
Evaluering av BIOS1120 (50 respondenter) 

oppsummering 
210 studenter påmeldt emnet og 160 tok eksamen. Eksamensresultatene viser rekordlav 

strykprosent og rekordmange gode karakterer. Vi gjorde store endringer i gruppeundervisningen og 

introduserte beregningsoppgaver. To nye temaer kom til; immunologi og utviklingsbiologi. Det mest 

negative var å prøve å få kurset tilpasset en forferdelig timeplan. Det gikk sånn halvveis og må ikke 

gjentas. Studentene opplever kurset som godt, lærerikt og interessant, men svært mye større 

omfang enn andre kurs. Plante- og dyrefysiologien oppleves som uavhengige og de synes 

plantefysiologi har for stor del sammenliknet med studiepoeng. De er svært positive til 

beregningsoppgavene og ønsker mer av det.  

Hva vi skal jobbe med til vår 2019: 
Ved å få en bedre timeplan løser mye seg. Redusere mengden stoff som gjennomgås utenfor 

pensum. Følge bokens oppbygning på forelesningsplanen og kanskje spre labene mer utover. Mer 

effektive og forutsigbare gruppetimer. Legge ut oppgaver for gruppetimer i forkant. Utvide 

beregningsoppgaver og lage egne beregningslaber. Bedre integrering med fysikk og biokjemi. Se hva 

vi kan få til for å forbedre Canvas. 

 

Generelt er det svært mye positiv tilbakemelding.  

1. Engasjerte og flinke lærere. 

2. Fine gruppetimer og laboratorieøvelser 

3. Integrering av beregningsoppgaver og programmering 

Det som trekkes frem som negativt er 

         1. Timeplanen. I år ble det slik at for å prøve å tilpasse labundervisningen kom forelesningene     

ikke i kronologisk rekkefølge og gruppeundervisning kom av og til før forelesning. Dette skal endres. 

         2.Stort pensum – dobbelt så mange kapitler som i BIOS1110. 

         3.ulike plattformer for info i alle tre fagene i programmet: FYS-emnesiden, BIOS1130 – Fronter, 

BIOS1120 Canvas.  

          4. Canvas har en del utfordringer: uoversiktlig, problemer med gruppeinnlevering  

          5. Noen kommentarer på at det gjennomgås en del utenom boken. Plantefysiologi mye pensum 

utenfor boken.  

 

Stort sett positive fritekstkommentarer med gode og engasjerte gruppelærere, god variasjon av type 

oppgaver med oppgaveløsning, diskusjonsoppgaver, menti og eksamensoppgaver. De likte Nucleus. 



Forbedringspotensiale: noen gruppetimer var lite effektive, for mye tid på læringsmål, for lite tid på 

beregningsoppgaver, noen subgrupper fungerte ikke. Forslag til forbedring: gruppepresentasjoner, 

mindre subgrupper (når var de 7-10 stk), fasit til oppgavene, legge ut oppgaver i forkant. 

 

 

 

 

 

 

 Fine oppgaver og gode hjelpelærere. Bra for forståelsen av pensum. 

 

 

Veldig mye positivt om beregningsoppgavene, både på innhold, bruk av programmering og 

vanskelighetsgrad. Mange kommentarer på at dette ser de som nyttig og moro. De ønsker mer og 

med noe egen koding. 

 

Timeplanen ble endret en del underveis og de ønsket at den var fast fra start. Det skal vi endre til 

neste år med en bedre timeplan. Vi fikk den verst tenkelige planen og det nytter ikke. 



 

Stort sett positive kommentarer, men flere trekker spesielt frem problemene rundt innlevering av 

gruppeoppgaver som ikke fungerer. Noen kommentarer på at strukturen er rotete. Noen 

kommentarer på at det var vanskelig å forholde seg til tre plattformer på ett semester. 

 


