden. Byggnaders och byggmaterials underhåll. Klimatpåverkan och 

miljöpåverkan beroende på region och läge. Enkla byggnadskonstruktioner. Dimensionering och 

anvisningar. Tolkning av ritningar och instruktioner. Ekonomiska beräkningar samt 

dokumentation av genomfört arbete. Byggnaders historiska och kulturella värden.

Orienteringskurs (Naturbruk)   behandlar naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till 

exempel arbete inom djurvård, hästhållning och lantbruk . Arbetsuppgifter med  miljöhänsyn 

inom naturbruk, till exempel i samband med gödselhantering, växtnäringstillförsel, 

maskinanvändning, djurhållning, nyttjande av mark för upplevelsebaserade tjänster samt 

skogsskötsel. Samt även Ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö.

Kursen Lantbruksdjur 1 behandlar lantbruksdjurs foderbehov samt foderkvalitet, fodermedel och 

näringsinnehåll i foder. Lantbruksdjurs vattenbehov samt vattentillgång och vattenkvalitet. Olika 

lantbruksdjur, raser och rasegenskaper. Lantbruksdjurs miljö, till exempel stallar, beteshagar och 

rasthagar. Lantbruksdjurs hälsa och sjukdomar.

Kursen Fordon och redskap  behandlar Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt 

användningsområden för olika fordon och för teknisk utrustning. Fordonskomponenter och 

systemfunktioner. Instrumentering. Motorbränslen och smörjmedel. Daglig tillsyn, periodisk 

kontroll och service.

Kursen djurhållning behandlar olika djurgrupper och deras beteende i samband med tillsyn och 

skötsel. Djurens krav på stallklimat innefattande värme, ventilation, luftfuktighet och ljus. Olika 

fodermedel och fodersmältning hos olika djurslag. Djurens krav på vattentillgång och 

vattenkvalitet. Hygien och smittskydd. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete 

med djur. Djurskyddslagstiftning som rör djuren i naturbruket. Miljölagstiftning i samband med 

djurhållning.

Vuxenutbildning
Lantbruk Djurskötare + sva delkurs 4, lärling 40 veckor 2022

Kursen Djuren i naturbruket behandlar Djurslag inom naturbruket, olika djurslags ursprung samt 

domesticering av djur. Djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för den biologiska 

mångfalden. Djurens användningsområden för produktion, inom sport samt för miljö och 

livskvalitet. Produkter och tjänster från djur. Djurens ekonomiska betydelse inom naturbruket. 

Fodrets näringsinnehåll och kvalitet. 

Studieplan Lantbruk Djurskötare + sva delkurs 4, 40 veckor
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Kursen sva delkurs 4  är den sista kursen före gymnasienivå och förutsätter kunskaper som 

motsvarar delkurs 3. Moment från de tidigare delkurserna fördjupas. Vi arbetar vidare med 

läsförståelse genom läsning av en skönlitterär bok och andra texter av olika slag. Du får fortsätta 

träna på hörförståelse och muntliga presentationer. Stort fokus ligger på att skriva egna texter på 

en mer formell nivå och du får lära dig mer om källhantering
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