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Förkunskaper
60 hp inom naturvetenskapligt ämnesområde (biologi, husdjursvetenskap, miljövetenskap,
veterinärmedicin) inkluderande minst 30 hp biologi (t.ex. anatomi, beteendeekologi,
cellbiologi, etologi, faunistik, zoofysiologi).

Mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 bedöma om användning, hållning och skötsel av sällskapsdjur (hundar, katter, kaniner,
gnagare, sällskapsfåglar, akvariefiskar samt reptiler) sker i enlighet med gällande
lagstiftning,
 självständigt identifiera och värdera fördelar och nackdelar kring olika former av
sällskapsdjurhållning, med avseende på djurens hälsa och välfärd,
 tillämpa kunskaper inom genetik och avel, näringsfysiologi, utfodring och skötsel i
bedömningen av djurens välfärd, på enskilda individer och i djurgrupper,
 värdera inhysningsmiljö vid bedömning av hållning av sällskapsdjur,
 tillämpa det aktuella regelverket kring hållning och skötsel av sällskapsdjur,
 redogöra för behovet av miljöberikning för sällskapsdjur samt hur denna kan
genomföras för att främja djurs välbefinnande samt
 beskriva och ge exempel på djurs beteenderelaterade problem och beskriva hur de kan
förebyggas och eventuellt avhjälpas.

Innehåll
Kursen innehåller följande delar:
 djurhållningsformer och deras betydelse för sällskapsdjurens (hundar, katter, kaniner,
gnagare, sällskapsfåglar, akvariefiskar samt reptiler) hälsa och välfärd,
 det aktuella regelverket kring användning, hållning och skötsel av sällskapsdjur,
 sällskapsdjurs normala och onormala beteenden i förhållande till djurens miljö och
användning,
 inhysningsmiljöer, användning och skötsel av sällskapsdjur.

Kursen innehåller följande delar:
 djurhållningsformer och deras betydelse för sällskapsdjurens (hundar, katter, kaniner,
gnagare, sällskapsfåglar, akvariefiskar samt reptiler) hälsa och välfärd,
 det aktuella regelverket kring användning, hållning och skötsel av sällskapsdjur,
 sällskapsdjurs normala och onormala beteenden i förhållande till djurens miljö och
användning,
 inhysningsmiljöer, användning och skötsel av sällskapsdjur.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs på
distans via en webbaserad lärplattform (MyMoodle).

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker genom en skriftlig enskild salstentamen om 10 hp (UVG) samt fem
inlämningsuppgifter om sammanlagt 5 hp ( UG). För betyget Godkänd på kursen krävs
att alla moment har bedömts med minst Godkänd. För betyget Väl Godkänd på kursen
som helhet krävs betyget Godkänd på samtliga inlämningsuppgifter och betyget Väl
godkänd på den skriftliga tentamen.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärderingen genomförs anonymt.
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