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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Tydliggöra upplevelsens betydelse för lärande inom området årstidsbundet 
friluftsliv.

•

Redogöra för landskapets geomorfologi•
Använda olika naturmiljöer som arena för olika friluftspraktiker•
Problematisera kring människans plats i naturen•
Tillämpa humanfysiologiska kunskaper gällande vistelse i naturen•

Innehåll

Personlig färdighetsutveckling i friluftsteknik•
Upplevelsebaserat lärande•
Friluftsliv som plattform för tvärvetenskaplighet•
Naturvetenskap i form av svampkännedom, fisk och fiskekunskap, geologi, 
humanfysiologi - näringsämnen och metabolism

•

Undervisningsformer
Undervisningen består av praktiska moment, föreläsningar, diskussioner, seminarier, 



deltagarledda projektarbeten och fältstudier.  
 
Obligatorisk närvaro krävs eller förekommer under hela eller delar av kursen och detta 
framgår av respektive schema eller studieplan.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Fortlöpande bedömning där stor vikt läggs vid personlig färdighet och aktivt 
deltagande. Fördjupningsuppgifter. 
 
För betyget Godkänd krävs att förväntade studieresultat är uppfyllda. 
 
Omtentamen erbjuds inom sex veckor efter ordinarie tentamenstillfälle (inom ramen för 
ordinarie terminstid). Antal tentamenstillfällen är begränsade till fem 
(Högskoleförordningen 6 kap 21 §).

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering enligt institutionens 
webbaserade kursvärderingsmall. Kursvärderingen sammanställs och återkopplas till 
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.
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