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Kurskod: NOG120

NO för grundlärare 4-6: Biologi och ekologi, 7,5 hp
Science Subjects, Primary Education School Years 4-6: Biology and Ecology, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2015-06-25
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H15
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska kunna inspirera och stimulera barns utforskande av 
naturen, organismvärlden och människokroppen. Kursen syftar vidare till att uppmärksamma 
och förklara grundläggande biologiska och ekologiska samband och väcka engagemang och 
förståelse för människans beroende av, och samspel med naturen.    
Kursens lärandemål:
Efter kursen ska studenten:

1. visa kunskap om grundläggande biologiska och ekologiska processer
2. visa kunskap om biologiämnets bredd och om hur biologin utvecklats i ett 

vetenskapshistoriskt perspektiv
3. visa kunskap om våra vanligaste växter, djur och svampar
4. kunna använda sig av ett naturvetenskapligt arbetssätt och några vanliga biologiska 

undersökningsmetoder
5. visa förmåga att kunna välja lämpliga informations- och 

kommunikationsteknologiska metoder för att kommunicera frågor som rör biologi, 
ekologi och miljö

6. visa insikt i barns förförståelse av biologiska och ekologiska fenomen
7. kunna reflektera över hur man ställer produktiva frågor, gör didaktiska val och 

bedömer lärandeprocessen i arbetet med biologi, ekologi och hållbar utveckling 
8. kunna kritiskt granska och diskutera biologiska, ekologiska och miljörelaterade 

frågor ur ett etiskt perspektiv

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
 Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, 
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6B / A6b)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- ett individuellt odlingsprojekt som följs och diskuteras ur ett barnperspektiv och redovisas i 
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digital form (lärandemål 1, 4, 5, 6 och 7)
- laborationer som utförs i grupp och redovisade i form av grupprapporter (lärandemål 1 och 
4)
- individuellt skriftligt artprov (lärandemål 3) 
- individuell planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av ett biologirelaterat 
undervisningsprojekt (lärandemål 1, 6, och 7)
- individuellt förberedda gruppseminarier (lärandemål 2 och 8)

Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2018-10-12 17:29


