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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa övergripande kunskap om organismvärlden, organismvärldens indelning och
utveckling
2. redogöra för evolutionära förutsättningar för livets utveckling och dess betydelse ur ett
folkhälsoperspektiv
3. redogöra för olika organismers betydelse ur ett folkhälsoperspektiv
4. reflektera över hur moraliska värderingar och natursyn påverkar samhällsplanering och
folkhälsa.
   

Kursens innehåll Organismvärldens indelning och utveckling:
Livets indelning i olika organismgrupper
Viktiga händelser i livets utveckling
Evolution, variation, naturligt urval
 
Organismvärlden ur ett hållbarhetsperspektiv:
Biologisk mångfald för förståelse av hållbar utveckling på individ- population- och
samhällsnivå
Humanekologisk bakgrund och miljöhistorik: människan i organismvärlden, miljöproblem
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som en värdefråga, miljömoral, miljöetik samt natursyn

Undervisning Föreläsningar, seminarier och exkursioner 

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c

Examinationsform Skriftliga och muntliga redovisningar, seminarier och övningar
 
0010 Teori, skriftliga och muntliga redovisningar 5 hp examinerar lärandemål 1-4, betyg A-F
0020 Obligatoriska moment, seminarier och övningar 2,5 hp examinerar lärandemål 1-4,
betyg U, G
 
Deltagande i seminarier och exkursioner är obligatoriskt

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare ges i anslutning till kursens genomförande. Student som inte är godkänd efter dessa
tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt examinationstillfälle vid
nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart. 

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Teori, skriftliga och muntliga redovisningar 5 hp Betyg: AF

0020   Obligatoriska moment, seminarier och övningar 2,5 hp Betyg: UG


