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Kursplan 

 
Beslut om inrättande av kursen  
 
Kursplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och 
livsvetenskaper 2010-03-29 (Dnr FAK3 2010/90), att gälla från och med höstterminen 2010. 
 
Forskarutbildningsämne 
 
Biologi  
Biology 
 
Kursbenämning 
 
Aktuella områden i biologi och biologididaktik 
Current Topics in Biology and Biology Didactics 
 
Högskolepoäng 
 
4.5 hp 
 
Undervisningsspråk 
 
Svenska men kan också ges på engelska. 
 
Utbildningsnivå 
 
Forskarnivå 
 
Målgrupp och behörighetskrav 
 
Kursen vänder sig till doktorander i biologi eller biologididaktik. Studenter på avancerad 
nivå kan ges tillträde efter beslut av kursledare. 
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Kursens mål  
 

Vid avslutad kurs skall studenten visa: 
1. Kunskap om viktiga aktuella områden inom ämnet biologi och biologididaktik. 
2. Förmåga att identifiera viktiga områden, att läsa aktuell vetenskaplig litteratur, att 

presentera området vid ett seminarium och leda en diskussion. 
3. Förståelse för hur kunskap om aktuella områden relaterar till det egna 

avhandlingsarbetet och att presentera det muntlig. 
 
Kursens huvudsakliga innehåll 
 
Kursen använder en seminarie- och diskussionsform för att ge studenten möjlighet att 
utveckla kunskap om viktiga aktuella områden i biologi och biologididaktik, och samtidigt 
utveckla sin förmåga att genomföra forskning, undervisning och muntlig presentation.  
 
Förmågan att förstå aktuell kunskap från vetenskaplig litteratur och att sammanfatta denna 
kunskap är av största vikt för att lyckas inom biologiområdet.  
 
Presentationer av seniora forskare kan användas för att introducera viktiga områden.  
 
Studenten förbereder och håller minst ett seminarium och leder därefter en diskussion. 
Studenten kommer att ges konstruktiv kritik från andra studenter och från lärare på både 
innehåll och presentationsteknik. 
 
Kurslitteraturlista och övriga läromedel  
 
Se separat dokument. 
 
Examination  
 
Examination består av muntlig presentation, att leda en diskussionsgrupp och en skriftlig 
presentation av valt område. Deltagande i samtliga seminarier och diskussioner är 
obligatoriskt. 
 
Betygsgrader 
 
Kursen bedöms enligt betygsskalan underkänd (U) eller godkänd (G). 
 
Kursintyg 
 
Kursintyg erhålls på begäran av doktoranden. 
 
Kvalitetsuppföljning  
 
Kursledningen ska främja en kontinuerlig dialog om lärandeprocesser och måluppfyllande. 
En skriftlig utvärdering genomförs vid kursavslutningen i kombination med en gemensam 
diskussion av studenter och lärares erfarenheter kring varje aspekt som kan framkomma. 
Kursvärderingen sammanställs av kursledningen enligt Högskoleförordningen 1 kap. 14 §. 
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Litteraturlista   
 
Kursbenämning: Aktuella områden i biologi och biologididaktik 4,5 
högskolepoäng/ECTS (forskarnivå) 
Kursplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 
2010-03-29 (Dnr FAK3 2010/90), att gälla från och med höstterminen 2010. 
 
Litteratur väljs i samråd med kursledaren från vetenskapliga peer-review tidskrifter. 


