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HÖGSKOLEEXAMEN 
HIGHER EDUCATION DIPLOMA 
 
HUVUDOMRÅDE: BIOLOGI  
MAIN FIELD OF STUDY: BIOLOGY 
 
INRIKTNING: NATURGUIDNING 
SPECIALISATION: NATURE GUIDING 
 

 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2020-02-11 och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr 540-1384-12. 

2 Nivå 
Grundnivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på 
nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får 
dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 
Kunskap och förståelse 

För högskoleexamen ska studenten 

- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) 
för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och 
kunskap om några tillämpliga metoder inom området. 

Färdighet och förmåga 

För högskoleexamen ska studenten 

- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att 
formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för 
utbildningen, 

- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, 
och 

- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa 
uppgifter inom det område som utbildningen avser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För högskoleexamen ska studenten 

- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar 
inom huvudområdet för utbildningen. 

3.3 Lokala mål 
För denna examen ska studenten utöver de nationella målen 

- kunna redogöra för grundläggande ekologiska processer och sammanhang, 
och hur de formar olika typer av ekosystem, 

- kunna identifiera vanliga växter och djur i Sverige, direkt eller med hjälp av 
bestämningslitteratur, 

- kunna redogöra för grundläggande naturgeografiska processer och 
sammanhang samt huvuddragen i Sveriges klimat, geologi och hydrologi.  

- kunna redogöra för hur människan har nyttjat naturen i olika tider och hur 
miljön har påverkats, 

- visa insikt om turismnäringen i Sverige och förutsättningar för företagande 
inom turism branschen, 

-  kunna förmedla information i tal och skrift på ett lättförståeligt och 
intresseväckande sätt och 

- kunna leda grupper av människor i naturen på ett säkert sätt.  
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4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 
högskolepoäng (hp), varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom 
huvudområdet biologi.  

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 
För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom 
huvudområdet biologi. Examensarbetet ska vara inriktat mot naturguidning. 

4.3 Övriga krav 
För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

Ekologi och biologisk mångfald  15 hp 

Turismkunskap I  5 hp 

Kultur och historia i norr  6 hp 

Naturgeografi  10 hp 

Praktik Naturguidning 5 hp 

Fjällsäkerhet alternativt Fältsäkerhet  9 hp  

Naturguidning  10 hp 

Ekosystem  30 hp 

Turismkunskap II  5 hp 

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling 7,5 hp1 

Fördjupning i naturguidning  2,5 hp 

5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2014-07-01 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr 540-1384-12. 

                                                   

1 Kan ersättas av kursen Entreprenörskap och affärsutveckling A 7,5 hp. 
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