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1.
Beslut
Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga linjenämnden vid Stockholms universitet
1981-01-29

2.
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs allmän behörighet för antagning till grundläggande
högskoleutbildning.

3.
Utbildningens mål
Utbildningens mål är att ge teoretiska grundkunskaper i etologi, samt viss inblick i
etologisk arbetsmetodik.

4.
Kursens uppläggning
Undervisningen består av lektioner, fältundervisning och studiebesök.

5.
Utbildningens innehåll
Etologisk historik och grundbegrepp, perception, fysiologiska regleringsmekanismer,
inlärning, beteendeontogeni, sociala strukturer, sociala beteenden, rytmer, orientering,
antipredatorbeteenden, övrig ekoetologi, primatetologi.
Dessutom ingår ett studiebesök inklusive egna praktiska uppgifter vid
Tovetorpslaboratoriet samt filmvisning.

6.
Obligatorisk undervisning
Deltagande i fältundervisning och studiebesök är obligatoriskt. Undervisningen i fält
omfattar 2 dagar.
Om en studerande ej kunnat delta i samtliga obligatoriska undervisningsmoment på grund
av sjukdom eller annat tungt vägande skäl, får examinator avgöra om och hur den
studerande skall fullgöra motsvarande ersättningsuppgifter.

7.
Kunskapskontroll och betygssättning
Examination sker i regel genom skriftligt prov i slutet av kursen. Som betyg på proven
används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För studerande som ej blivit godkända vid det ordinarie provtillfället erbjuds ytterligare
provtillfälle i nära anslutning härtill. Studerande som underkänts på prov två gånger har
rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för honom/henne.
Framställan härom skall göras hos det organ som har utsett lärare att bestämma betyg på
provet.
Den som godkänts på prov får ej undergå förnyat prov för erhållande av högre betyg.

8.
Utbildningsbevis
Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen får ett bevis härom.
Utbildningsbeviset fastställes av rektorsämbetet efter förslag från naturvetenskapliga
linjenämnden.

9.
Kurslitteratur
Fastställes av styrelsen för biologiska övningslaboratoriet efter riktlinjer som utfärdas av
linjenämnden.

10.
Övrigt
Kursens innehåll och uppläggning varierar något beroende på var kursen ges.
Den del av kursen som täcks av kurslitteraturen, inhämtas väsentligen genom
självstudium. Endast principiellt viktiga delar härav genomgås vid undervisningen såsom
komplement till kurslitteraturen. Det är därför lämpligt att de studerande bedriver sina
självstudier i samma takt som undervisningen och efter lärares anvisningar.
Fältundervisning är förenad med viss kostnad för den studerande.
Kursens innehåll sammanfaller delvis med momentet etologi 1 poäng inom kurserna
Zoologi på biologlinjen 13 poäng (BI 126), Zoologi på biologlinjen försöksdjursfri variant 13
poäng (BI 130), Faunistik och etologi 8 poäng (BI 152) eller Biologi grundkurs 40 poäng
(BI 101).
Studerande, som godkänts på kursen, kan tillgodoräkna sig 1 poäng i etologi vid fortsatta
studier på grundkurser i biologi vid Stockholms universitet.

