
Sluttrapport BIOS1110 høsten 2017 

BIOS1110 - celle og molekylærbiologi:  
Første gang undervist høsten 2017 
Emneansvarlig: 
Melinka A. Butenko 
Tone F. Gregers 
 
Undervisning: 
2 t forelesning pr uke 
2 t lab pr uke i 9 uker 
2 t gruppeundervisning pr uke i 11 uker 
 
Forelesere: 
Melinka A. Butenko 
Tone F. Gregers 
Paul E. Grini 
Finn-Eirik Johannessen 
Andreas Brech 
 
Gruppelærere: 
8 grupper totalt. Alle foreleserne underviste to grupper den uka de hadde hatt 
forelesning. I tillegg underviste Arthur A. B. Haraldsen, Morten Luhr, Ina 
Jungersen Andresen, Michelle Victoria Hauge og Jorrit Enserink (professor 2) på 
gruppene. Tone F. Gregers var ansvarlig for gruppeundervisningen. 
I uke 40 og 42 ble gruppeundervisningen erstattet av regneverksted. Her 
underviste Reidunn B. Aalen og Michelle Victoria Hauge. 

 
Laboratorielærere- og assistenter: 
Melinka A. Butenko var ansvarlig for laboratorieundervisningen. I tillegg 
underviste Morten Luhr, Ina Jungersen Andresen, Jonfinn Blix Knutsen og  
Michelle Victoria Hauge. 
 
Vurdering: 
Obligatorisk oppmøte på 6/8 labdager (siste lab hadde ikke obligatorisk 
oppmøte og ble kjørt som orakeltimer) 
Obligatorisk oppmøte på 9/11 gruppetimer 
Mappeinnlevering av labrapporter etter endt labkurs, må være godkjent 
Skriftlig eksamen 3 timer 
 
Pensum 
Biology A Global Approach av Campbell et al. Global Edition (11th ed.), kap 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, , 19, 26 og deler av 18 og 27. 
Gruppeoppgaver og laboratoriehefte 
 
 



 

Introduksjon 
BIOS1110 er en arvtager etter MBV1010, som gikk sisten gang våren 2017. 
MBV1010 har vanligvis gått i andre semester av bachelor-løpet for både biologi- 
og molekylærbiologistudenter. I det nye bachelorprogrammet i biovitenskap, ble 
celle- og molekylærbiologi flyttet til første semester og går sammen med 
BIOS1100 – innføring i beregningsmodeller for biovitenskap og enten KJM1101 – 
generell kjemi eller KJM1002 – innføring i kjemi: 
 

 
Figur 1. Skjermdump fra http://www.uio.no/studier/program/biovitenskap/oppbygging/ 

I og med at celle- og molekylærbiologi ble flyttet fra et vårsemester til et 
høstsemester, var enkelte endringer i kurset nødvendig. Pensum ble redusert 
ved at immunologi, multicellularitet, celleånding samt ABC modellen i genetikk 
ble tatt ut av pensum. I tillegg ble hele laboratoriekurset endret. I MBV1010 har 
labkurset vært to-delt med en cellebiologidel og en genetikkdel. Laben har i stor 
grad vært gjennomført med enkeltstående eksperimenter fra gang til gang. Dette 
har gjort at studentene i liten grad har klart å sette forsøkene og de to temaene i 
sammenheng. I et forsøk på å gjøre laben noe mer utforskende ble den i 
BIOS1110 gjennomført som en prosjektoppgave der grunnleggende 
laboratorieteknikker også stod sentralt. 
BIOS1110 hadde ikke en midtveiseksamen, noe vi tidligere har hatt på MBV1010. 
Dette skyldes at det først ble gitt beskjed om at det ikke skulle være en midtuke 
med undervisningsfri i høstsemesteret, noe som ble endret. Da var det derimot 
for sent å inkludere en midtveiseksamen inn i emnet. 

Studentene 
I første forelesning gjennomførte vi en mentimeter der studentene ble spurt om 
fagbakgrunn fra videregående: 
Fag Andel studenter % 

Biologi 1 9,3 

Biologi 2 1,6 

Biologi 1+2 60 

Ingen biologi 29,1 

Matematikk S1+S2 37,7 

Matematikk R1 30,4 

Matematikk R1+R2 31,9 
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Nesten 30% av studentene har ikke biologi fra videregående. Noen av disse 
påpeker i evalueringene at de sliter litt med at det er mye nytt, mye pensum og at 
det går fort frem. Vi har derimot ingen data på hvorvidt disse studentene gjør det 
dårligere til eksamen enn de som har biologi fra før. 
Mer interessant er det å se at kun 32% av studentene har både matematikk R1 
og R2, noen som blir et opptakskrav fra høsten 2019. Vi har heller ingen data på 
om disse studentene klarer seg bedre enn de med mindre matematikk. 

Forelesningene 
Fem ulike forelesere var inne på emnet og foreleste. Med unntak av Andreas 
Brech var alle inne to ganger eller mer. Det var lite frafall på forelesningene, noe 
som indikerte at forelesningene opplevdes som nyttige og relevante. Vi har 
tidligere, på MBV1010, opplevd større frafall utover i semesteret, men på 

BIOS1110 var det jevnt over 120-150 studenter på 
alle forelesningene. 
Til sluttevalueringen ble studentene spurt om hva 
de mente om forelesningene. 57 studenter svarte 
på evalueringen. Over 90% av studentene svarte 
«bra» eller «meget bra». 
 
 
 
 

Når vi spør hva som var bra med forelesningene svarer fire av studentene: 
«Tydelig og konkreke forelesninger direkte knyttet til eksamen» 
 
«Forelesere har god kontroll» 
 
«Flinke forelesere som formidler stoffet på en bra og forståelig måte» 
 
«Veldig engasjerte forelesere som går grundig gjennom pensumet i emnet og gir tydelige 
indikasjoner på hvordan alt henger sammen og på hva som er helt sentralt for forståelse» 

 
På spørsmål om hva som kan bli bedre med forelesningene svarte noen 
studenter: 
«Altfor mye informasjon på en gang» 

 

«Ikke forelesning på Sundvollen. Det er veldig dumt for de som ikke går bachelor» 

 

«Stikkordene var litt uforståelige noen ganger, samt at stoffet går svært raskt igjennom. Veldig mye 
pensum på kort tid.» 

 

«Noen av forelesningene la seg på litt lavere nivå slik at flere kunne henge med, men hvis man følte 
man hadde kontroll på stoffet fra pensum ble disse forelesningene bare en treg repetisjon som ikke 
klarte og få fram poenget med stoffet.» 

 

«Mye er forventet at vi skal kunne fra før av, og da er det vanskelig å henge med på forelesninger 
når vi det for eks er definisjoner/ord vi ikke kan. Er også litt forvirrende med mange forskjellige 
forelesere.» 



 

Det kommer frem at det er forskjell på de studentene som har biologi fra før og 
ikke. Ca 30% av studentene har ingen biologi fra før. Da kan enkelte 
forelesningen bli avansert og krevende. Samtidig kommer det frem at de som har 
biologi fra før mener enkelte forelesninger blir altfor enkle. Dette er en 
problemstilling vi alltid kommer til å møte, og det er vanskelig å gjøre noe med 
så lenge biologi fra videregående ikke er et krav for å studere biovitenskap. Det 
kan derimot være verdt å ta med seg at enkelte mente at forelesning på 
programseminaret på Sundvollen ekskluderte de studentene som ikke var 
programstudenter. Det er forståelig at noen er misfornøyd med dette, men pga 
det korte semesteret var det nødvendig å gjøre det slik. Normalt podcastes alle 
forelesningene. Dette fungerte derimot ikke i 2017 og kna være årsaken til at 
flere påpekte dette.  
 
På slutten av semesteret hadde Melinka og Tone en gjennomgang av hele 
pensum hvor vi snakket oss gjennom kapitlene og tegnet på tavlen. Vi forsøkte å 
sette kapitlene i sammenheng. Dette ble veldig godt mottatt av studentene. Det 
ble også gjennomført et eksamenskurs hvor vi viste frem tidligere 
eksamensbesvarelser og fikk studentene til å vurdere besvarelser slik at de fikk 
kjennskap til hvordan vi vurderer. Dette ble også godt mottatt. 
 
På spørsmål om hva de mente om eksamenskurset svarte to studenter: 
 
«Veldig bra å vise oss eksempler på svar fra tidligere studenter, og hvilken karakter de ville fått og 
hvorfor» 
 
«Fint å få et innblikk i sensurprosessen» 

 
Ingen av studentene hadde noen konkrete forslag til forbedringen i 
eksamenskurset. 

Gruppeundervisningen 
Vi har de siste årene arbeidet med å implementere studentaktive læringsformer i 
gruppeundervisningen på begynneremnene. Dette har vært et prosjekt finansiert 
av studiekvalitetsmidler der lektorstudenter har vært ansatt som 
gruppelærerassistenter. Sammen med en mentor fra skolelaboratoriet for 
biologi, Kristin G. Tsigaridas, har de utviklet og lagt til rette for ulike aktiviteter i 
gruppeundervisningen. Prosjektet har gått over 5 semesteret hvor vi har 
arbeidet med BIO1000 og MBV1010. Høsten 2017 var fokus på å etablere gode 
gruppeundervisningsrutiner på BIOS110 slik at dette kan holdes stabilt i 
fremtiden. Det er opprettet en fellesmappe på kant (ibv-kurs1010) der alt 
undervisningsmaterialet til MBV1010 og BIOS1110 for 2017 ligger tilgjengelig. 
 
Tone Gregers var ansvarlig for gruppeundervisningen og hadde ukentlige møter 
med Kristin og lektorstudentene og deretter møter med ukens foreleser og 
gruppelærerne for å gå igjennom ukas oppgaver og opplegg. Hensikten med 
dette var å trygge gruppelærerne på det de skulle gjøre samt at studentene skulle 
oppleve at de fikk samme opplegg uavhengig av hvilke gruppelærer de hadde.  
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Gruppeundervisningen ble lagt opp til å være mest mulig studentaktiv der 
studentene selv må snakke sammen og samarbeide om oppgaver. Vi la vekt på 
begreper og begrepstrening samt diskusjonsoppgaver. Gruppelærer skulle 
veilede og hjelpe til i diskusjonen. Det var ikke meningen at gruppelærer skulle 
stå på tavla og gjennomgå ukens oppgaver. En oppsummering på slutten av 
timen var derimot både ønskelig og nødvendig for å avdekke eventuelle 
misoppfatninger. 
Midtveis i semesteret hadde vi en evaluering av gruppeundervisningen. 138 
studenter responderte på evalueringen. 

 
 
Av de aktivitetene som ble 
gjennomført i 
undervisningen likte 
studentene aller best å 
diskutere i par og grupper. 
De likte også å jobbe med 
begreper gjennom øvelser 
som alias og begrepstester. 
Løsing av 
eksamensoppgaver likte de 
også godt, noe som ikke er 
uventet da de fleste 
studenter er veldig opptatt 
av eksamensrelevans. 

 
I evalueringen spurte vi studentene hvor godt forberedt de var til 
gruppeundervisningen (figur 1). På en skala fra 1-4 der 1 er minst forberedt, 
svarer nesten 75% av studentene 3 eller 4. To av studentene svarer: 
 
«Vært litt varierende, de første timene var jeg litt mindre forberedt. I det siste har jeg vært godt 
forberedt.» 
«Uavhengig av om jeg er godt forberedt eller ikke, kan andre ha fått med seg ting jeg ikke har fått 
med meg, og lærer på den måten mer av å diskutere i grupper» 

 
Dette forteller oss at flere studenter ser verdien av å forberede seg, men også at 
de får mye ut av å snakke med andre fordi ulike studenter lærer og oppfatter 
ulike ting. 
 
På en skala fra 1-4 der 1 er lavest læringsutbytte (figur 1), svarer nesten 93% 
av studentene 3 eller 4. En av studentene skriver: 
 
«Det er absolutt i gruppeundervisningen at jeg har hatt størst læringsutbytte!» 

 
På en skala fra 1-4 der 1 er dårligst trivsel (figur 1), svarer over 95% av 
studentene 3 eller 4.  



 
Figur 1 Andel studenter i prosent som har svart på en skala fra 1-4 på hhv forberedelse, læringsutbytte og 
trivsel i gruppeundervisningen 

 
Gruppeundervisningen på BIOS1110 er obligatorisk. Det vil si at de kan kun ha to 
fravær i løpet av semesteret uansett grunn. Fravær utover dette må 
dokumenteres med legeattest. På spørsmål om studentene ville gått på 
gruppeundervisningen hvis den ikke var obligatorisk, svarer 80% av studentene 
ja. Dette forteller oss at studentene opplever gruppene som nyttige og relevante. 
 
Til sluttevalueringen var studentene like fornøyde som halvveis i semesteret. 
Over 90% av studentene svarte at gruppene var nyttige eller meget nyttige, og på 
spørsmål om hva de syns var bra med gruppene svarte flere: 
 
«Samarbeid og diskusjon» 
 
«Mye studentaktiv læring» 
 
«Alle oppgavene og at det var obligatorisk» 
 
«Bra opplegg, og at det var obligatorisk oppmøte. Tvinger frem kunnskap på en bra måte.» 
«Diskusjon i grupper/par» 
 
«Kunne sitte i grupper å jobbe sammen» 
 
«Å snakke fag med andre og ha mulighet til å spørre hjelpelærer om ting man lurer på» 

 
Dette viser at måten vi har gjennomført gruppeundervisningen på har fungert 
godt for studentene. 
 
På spørsmål om hva som kan bli bedre med gruppeundervisningen svarte 
noen: 
«Passe på at alle gruppene er gjennom det samme.» 
 

«ha forståelse for at ikke alle har hatt biologi før og kan alle uttrykk som man kanskje burde.» 

 

«Noen av lærerne brydde seg bare om at vi skulle gjøre oppgaver, men tok ikke hensyn til å lage et 
trygt miljø i gruppen. Vi er nye studenter, og synes det er skummelt å spørre om ting når læreren er 
litt krass.» 

 

«Samme gruppelærer gjennom hele perioden, litt dumt å måtte forholde seg til 4-5 forskjellige.» 
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«tror det hadde fungert enda bedre om gruppene var mindre.» 

 
Til tross for at vi hadde ukentlige møter med foreleser og alle gruppelærerne 
klarte vi ikke å få helt like opplegg på gruppene. Noen studenter opplevde at det 
var en forskjell enkelte uker. Dette handler om at alle undervisere har sin egen 
stil og egen måte å gjennomføre et opplegg på. Her har vi nok fremdeles et 
forbedringspotensial. Vi hadde også utfordringer med at vi ikke klarte å fylle 
gruppene med de samme gruppelærerne gjennom hele semesteret. Noen 
studenter syns det er vanskelig å forholde seg til. Så lenge vi ikke har nok 
undervisningsressurser ved IBV er dette vanskelig å gjøre noe med. 

Regneverksted 
I to av ukene ble den ordinære gruppeundervisningen erstattet av 
regneverksted. Her arbeider studentene med rekombinasjon, kopling av gener 
og utregning av avstander mellom gener. De arbeider med familietrær og 
diskuterer arvegang. Oppgavene er eksamensrelevante og er knyttet til kapittel 
14 og 15. 
 
Til sluttevalueringen var studentene litt mer blandet i sin tilbakemelding. 12,5% 
mente regneverkstedet var «dårlig», 23,2% mente de var «middels», mens 64,3% 
svarte av regneverksted var «bra» eller «meget bra». På spørsmål om hva de 
syns var bra med regneverkstedet svarte flere: 
 
«At vi faktisk regnet på det som ble snakket om på forelesning» 
 
«Fått gått igjenom oppgaver og praktisk bruk av genetikken» 
 
«Det var fint å få praktisk øvelse med regneoppgavene» 
 
«Oppgavene var gode og eksamensrelevante» 
 
«Professoren var flink til å forklare» 

 
På spørsmål om hva som kan bli bedre med regneverkstedet svarte noen: 
 
«Flere lærere til å hjelpe og forklare. Det blir for lite med én som skal hjelpe alle i en time.» 
 
«Var veldig dårlig tid - heller ha hatt ektra time den uka» 
 
«Gikk litt fort frem, var vanskelig å forstå en del av oppgavene.» 
 
«Skulle gjerne hatt enda en uke med regning.» 
 
«Det ble litt rotete forklart, ønsker mere strukturert regneverksteder og flere.» 

 
For de fleste er regneoppgavene i genetikk helt nytt da de ikke har dette i biologi 
fra videregående. Man bør antakelig tenke på å ha flere hjelpelærere og muligens 
flere mengdetreningsoppgaver som studentene kan jobbe med på egenhånd. 
Temaet har tradisjonelt vært veldig eksamensrelevant da det alltid har kommet 
regneoppgaver til eksamen. Dette kan man vurdere å endre på. I det nye 
studieprogrammet får studentene genetikk i 3. semester, noe som ikke har blitt 



tilbudt tidligere på bachelor. Det bør derfor vurderes om denne delen av pensum 
kan tones ned til eksamen for å kunne dekke mer av andre deler i pensum. 

Laboratorieundervisningen 
 
På MBV1010 var laboratorieundervisningen to-delt, 4-5 uker med øvelser som 
skulle dekke grunnleggende cellebiologiske metoder og 4-5 uker som skulle 
dekke grunnleggende molekylære metoder og noe klassisk genetikk. Vi opplevde 
at studenten i liten grad forstod poenget med å gjøre disse øvelsene da de ikke 
var satt i sammenheng og det var ingen overordnet biologisk problemstilling. Det 
var også problematisk at det teoretiske pensumet (forelesninger og grupper) 
ikke fulgte laboratorieøvelsene.  Laboratorieøvelsene ble derfor lagt om på 
BIOS1110. De første to øvelsene dekket innføring i pipettering og bruk av 
lysmikroskoper. De siste 7 ukene var en prosjektoppgave der problemstillingen 
var å undersøke hvor et ukjent planteprotein lokaliserte i cellen. Studentene 
begynte med å amplifisere genet som kodet for proteinet med PCR, klonet det 
inn i et plasmid og transformerte E.coli celler. De isolerte DNA, sjekket 
orienteringen på genet ved hjelp av restriksjonskutting og gelelektroforese og 
avsluttet med å infiltrere det rekombinante plasmidet i tobakksplanter for å se 
på utrykket av GFP med fluorosensmikroskop.  Ida Myhrer Stø og Melinka 
Butenko utarbeidet det nye labkurset. 
 
I sluttevalueringen svarte over 90% av studentene av laboratoriekurset var 
«nyttig» eller «meget nyttig», og på spørsmål om hva de syns var bra med 
laboratorieøvelsene svarte flere: 
 
«Gøy med lab! -Gøy å gjøre en prosjektoppgave!» 
 
«Interessant med øvelser som hang sammen til et prosjekt» 
 
«Alt var kjempe bra på labben spesielt introduksjonen/forelesningen før hver labtime» 
 
«Labansvarlig brukte tilstrekkelig med gjennomgang for å danne forståelse for hver av øvelsene og 
prosjektet i sin helhet. Assistentene er veldig behjelpelige og virker inneforstått med at dette er et 
kurs vi ikke har hatt før» 
 
«En fin blanding mellom selvstendig tenking og informasjon fra Melinka, noe som førte til god 
forståelse» 

 

«Godt å få en sjanse til å jobbe med et større prosjekt, og å få mulighet til å se sammenhenger over 
en lengre arbeidsperiode. Føles forberedende med tanke på mastergrad!» 

 

«Spennende med lab hvor det du gjør har en betydning videre, og det gir en god forståelse av de 
forskjellige prosessene i en helhet.» 
 

På spørsmål om hva som kan bli bedre med laboratoriet svarte noen: 

 

«Teorien i forhold til hva vi skal på labben kunne ha blitt koblet bedre til pensum» 

«Kanskje knytte det enda mer opp mot resten av pensum. Føles litt som lab står for seg selv.» 

 



«Bedre veiledning i rapportskriving.» 
 
«Fint om de to første labene kunne rettes. Det hadde hjulpet mye på hvordan prosjektet (øvelse 3 - 
8) hadde blitt fremstilt.» 
 
«Litt mere oppfølging på rapportskrivingen. En midtveistilbakemelding feks. sånn som det var nå 
kunne vi ha skrevet systematisk feil gjennom hele året uten å få vite det før etterpå, og dette ender 
jo med vranglæring og at man venner seg til å skrive rapporter på en halvveis måte, uten å bli 
oppmerksom på det.» 
 
«Få ta del i mer selv som f.eks. Se hvordan man bruker PCR-maskinen» 
 
«For meg som ikke har hatt biologi før gikk all teorien veldig fort, og jeg skjønte ikke alt vi gjorde.» 
 
«Vi hadde lite tid noen ganger» 

 
I samtale med studentene hører vi at studentene ønsker mer sammenheng 
mellom pensum/forelesninger og lab. Dette lar seg derimot ikke å gjøre i praksis. 
Dette er også en av årsakene til at studentene blir bedt om å levere en 
sluttrapport og ikke enkelt-rapporter underveis. Ved å følge forelesningene og 
laben gjennom semesteret er det ønskelig at studentene ser den store 
sammenhengen når de til slutt skriver hele laben sammen. Vi ser derimot at det 
er utfordrende for mange. 
At laboratoriearbeidet er en prosjektoppgave i første semester er ambisiøst og 
krevende for alle parter. Allikevel mener mange av studentene at de hadde glede 
av at øvelsene hang sammen og at de lettere så helheten i det å jobbe på lab. Vi 
bør allikevel ha formålet med laboratoriearbeidet oppe til vurdering. Skal 
studentene ha lab for å lære grunnleggende laboratorieteknikker? Er skriving av 
laboratorierapport hensikten? Eller skal laboratoriearbeidet ha som hensikt at 
studentene skal lære seg naturvitenskapelig metode? 

Evaluering av emnet 
Det ble foretatt en midtveisevaluering i form av et nettskjema i uke 39 med 
særlig fokus på gruppeundervisningen. 140 studenter svarte på den 
evalueringen. I sluttevalueringen svarte 57 studenter. Vi inviterte også til et 
fokusgruppeintervju der 13 studenter kom til pizza og brus og snakket med 
Kristin Glørstad Tsigaridas. Ingen av faglærerne var til stede. To lektorstudenter 
skrev referat fra møtet. Utdrag fra evalueringene er inkludert i de ulike 
avsnittene i rapporten. 

Eksamen 
Tre timer skriftlig eksamen ble gjennomført 15. 
desember 2017. 184 studenter avla eksamen med 
123 biovitenskapstudenter (BV), 16 lektorstudenter 
(L), 39 årsenhet realfagstudenter (ÅER), 1 ELDAT-
student og 5 enkeltemnestudenter (EE). Til ordinær 
eksamen fikk vi et snitt på C, der 9 studenter fikk A, 
19 studenter fikk B, 58 studenter fikk C, 28 
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studenter fikk D, 24 studenter fikk E og 46 studenter fikk en F. 
 
 
Til ordinær eksamen fordelte karakterene seg som følger: 

• A: 7 BV, 1 L, 1 ÅER 
• B: 11 BV, 5 L, 2 ÅER, 1 EE 
• C: 43 BV, 6 L, 9 ÅER 
• D: 22 BV, 1 L, 5 ÅER 
• E: 17 BV, 5 ÅER, 1 ELDAT, 1 EE 
• F: 23 BV, 3 L, 17 ÅER, 3 EE 

19% av biovitenskapstudentene strøk 
 
21 studenter ba om begrunnelse for karakter. Disse fikk en mail med 
poengfordeling på eksamenssettet med en generell kommentar. De fikk i tillegg 
tilsendt sensurveiledningen. Dette fikk de etter at konteeksamen var 
gjennomført. 
 
44 studenter gjennomførte konteeksamen 22. januar 2018. 11 av kandidatene 
hadde ikke hatt ordinær eksamen. En av disse fikk A, en fikk C, en fikk D, en fikk 
E og resten (7) F. 
 
Resultatet ble: 
 
A: 1 
B: 1 
C: 5 
D: 5 
E: 11 
F: 21 
 

47% strøk til konteeksamen, 14 av disse strøk også til ordinær eksamen. 

Oppsummering og konklusjon 
 
Ut fra vårt møte med studentene gjennom semesteret hadde vi en forventning 
om at de skulle prestere bedre til eksamen. Eksamen ble justert ut fra at mange 
fikk litt dårlig tid og det endelige resultatet etter konteeksamen ble et helt greit 
resultat. Sammenliknet med resultatet fra siste eksamen i MBV1010 våren 2017 
var resultatet dårlig. Vi kan derimot ikke sammenlikne resultatene på BIOS1110 
med MBV1010 direkte. Studentene på første semester utgjør en annen gruppe 
studenter enn de vi vanligvis har møtt på andre semester. Første-
semesterstudenter er uerfarne både faglig og sosialt og det er mange faktorer 
som spiller inn på eksamensresultatet. Tema i BIOS1110, celle- og 
molekylærbiologi, gikk for første gang sammen med ett nytt emne, BIOS1100. I 
tillegg tok mange KJM1002 som hadde til dels store faglige og administrative 
utfordringer. I semesterevalueringen (se egen rapport) gav studentene uttrykk 
for at de hadde brukt mye av tiden sin på kjemi og programmering og at tiden de 
brukte på BIOS1110 var minimal. I tillegg var BIOS1110 den siste eksamen 



studentene hadde i høstsemesteret, noe andre emneansvarlige erfarer kan ha en 
negativ effekt på resultatet. Studentene blir eksamenstrøtte og presterer ofte 
dårligere på den siste eksamen. 
 
Vi erfarte også at gruppeundervisningen i større grad skulle ha hatt mer 
skrivetrening. Vi la stor vekt på samarbeid og muntlig diskusjon, men mindre 
vekt på skriveferdigheter. Dette bør nok trenes mer på og formidles tydeligere til 
studentene. I tillegg hadde vi tatt bort gruppeoppgaver som studentene skulle 
gjøre i forkant av gruppene da vi tidligere har erfart at studentene i liten grad 
forbereder seg med å gjøre oppgaver. Dette bør muligens endres. Studentene bør 
ha noe konkret de kan forberede seg på til gruppene. Dette bør derimot IKKE 
være noe de får gjøre i gruppetimene dersom de ikke har gjort det. Men ulike 
skriveoppgaver som forberedelse til gruppene bør vurderes. 
 
Laboratoriearbeidet generelt bør vurderes som tidligere nevnt og man bør 
vurdere å gi tilbakemelding på de to første journalene (grunnleggende 
laboratorieteknikker) med mulighet for to innlevering på disse slik at studentene 
vet hvordan de ligger an. 
 
Alt i alt 

 Emnet er godt gjennomført og studentene er fornøyd og har trivdes godt 

 Gruppeundervisningen bør muligens inkludere noen konkrete 

forberedelsesoppgaver slik at studentene får trent skiftelige ferdigheter 

 Hensikt og formål med laboratoriearbeidet bør vurderes (jmfr. Holmes 

and Wiemann, Physics today, 71, 1, 38 (2018): 

http://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.3816) 

 


