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1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav
Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper i biologi
motsvarande Biologi baskurs 45 p. I de godkända poängen skall ingå floristik 2 p eller
motsvarande.
2. Mål
Det övergripande målet är att ge studenterna god kännedom om floristik och floristiska
arbetsmetoder.
Efter avslutad kurs skall studenterna ha
- fördjupade kunskaper i floristik för verksamhet inom olika yrkesområden såsom
förvaltning, museer, miljö- och naturvård, undervisning och information,
- grundläggande kunskaper i insamlings- och inventeringsmetodik,
- fördjupad kompetens att inventera och utvärdera naturtyper.
3. Innehåll
I kursen ingår artkunskap, färdighet i användandet av bestämningslitteratur, kunskap om
variation och problem inom kritiska växtgrupper samt färdighet i att floristiskt kunna
identifiera, inventera, analysera och utvärdera flora och växtsamhällen.
4. Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och fältövningar. I kursen ingår
också självständiga inventeringsmoment.
Deltagande i gruppundervisning, fältövningar och inventeringsmoment är obligatoriskt,
liksom i genomgångar etc i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator
efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att
delta i vissa obligatoriska moment.

5. Examination
Examination sker i form av skriftligt eller muntligt prov (5 poäng) samt en skriftlig rapport
över inventeringsprojektet (5 poäng).
Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande
som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som
underkänts på prov två gånger har rätt att begära annan examinator. Framställan härom skall
göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning.
6. Kurslitteratur
Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning.
7. Övrigt
Kursen har delvis samma innehåll som kursen BI 3150.

