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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2007-
03-01 att gälla från och med 2007-03-02, höstterminen 2007.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är en valbar kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i
geologi.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper
och färdigheter; de skall 

kunna redogöra för ryggradsdjurens historia i Skandinavien under senkvartär tid, 
kunna beskriva de miljöförändringar som är av betydelse för faunautvecklingen
under senkvartär tid, 
kunna översiktligt redogöra för husdjurens historia, 
kunna beskriva den faunahistoriska analysens metoder och deras felkällor, samt
kunna redogöra för det källmaterial som ligger till grund för kännedomen om
faunans senkvartära utveckling. 

 

Kursens innehåll
 
Ämneshistorik. Faunahistorisk metodik och hjälpvetenskaper. 
Det faunahistoriska källmaterialet. 
Översikt av kvartärtidens klimat, vegetation och fauna. 

Naturvetenskapliga fakulteten

GEOA92, Geologi: Skandinavisk faunahistoria, 7,5
högskolepoäng

Geology: Scandinavian Faunal History, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Geologi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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Fauna och miljö i Skandinavien under den senaste istiden och dess avslutning. 
Fauna och miljö under postglacial tid. 
Husdjurens historia. 
Östersjöområdets vattenlevande ryggradsdjur under senkvartär tid samt några
speciella faunahistoriska problem med exempel från Gotland och Norrland. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen är helt nätbaserad med användning av litteratur som finns i
kursportalen samt faktasökning på Internet. 

 

Kursens examination
 
Examination sker dels genom en nätbaserad tentamen och dels genom flervalstester
och inlämningsuppgifter. För studerande som ej godkänts på kursen ges möjlighet till
komplettering av underkänt examinationsmoment i nära anslutning till ordinarie
examinationstillfälle. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkända flervalstester
och godkända inlämningsuppgifter. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. 

 

Övrigt
 
Kursen är en nätbaserad distanskurs som ges på halvfart. Kursen kan inte
tillgodoräknas i examen tillsammans med GEL602 Skandinavisk faunahistoria, 5
poäng. 
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Prov/moment för kursen GEOA92, Geologi: Skandinavisk faunahistoria
 

Gäller från H07

 
0701   Skandinavisk faunahistoria, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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