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Biology Preparatory year
Högskolepoäng: 11
Utbildningsnivå: Förberedande
Successiv fördjupning: ()

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2016-09-06 och gäller från
vårterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik B eller eller enligt GY11 Matematik 2a, 2b eller 2c, eller
motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för struktur och funktion i ekosystem samt energiflöden och materialomsättning i ett
ekosystem
- definiera och beskriva störningar i ekosystem, både naturliga och orsakade av människan
- redogöra för och använda begreppen ekologiskt hållbar utveckling samt biologisk mångfald
- redogöra för evolutionens mekanismer och principerna för indelning av organismvärlden, samt för
dess huvudgrupper
- redogöra för eukaryota och prokaryota cellers byggnad och beskriva cellens olika funktioner
- redogöra för arvsmassans uppbyggnad och geners funktioner: ärftlighetens lagar och mekanismer
samt proteinsyntes
- beskriva växters och djurs struktur och funktion, med tonvikt på människan
- genomföra experimentella biologiska undersökningar i fält och i laboratoriemiljö, sammanställa och
analysera resultat.

Innehåll
Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, övningar, exkursioner och laborationer.
Laborationer och exkursioner är examinerande.

Kursen innehåller:

DELKURS 1 Biologi, 9 hp



Kursen innehåller och beskriver ekologiska system och dess mekanismer samt ekologiskt hållbar
utveckling. Vidare behandlas evolutionens mekanismer och hur biologisk mångfald utvecklas.
evolutionära aspekter behandlas som ligger till grund för organismvärldens indelning. Struktur och
funktion hos olika celltyper, såsom prokaryota och eukaryota celler, beskrivs och jämförs med
varandra, samt virus. Arvsmassans uppbyggnad och funktion, ärftlighetens lagar och mekanismer,
genernas uttryck beskrivs. Genetikens användningsområden i samhället diskuteras. Kursen tar också
upp växters och djurs struktur och funktion, där en stor del av kursen handlar om människans anatomi
och fysiologi.

DELKURS 2 Laborationer, 2 hp
Laborationer och exkursioner belyser och tillämpar kursens innehåll. De är obligatoriska och är
underlag för examination.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen i skrivsal, samt rapportskrivande.

Betyg
Godkänd (G) eller Underkänd (U) (enligt Rektorsbeslut Dnr C2010/729).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen motsvarar delar av kursen Biologi 1 och 2 på gymnasieskolans naturvetenskapliga och
tekniska program.
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