
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:
1. färdighet att planera, genomföra och redovisa en inventering
2. fördjupade kunskaper om ofta använda metoder vid biologiska inventeringar
3. kunskap om naturvårdsarbete för de undersökta organismernas eller naturmiljöerna
4. kunskap om de undersökta organismernas levnadssätt och miljökrav

Kursens innehåll - bestämningsarbete
- projektplanering
- inventeringsmetoder
- praktiskt inventeringsarbete
- sammanställning av inventeringsresultat
- att skriva rapporter
- naturvårdsarbete
- fokus på  en av följande inriktningar: växter, fåglar, insekter, fiskar och naturmiljöer

Undervisning Undervisningen sker i form av induviduell handledning. Val av organism eller naturmiljö sker
i samråd med handledaren. Innan inventeringsarbetet startar ska projektplanen vara godkänd
av handledaren eller examinator.

Förkunskaper Biologi 60 hp eller motsvarande   



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Examinationsform Skriftlig och muntlig examination i form av en skriftlig rapport och muntlig redovisning

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 examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas skriftligt av examinator i samband med kursstart

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

Moment 
0010   Skriftlig rapport (lärandemål 1-4) 6,5 hp Betyg: AF

0020   Muntlig redovisning (lärandemål 1-4) 1 hp Betyg: UG


