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1. Generelt

1.1. Ditt navn
Glenn-Peter Sætre

1.2. Epostadresse
g.p.satre@bio.uio.no

1.3. Emnekode
BIO2120

1.4. Semester
Vår

1.5. År
2010

2. Emnebeskrivelsen
Stemmer emnebeskrivelsen overens med innholdet i emnet? 
Er de emnene som emnet oppgis å bygge på korrekte? 
Er det noe tema som du har bygd på i din undervisning og som du har oppdaget ikke har vært dekket av
tidligere emner? 
Er det noen emner som du har bygget på som ikke står oppgitt?

2.1. Skriv dine vurderinger av emnebeskrivelsen her. Legg spesielt vekt på endringsbehov.
-Emnebeskrivelsen gir et litt skjevt bilde av kursets innhold. Det står at emnet legger særlig vekt på
livets opprinnelse og utviklingshistorie (fylogeni). Disse aspektene er dekket, men det ville være mer
korrekt å si at emnet legger særlig vekt på mikro- og makroevolusjonære prosesser. Det er ikke
opplyst at livshistorie og atferd er inkludert som temaer. -opplysningene om emner kurset bygger på
stemmer godt -forkunnskaper i forhold til hva vi oppgir er tilfredsstillende

3. Det reelle faglige innholdet i emnet
Innholdets relevans og nivå sett i sammenheng med lærebok og tidligere og påfølgende emner.

3.1. Skriv dine vurderinger av emnets reelle faglige innhold her. Legg spesielt vekt på
endringsbehov.

Dette er et godt og passelig utfordrende kurs. Etter at jeg overtok emneansvaret i 2007 har jeg
gjennomført noen endringer i innhold (livshistorie og atferd er trukket inn). Foreløpig ser jeg ikke
behov for ytterligere endringer med det første.

4. Undervisning og vurderingsformer
Egner undervisningens form seg til å formidle innholdet i emnet? 
Fungerer eksamensoppgaver/vurderingsform i forhold til læringsmål, undervisningsform og pensum?

4.1. Skriv dine vurderinger av emnets undervisning og vurderingsformer her. Legg spesielt
vekt på endringsbehov.

Vi benytter et bredt spekter av undervisningsformer: forelesninger, kollokvier, essay og datalab.
Siden jeg overtok har jeg redusert antall essay fra 3 til 1. Dette gir mer rom for teoretisk fordyping.
Læringsutbyttet ved essayskrivig er bedret ved at studentene får skriflige tilbakemeldinger på
førsteutkast før karakter settes. Videre har vi økt fra 1 til 2 datalaber. Disse labene fungerer godt og
hjelper til med å gjøre stoffet mindre abstrakt. Vi kan vurdere å innføre ytterligere en datalab, da
disse synes å fungere godt.
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5. Til slutt:

5.1. Har du andre ting å tilføye, skriv dem her

Redaksjon: sumera.majid@bio.uio.no
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