INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH
MILJÖVETENSKAP

BIO051

Orienteringskurs i botanisk artkännedom, 4 högskolepoäng

Elementary floristics, 4 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för biologi och miljövetenskap 2018-02-08 att
gälla från och med 2018-02-08, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för biologi och miljövetenskap
Inplacering

Kursen är en orienteringskurs i biologi som syftar till att ge elementära kunskaper i
floristik. Kursen är en fristående kurs. Den kan ej inräknas i de högskolepoäng i
huvudområdet som krävs för en examen i biologi. Däremot kan den medtas i examen
som valfri kurs.
Huvudområde

Fördjupning

Biologi

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:
*Kunna identifiera och namnge ett urval allmänna växtarter,
*Ha tillägnat sig grundläggande färdigheter i hur växter bestäms med hjälp av nycklar,
*Ha fått en överblick i de större grupper av växter som finns och
*Ha besökt olika biotoper och fått en inblick i olika växtsamhällen
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Innehåll

Kursen behandlar vanliga svenska växtarter och har som huvudsyfte att lära deltagarna
att identifiera ett urval av dessa. Konsten att bestämma växter med hjälp av nycklar
kommer att tränas.

Former för undervisning

Undervisningen äger huvudsakligen rum i fält, all schemalagd tid är förlagd till kvällar
och helger.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursen avslutas med ett prov eller inlämningsuppgift avseende växter. Obligatoriska
moment på kursen, förutom provet är fältmoment samt andra övningar i grupp som
framgår av kursens schema.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma
examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och
skall vara skriftlig.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd
(VG).
Kursvärdering

Kursutvärderingen består av en skriftlig utvärdering där de olika delmomenten kan
betygsättas. Kursutvärderingen sparas som minnesanteckningar och en
sammanställning görs tillgänglig för studenter.
Övrigt

Kursen BIO051 ersätter BI1800 och BIO050. BIO051 kan inte ingå i en examen där
BI1800 eller BIO050 ingår. BIO051 kan inte heller ingå i en examen som bygger på en
examen där BI1800 eller BIO050 ingår. På samma sätt kan inte BI1800 eller BIO050
ingå i en examen som bygger på en examen där BIO051 ingår.
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