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1.  Plantelab med eksperimentdesign (H. Aarnes og A.B. Eriksen)
Kommentarer til forelesninger og lab
 Synes det har vært bra. Liker også at vi har forelesninger som er mer 

"show and tell" stil. Angående laben skal det sies at 6timer i strekk går rundt, men noen dager har

konsentrasjonen vært begrenset. 

Jeg syns alltid lab er både spennende og lærerikt så det er noe man absolutt bør ta med videre i

kurset. Er alltid greit med praktiske læremtoder. En annen ting som var veldig bra er at labene er i

begynnelsen av kurset når man ikke har innspurter på andre innleveringer. Veldig greit å fordele

arbeidsmangden utover semesteret. 

 Lærerikt og bra opplegg. Egentlig ingenting å utsette.

Labene var bra, men ganske omfattende. Syntes det var litt vanskelig å forstå design/statistikkbruk i

forhold til oppgavene så tidlig i kurset, så selve føringen ble litt vanskelig. Men noe av poenget var

kanskje å få litt praktisk erfaring med en gang?

Synes laben var veldig bra organisert, og bra med gjennomgang på forelesning og på lab. Litt for rask

gjennomgang på noen av forelesningene, synes det er bedre å vise færre slides å forklare de ordentlig

enn å vise mange..

 Bra gjennomført og strukturert. Hadde ikke skadet med mer lab. Det kunne nok blitt presisert litt

bedre hva vi skulle ha med i hver av innleveringene.

Bra. 

Kanskje ikke alltid like lærerikt. Det burde kanskje vises mer akkurat hva det ventes at vi skal lære fra

laboratoriedagene. Innleveringsoppgavene burde vært mer spesifikke med hensyn på hva rapportene

burde inneholde. Forelesningene som ikke egentlig var eksamensrelevante var behagelige tilskudd,

men med tanke på hvor liten tid man egentlig har til overs til å lese i dette kurset, med hensyn på at

man tar 10 studiepoeng i tillegg, så burde kanskje én eller to av disse blitt gjort om til "Oppsummering

så langt"-forelesninger?

 Veldig innholdsrikt og interessant. Er svært fornøyd med denne delen.

Spennende og moro laboratorie-øvelser.

Veldig bra! God og oversiktlig informasjon god tid i forveien. Lagt godt til rette for studentene.

 Lab var gøy. Kult at vi måtte lage labrapporten helt selv, man lærer mer (men det tar lengre tid) enn

når man bare skal fylle inn svar. Men labrapporten ble veldig stor oppi alt det andre, og vanskelig å få

gruppen til å samarbeide om å skrive den. Ble til at man fordelte en oppgave per person, og når folk

ikke tok seg tid til å møtes for å gå gjennom til slutt ble det vel litt så som så. Noen av forelesningene

ble veldig "dette må vi bare gå gjennom veldig fort og dere trenger ikke lese på slidene" og det er

veldig slitsomt. Kanskje lage et kompendium med det vi trenger å lære, eller dere syns er interessant,

så vi kan lese selv hvis dere ikke rekker å gå gjennom alt på forelesning. 

Selve lab-øvelsene er veldig bra, lærerike og hyggelige. Forelesningene kunne vært mer oversiktlige,

særlig de som tok for seg gjennomgang av resultater, siden disse tok for seg mye statistikk som enda

var litt ukjent for oss i begynnelsen av semesteret, hadde vært fint med litt bedre introduksjon og

forklaring rundt modeller, metoder og R-koder her. Før heller enn senere som det ble  Lab-rapporter

ble også sagt å relatere seg til de frivillige oppgavene i R som kom ut i starten, men på denne tiden
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var det ikke mange som forsto disse oppgavene i første omgang, så de var kanskje ikke så lette å ta

utgangspunkt i. Det endte i at mange ga en oppgave til hver av medlemmene i lab-gruppa for å rekke

å bli ferdig med rapportene, men det sier seg jo at dette gjør at ikke alle får med seg hva som foregår.

Det er litt snakk rundt lys og luftfuktighet, som er vanskelig å fange opp på. Dette er temaer de fleste

føler seg ganske lost på. skal det være i fokus, er vi nødt til å høre litt mer rundt det først. 

Forelesningene var ok. Det skjedde mye på hver lab, og det var ikke alltid like lett å ha oversikten,

men selve laboppsettet og planleggingen var VELDIG bra! Det var fint at mye var satt opp og at alt lå

til rette, da ble det mye lettere å følge med og fokusere på det vi egentlig skulle gjøre. 

2. Biostatistikk (T. Andersen)
Kommentarer til forelesninger, datalab og statoblig1
Jeg synes alle disse har vært veldig bra  . Jeg synes absolutt dere skal forsette med datalab hver

onsdag. Jeg har prioritert disse labene over alt annet, og har vært der som regel hele dagen. Brukt

taktikken: lær deg statestikk ved å bruke R! Det synes jeg har gitt gode resultater, og det tror jeg flere

vil si seg enig I.

Tom Andersen er en veldig dyktig foreleser som jeg har lært masse av. Han er alltid hjelpsom og gir

seg ikke før du har skjønt det du spør om. Datalabene har vært veldig hjelpsomme, igjen har det vært

nyttig med litt praktiske læring og ikke bare forelsninger. Som ble nevnt på siste forelesning så kunne

det gjerne vært litt regnetimer i pensumet på noen av datalab dagene siden vi ikke skal sitte med R på

eksamen men regne på ting selv. Statistikk oblig var vanskelig for mange av oss, men det er samtidig

veldig lærerikt og med hjelp kom vi gjennom det med mer kunnskap.

Det kan kanskje til tider bli litt vel teknisk. Kunne muligens ha gått litt saktere fram i

starten?Overestimerer det vi har lært i STK1000, som er et "donald-fag" i forhold til dette kurset. Men

gikk bedre og bedre etter hvert som det elemenære hadde modnet litt. 

Forelesningene var litt vanskelige å henge med på, stoffet ble litt vel teoretisk framstilt. Allikevel var

forelesningsnotatene ganske oversiktlige, men kunne kanskje hatt enda flere utfyllende kommentarer

om noe av stoffet. (Her kom kompendiene til Lise godt med). Savnet litt flere konkrete eksempler på

bruk av teorien. Obligen var veldig bra, fikk mer forståelse av stoffet etter denne. 

Obliger og datalaber er fine. Jeg savner tettere link mellom budskap i forelesning og relaterbare

eksempler underveis, ikke bare et eksempel på slutten av forelesning.

 Bra. For store oppgaver på datalabben, kom seg aldrig igjenom alt.Hadde vært fint med litt penn og

papirk basic regneøvelser.

Oblig 1 var god. Den var ikke altfor vanskelig, og ga en god grunn til å tilegne seg en del av de

grunnleggende statistiske kunnskapene, og hvordan man behandler dem i R. De første datalabene

var også gode, forutsatt at studenten gidder å ta seg tid til å forstå hva han/hun faktisk gjør istedenfor

å bare kjøre gjennom skriptet. Personlig synes jeg det bare er deres egen feil hvis det skulle skje.

Forelesninger er greie. Syntes datalabben var bra. Obligen kunne vært på norsk men ellers en god

nøtt å knekke.

 Vanskelig, men lærerik oppgave. Opgaveformuleringene var vanskelig å skjønne. Den var jo i tillegg

på engelsk!

Den grunnleggende statistikk-delen var veldig bra. Overgangen til den litt mer kompliserte delen var

brå, og det virker som det forventes at studentene skal ha bedre forkunskaper enn hva som faktisk er

tilfellet. Mye å lære om R-programmet, litt for mye og dermed lett å falle av. Skulle vært flere konkrete

eksempler, dette gjør det lettere å huske og forstå.
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Dere må ta høyde for at stk1000 ikke er obligatorisk, og at noen ikke har hatt noe statistikk noen gang.

Kanskje et lite forkurs før faget begynner? Gjerne også kollokvietime og kollokvieoppgaer som både

er regneøvelser og spørsmål om stoffet som er gått igjennom (av typen "hvilke antagelser har man

når man bruker anova") På datalabene ble fokuset iallefall i starten mest på å lære R, og ikke like mye

på å skjønne hva vi dreiv med i R. Statoblig 1 var grei, passe nivå. Men skulle gjerne vært gitt på

norsk. Generelt litt vanskelig å følge med når ting foregår på to språk og man lærer et matematisk

"språk" samtidig. 

Datalabbene var veldig bra, spesielt i starten, men kanskje litt mye å komme seg gjennom etterhvert.

Forelesningene var stort sett bra, men kunne til tider bli litt lange å tunge. Det blir vel kanskje litt

vanskelig å unngå når man skal gjennom så mye stoff på så kort tid. Oblig 1 var god. Følte selv at jeg

fikk et godt grunnlag til å løse den via tidligere datalabber, samtidig som den fortsatt var en utfordring.

Bra!

  Forelesningene var noen ganger for detaljerte eller for kompliserte, at man satt igjen på slutten uten

å ha skjønt noe. Det virker noen ganger som om Tom kan så mye selv at han ikke helt får med seg at

vi ikke vet grunnelggende ting eller ikke skjønner altfor ting som for han er veldig basalt. Det hadde

vært fint med mer fokus på grunnleggende statestikk og biostatestikk i forelesingene, så kan man

heller lese seg til dypere forståelse etterpå eller få dette på senere forelesninger.Datalabene var fine,

men litt mange oppgaver noen ganger og man ble nesten aldri ferdig med alt. Det var fint at "fasit"

kom etterpå. Hjelpelærerne var veldig flinke og forklarte det enklere enn Tom, og det var lettere å

forstå. Obligen summerte opp viktige elementer og var fin.

 jeg hadde hatt behov for litt mer pen & paper oppgaver ettersom det til slutt er dette vi får på

eksamen. noen kollokvieoppgaver der vi analyserer statistisk data med oppfølgingsspm el. hadde

vært essensielt for forberedelser til eksamen.

3. Biostatistikk (T.H. Ergon)
Kommentarer til forelesninger, datalab og statoblig2
Han så at veldig mange fant forelesningene veldig vanskelige (spesielt log osv). Han tok grep og

gjorde det litt enklere og fikk flere med på forelesningen. Det synes jeg var VELDIG bra.Kort sagt tok

han ting vi slett med, og presenterte det på en måte vi kunne forstå bedre.

Forelesningene har var litt vanskeligere å henge med på, om dette er fordi pensumet er vaskeligere

eller fordi foreleseren var litt vanskelig å skjønne vet jeg ikke, kanskje en blanding. Et av problemene

med Torbjørn var at man ikke alltid følte seg trygg på å kunne spørre han om ting fordi det av og til

virket somom han syns du var dum når du spurte om ting han mente var elementært. Oblig 2 var

vanseligere enn den første og en annen ting som var dumt med denne var at man ikke fikk like mye

hjelp av foreleser og hjelpelærere, de var mer på at vi skulle klare den selv og det er ikke alltid like lett

i et fag som dette.

Veldig bra og stegvis undervisning. Vanskelig stoff. Bra med praktisk regning og problemløsing. Litt

vanskelige datalabber

 Fine forelesninger tross vanskelig stoff. Eksempler i forhold til bruk av glm; bra! Oblig 2 var veldig bra,

men kanskje litt lite forklaringer på hvordan den skulle gjennomføres, var veldig vanskelig i starten.

Bra. Veldig fint at han plukker opp ting vi har glemt eller synes er vanskelig og legger til rette for at vi

kan lære det selv, som med små kompendier og regneoppgaver.På begge obligene virker det som om

det ikke er like kriterier for vurdering. Jeg synes hjelpelærerene burde rette etter samme kriterier. Til

tider virker det som om man blir bedt om å levere på nytt bare for å få den rettet en gang til.

  Bra. Statoblig2 var håpløst vanskelig, men ellers lærerik.

 Oblig 2 var litt forvirrende satt opp, slik at man ikke alltid visste hva man skulle gjøre i de forskjellige

oppgavene, eller hvordan vi burde gjøre det. Datalabene i denne perioden kunne godt hatt tydeligere
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gjennomganger skrevet, med R-koder.

Som Tom er han litt for dyktig og klarer derfor ikke alltid å forklare det på en simpel nok måte for oss.

Men han har bra forelesninger, og datalabene hadde mye bra forklarende tekst i tillegg, som alltid er

bra. Det var også bra med de to kompendiene han la ut i starten med bakgrunnskunnskap. 

Obligen var lit vanskelig å forstå. Forsto det jeg gjorde når jeg gjorde det, men syntes det var utrolig

vanskelig å komme frem til hva slags kommandoer som skulle taes i bruk. Interessant tema.

Vanskelig oppgave, men til en viss grad morsom å holde på med da den faktisk hadde noe med

biologi å gjøre.

Vanskelig og uhångripelig stoff. Vanskelig å forstå når alt stoffet er så generelt. Hadde vært bra med

konkrete eksempler så man får litt mer grep på hva det dreier seg om i praksis.

  Forelesningsnotatene var fine, og bra at de var skrevet ut til oss. Alltid fint å ikke måtte fylle på

printerkvoten for mange ganger i løpet av et semester. Noen ganger virket forelesningene litt rotete,

som om tavledelen ikke var forberedt så bra, eller som om du ble overrasket over hvor lite vi skjønte.

Fint med notatene om stokastiske variabler osv, veldig bra! Også fint med litt regneøvelser, men

skulle gjerne hatt fasit på de. Kunne godt ha inngått i kollokvier. 

 Veldig positivt at studentenes spørsmål og mangler i forhold til undervisningen blir tatt på alvor, og

fulgt opp. For eksempel gjennom repetisjon av logaritme-regning og annet som man rett å slett ikke

husker lenger eller faktisk ikke har lært, slik som sammenregning av varianser. Når det er nevnt, er

kanskje dette noe som bør nevnes av de som har tidligere forelesninger? det er ikke gøy å få den

overraskelsen i fanget ved midtveiseksamen. Når det gjelder forelesningene om bla.a poisson-

fordeling, binomisk fordeling log-link log ditt og log datt, så bør dette kanskje gjenomgås litt mer steg-

for-steg, med forklaring av hva det innebærer, og påminnelser underveis når vi går gjennom mer

avanserte modeller. Fant aldri noen særlig forståelse for binomiske modeller, eller noen god forklaring

for dette i lærebøkene. Det som virkelig hadde vært bra,spesielt når det gjelder poisson, er å se

gjennomgåelse av en "eksempel-oppgave" fra begynnelse til slutt. med situasjon, formel, omgjøring

av formel til glm-form, R-koder- tolkning av resultatene som kommer ut- og logikk bak hva man må ta

exp på og ikke. Dette burde også ta for seg hvordan det er både for faktorvariabler og numeriske

variabler. Hadde dette vært i boks, hadde man hatt et mye bedre grunnlag for å løse oblig 2. 

 Forelesningene var vanskelige, men det er kanskje fordi det er vanskeig stoff. Datalabene var like

som over, litt mange oppgaver, men gode hjelpelærere.Obligen var utrolig vanskelig, mye verre en

oblig 1.Litt det samme som nevnt over, at han er kan så mye, og at hans forklaringer eller R

kommandoer er for kompliserte for oss.

jeg hadde hatt behov for litt mer pen & paper oppgaver ettersom det til slutt er dette vi får på eksamen.

noen kollokvieoppgaver der vi analyserer statistisk data med oppfølgingsspm el. hadde vært

essensielt for forberedelser til eksamen.

4. Storskalasystemer (A. Mysterud & L.E. Loe)
Kommentarer til forelesninger og datalab
Dette var veldig spennede stoff. Kanskje det mest spennede vi hadde fordi det var veldig mye

eksempler fra virkelige forsøk. F.eks. en av mine favoritter var hare-gaupe systemet i canada.

Veldig greie forelesninger hvor man lærte utrolig mye spennende.

 Bra det jeg fikk med meg.

 Mysterud var inspirerende å høre på, så det var sånnsett spennende forelesninger. Loe også bra.

Datalaben om bootstrapping var ikke like bra, skjønte ikke helt poenget under øvelsen. Kan kanskje
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forbedres noe med mer utfyllende hjelp/forlaring under veis. 

Likte disse forelesningene, lærte masse:)Ingenting å utsette her.

 Absolutt fine forelesninger

Veldig bra.

 Jeg likte bootstrapping-datalaben, da jeg synes denne var den mest nyttige måten å finne ut hva dette

faktisk brukes til, og hvordan man gjør det. Forelesningene var også ganske interessante.

 Interessante forelesninger. Jeg er enda ikke sikker på hvor relevant det er til eksamen. Fikk inntrykk

av at det ikke var så relevant, så personlig kunne jeg kanskje tenkt meg litt fler timer med Torbjørn i

stedet for, siden det er så utrolig vanskelig. Men det er jo bra å få litt innsikt i dette temaet også. 

Mysterud var en veldig flink foreleser. Dro dessverre aldri på Loes forelesninger.

 Bra.

Det kuleste på hele kurset! Gjorde at iallefall jeg skjønte hvorfor det er bra og gøy å kunne litt

komplisert statistikk. Forelesningene var engasjerende, men det er kanskje litt mer engasjerende med

fanging av hjort enn anovatabeller? 

Mysterud sine forelesninger var fascinerende og spennende. Jeg vet om flere som ble imponert over

disse og synes det var spennende å følge med! supert! Bootstrap datalabben var også veldig bra! 

Loe sine forelesninger om habitatvalg var også veldig bra, og det ble en spennende datalab, litt

utenom det vanlige, når vi fikk plassere beregningene våre på kartmodeller i R. En spennende

variasjon i undervisningen, og lærerikt fra en visuell tilnærming! Gjorde det lettere å se for seg hva vi

faktisk drev med!

Spennende og inspirerende forelesninger! De burde kommet før så man skjønner hva man egentlig

kan bruke all statestikken til. Datalaben hadde akkurat passe mengde oppgaver og var veldig fine.

5. Naturtyper og ordinasjon (R  Halvorsen)
Datalabene var ganske tunge til tider, men hun som hjalp oss var veldig flink og gjorde det forstårlig.

En veldig god foreleser som var svært hjelpsom og virket som om han hadde forståelse for at dette

faget er vanskelig. Han var vedig behjelpelig når man spurte om hjelp eller stilte spørsmål til

forelsningene hans. Forelesningene var gode og lærerike, ikke fulle av statistikk fra begynnelse til

ende men drar inn reelle problemstillinger innenfor biologien.

Bra det jeg fikk med meg.

Bra, Halvorsen er flink å forklare statistikken på en forståelig måte. Litt vel mye detaljer rundt

naturtype-delen kanskje. Vanskelig å få med seg alt der... Bra datalaber, men kunne vært mer

utfyllende forklaringer på r-kodene og hva vi faktisk gjorde undeveis i ordinasjonen.

Greie forelesninger, og lærte mye på datalaben.
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Veldig fine forelesninger! Oppgaveteksten til datalabene kunne godt vært litt mer utfyllende

 Bra. Lite forklarende skript til datalabben, noe som førte til at man var veldig avhengig av

hjelpelærerne.

Ordinasjon var kanskje litt vel komplisert til å ha på bare to forelesninger, i min mening. Dette kan

derimot være fordi det var så tett opp mot innlevering av essay, presentasjoner og innlevering av

forskningsoppgaver at kunnskapsopptaket ble begrenset, samt at det ikke var nok tid til å gjennomgå

datalabene hvis man ikke ofret andre ting med en tidligere tidsfrist enn eksamen. Særlig når

ordinasjon virker ganske eksamensrelevant, burde disse forelesningene kanskje flyttes til litt tidligere i

kurset, eventuelt gitt flere forelesninger I.

  Ikke like vanskelig som Torbjørn sitt tema, men ikke langt unna til tider. Jeg syns Rune har bra

forelesninger, og tar seg tid til å forklare ting hvis vi spør (det gjelder vel egentlig alle forelesere). Litt

dumt at det kom så sent, for jeg føler at dette trenger litt modning. Kanskje bedre med

storskalasystemer til slutt? særlig hvis det ikke er like eksamensrelevant. Men da kommer vel ingen

på forelesning...

  Interessant og spennende datalabb.

Fikk desverre ikke vært her.

Ordinasjon: Vanskelig og uhångripelig stoff. Vanskelig å forstå når alt stoffet er så generelt. Hadde

vært bra med konkrete eksempler så man får litt mer grep på hva det dreier seg om i praksis.

Fine forelesningsnotater som er veldig oppsummerende når vi ikke har noen lærebok i dette. Litt

slitsomt med enda et tema når hodet føles helt fyllt opp av alle de andre tingene vi har lært og jobber

med, i tillegg til at det var innspurt på forskningsoppgaver og essays. 

 Det begynte bra, og det var mye positivt ved forelesningene, men power-pointene ble muligens litt for

tette og vanskelige å følge. Hadde vært positivt med litt mer luft, mindre tekst og et mer "våkent"

fargevalg. Ellers bra 

 Forelesningene var bra, men litt mye informasjon på slidene gjorde at man ble sittende å se på den

istedet for å høre etter. Det var også litt vanskelig å få med seg hovedpoenger siden slidene var

skrevet på samme måte som det ble sagt. Litt lettere å få med seg poenger med mindre tekst som

"knagg". Datalabene var bra, og her var det også supre hjelpelærer, særlig Anette.

 det hadde vært bra med et kompendium

6. Hjelp av hjelpelærere (Lise, Lars og Ingeborg)
Kommentarer til hjelp med oppgaver på datalab, samt nytten av kompendier lagt ut i Fronter. 
 Jeg synes de var veldig flinke, kunnskapsrike, og var reddende engler under obligene.

  De var veldig dyktige, men kanskje litt strenge på oblig rettingen. Er veldig flott med kommentarer på

ting du gjør feil, men burde ikke måtte ha alt rett for å bestå. Det virket det som man måtte på disse

obligene. Ellers lærte man masse og de forklarte ting på en veldig forståelig måte.

Veldig bra.

Veldig bra. Flinke folk. Bra med kompendier som forklarte stoffet på en enklere måte! 
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Veldig flinke hjelpelærere:) De er flinke til å forklare.

Kompendiene har vært veldig fine. God hjelp på datalab.

  Bra.

Å ha hjelp med oppgavene på datalaben er av ytterste nødvendighet for at disse skal gi noe som helst

poeng i det hele tatt. Lise, Lars og Ingeborg har gjort jobben sin godt og jeg kan ikke komme på noe

negativt å si om dem.

 Veldig fornøyd med hjelpelærerene. Lars tar seg alltid tid til å hjelpe, uansett hvor og når man møter

han! Lise er veldig dyktig, og samtidig fersk nok i faget til å skjønne hvordan hun skal forklare ting til

oss på en enkel måte. De to kompendiene hun har lagd har vært til stor hjelp!

 Utrolig gode hjelpelærere! Hva skulle vi gjort uten dem!

Flinke hjelpelærere, men de kunne kanskje vært litt mer på den samme siden når de rettet

oppgavene. Merket at kravene var ulik for oppgaveretterene. 

 Kjempebra! 

Kompendiene lise la ut i fronter var veldig gode. Gjerne flere slike! Litt slitsomt av og til når

hjelpelærere ikke hadde vært borti oppgavene vi fikk på datalab, men generelt var de hyggelige og

flinke til å forklare. Datalaben ble mest brukt til ukeoppgavene og obligene i R, og ikke så mye til å

spørre om generell forståelse av stoffet. Derfor tror jeg det er bra å sette opp kollokvier.

Hjelpelærerne har vært kjempeflinke, og de fortjener skryt alle tre. sånn når det gjelder hjelp på

datalab, er jeg nok selv mest imponert over jentene, men Lars er absolutt flink han også. man kan vel

si at de tre har vær sin måte å forklare på, noe som jo er positivt, i og med at folk har hver sin måte å

forstå på, og forskjellig behov på hjelp også. 

 Veldig bra!!! De har god peiling og forklarer ofte mye lettere enn forelesere. Særlig Lise Heier var god

på enkel forklaring som gjorde det lett å forstå, og kompendiene og oversiktene hun lagde var veldig

fine!! Det burde det vært enda mer av! Det hadde vært fint med litt flere "orakel-laber" eller bare

hjelpelaber uten nye oppgaver.

kompendiene var veldig bra, og det hadde vært fint med kompendier som dekket hele pensum slik at

vi ikke trengte å kun lese på forelesningsnotater.

7. Forskningsessay
Det har vært veldig gøy å skrive. Det å få prøve seg på en stor del av det man møter på master nivå

har vært veldig nytting læring. Jeg har syns alt med dette har vært gøy, finne noe å skrive om,

problemkilde, litteratur og utformingen av essayet. En flott del av pensumet! Om det er noe som er

synd så er det at man ikke får karakter på det eller at den teller på karakteren til slutt. 

Forskningsessayet er etter min mening en ting for mye på kurset. Jeg finner den ikke nødvendig, når

vi ennå skal gjøre forskningsoppgaven. Kurset er på mange måter "latterlig" stort, og jeg mener å

fjerne forskningsessayet vil gi oss tid til de andre delene av faget. Jeg tror også at fagets kvalitet vil

øke uten denne oppgaven som stjeler tid unødvendig. 
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 Spennende, men litt vanskelig å skulle skrive et essay uten å faktisk gjennomføre det. Det positive er

jo at man må tentke gjennom stoffet man har lært ang design etc. Litt kjipt at det ikke teller noe på

karakter, 

Dette gir bra trening i å skrive oppgaver, også med tanke på en framtidig masteroppgave. Har tidligere

vært nervøs med tanke på å skrive en master, da man har skrevet lite i dette studiet, men dette gir

trening:)

 Helt greit. Hvis målet er å lære å skrive essay ville det vært fint å levere et førsteutkast. Klart det er

svært mye jobb å kommentere et førsteutkast og forståelig om det ikke kan prioriteres. Mange har

ikke brukt referanser og kildehenvisning tidligere. Følger man bachelorløpet i biologi (vårt løp) så har

man ikke skrevet oppgave før. Ville da vært greit med en times forelesning i starten av semesteret om

skriving av slike essays.

 Bra. Mer forklaring på hva man skal ha med og hvor viktig (hvor mye tid man skal invistere) oppgaven

er.

 Med tanke på tiden som blir brukt på både dette, presentasjoner og forskningsoppgaver, og at

innleveringsfristen var en uke før eksamen, så burde det stå for en del av karakteren. I tillegg kunne

det vært greit med en semi-veileder (med andre ord en du kan gå til for å få hjelp et par ganger i

uken).

Det kunne vært lurt å si at det beste er å finne artikler først, og så finne et nytt spørsmål ut i fra det.

Det er veldig vanskelig å finne artikler om en ide man har funnet på selv.

 Spennende oppgave metode! Likte det veldig godt. Fortsett med dette!

Veldig gøy å skrive om noe man virkelig er interessert i! Meget synd at den ikke teller... Man bruker jo

ganske lang tid på en sånn oppgave.

Bra! God informasjon om hvordan det skulle skrives, og bra at det ble lagt ut eksempel-oppgaver.

Skulle vært mer informasjon om hvor/hvordan man skulle få tak i artikler og stoff til oppgaven. Å finne

artikler var den absolutt vanskeligste delen av essay-skrivingen.

Veldig veldig gøy å få lov til å komme opp med en egen problemstilling, tenke over den, og lære måter

å løse den på. Fint å kunne søke opp artikler om ting, og bruke det i undervisninga. Viser oss mer

hvordan den virkelige forskningsverdenen er. Kjedelig at essayet ikke teller noe annet enn bestått/ikke

bestått. Skulle gjerne hatt litt mer veiledning i begynnelsen på hvordan skrive essay, og gjerne en

standdardisert mal for referanser (f.eks harvard eller hva dere nå bruker). I fag på HF der jeg har

skrevet essay har vi måttet levere inn førsteutkast og få det godkjent før vi kunne jobbe videre. Det er

sikkert mye jobb, men det gjør iallefall at man er litt mer sikker på at man er på rett spor. Det er jo greit

med skrivetreninga også før man begynner på master.

 Dette var absolutt en spennende oppgave, som jeg er glad vi hadde, selv om dette var det jeg var

mest nervøs på, bortsett fra den muntlige fremføringen, i løpet av semesteret. 

Det er bra at vi får øvd oss på å velge temaer og prøve å finne ut hvordan vi skal legge opp et forsøk.

Dokumentet med ideer var veldig bra og inspirerende. Et forslag hadde kanskje vært å skrive ut dette

felles, og dele det ut tidlig i semesteret, dette kan gi flere en påminnelse til å velge tema tidligere. Noe

som også hadde kommet til enorm nytte, er et lite lynkurs i artikkel-søk. Ikke alle har vært borti dette

før, og mer bevisstgjøring rundt dette hadde nok kommet godt med.Det som jo ble et problem, er at

mange endte opp med å gjøre dette helt i slutten av semesteret. Det var mye å jobbe med hele tiden

underveis, og mange endte opp med å skufle essayet foran seg til slutten, sammen med alle de andre

tingene som skjer da. Da blir det plutselig mye på en gang. Det er trist hvis essay, forskningsoppgave

og fremføring ikke får noe særlig utslag på karakteren, så jeg krysser fingrene for at dere finner en

løsning på dette i fremtiden
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 Det var gøy, men ble for meg litt siste liten proskjekt siden det ikke talte så mye, og

forskningsoppgaven tok mye tid. 

8. Forskningsoppgave
Også en super del av pensumet. Det har vært veldig spennende å få jobbe som en "forsker" og

utarbeide et forsøk som er på denne skalaen. Har vært tidskrevenden og slitsomt til tider, men

stortsett bare gøy og utrolig læringsrikt! På denne er det kanskje ennå mer irriterende at den ikke blir

med i karakter beregningen fordi man faktisk har brukt så mye tid og energi på det. i tillegg har i

hvertfall min gruppe gått glipp av endel biostat forelsninger fordi vi har måttet jobbe med prosjektet.

Men dette er noe som burde fortsette i faget.

Veldig mye arbeid, men også veldig morsomt.Vi har lært så utrolig mye om arbeidsteknikk, utstyr osv.

Ville ikke vært forruten!!!

morro. Fin greie å ha med i dette kurset.

Fornøyd med dette:) Bra at flere kan jobbe sammen, også god hjelp med hensyn på master.

Veldig bra. På vår gruppe fikk vi strålende hjelp, veiledning gjennom hele oppgaven. Håvard og Anne

var virkelig hyggelige og hjelpsome. Oppgavene varierer endel i omfang og framgangsmåte. Hvis det

fra din side er meningen å skulle bruke statestikk og

Veldig lærerikt. Burde tell mer så man føler det er vært å invistere mye tid i ordetelig arbeid.

 En noe skjev fordeling på hvor mye tid enkelte grupper brukte på forskningsoppgavene sine gjorde

dette litt urettferdig med hensyn på hvor god tid man fikk til å behandle dataene man ekstraherte, og

hvor god tid man fikk til å skrive sitt eget essay eller lese til eksamen. Det burde vært tettere

oppfølgning av veiledere på enkelte av forskningsprosjektene. Derimot er det positivt å ha en slik

forskningsoppgave, da dette er veldig arbeidslivsrelevant for enkelte av oss. Det kunne også vært en

idé å få oss til å skrive en helt korrekt labjournal under disse forskningsoppgavene, og første dagen

vise hvordan dette gjøres.

  Fin læringsmetode! Det var spennede måte å jobbe på, og utforderde.

Veldig bra! God informasjon om hvordan det skulle skrives. Kunne kanskje lagt ut en eksempel-

oppgave. Veldig lærerikt og god veiledning.

 Virker litt som noen av professorene blir tvunget til å ha forskningsoppgave med oss, og ikke er så

interessert i dette. Kjempegøy å endelig få gjøre noe annet enn laboppgaver som er bestemt på

forhånd og forelesninger. Man føler seg litt mer som en ekte biolog. Også morsomt å sette opp hele

forsøket selv, og selv måtte ta ansvar for at det skal funke. Til og med gøy når det ikke funker! 

 Dette var absolutt lærerikt, og på mange måter en god pekepinn på hva en jobb innen forskning kan

innebære. Det man merket seg var jo at arbeidsmengden og tiden man måtte bruke på oppgavene

varierte veldig fra gruppe til gruppe. Man må vel regne med dette når man opererer med så mange

forskjellige veiledere og oppgavetyper, men det ble nok frustrerende for noen, at enkelte forsøk

krevde flere uker med kontinuerlig arbeid på forsøks-delen, mens andre var ferdig i løpet av et par

dager. Vi fikk hyggelig og bra oppfølging, selv om det nok tok litt lang tid mellom responsene mot

slutten. 

Det var veldig gøy!!! Utrolig bra veiledning og morro å være litt ekte biolog.
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9. Muntlig framføring av forskningsoppgave eller forskningsessay
Selvfølgelig er det ikke morsomt å stå der nervøs og svette med hjerteflimmer.

Men jeg synes det var en grei og lærerik opplevelse. Bare dere ikke krever mer av fremføringen slik at

det blir vanskelig å stå på den. Da kommer dere til å bli beryktede på biobygget tror jeg.

Tror de fleste av oss har gruet oss til en muntlig framføring foran klassen, men det har vist seg å godt

veldig greit. Er veldig gøy å få lagt fram det prosjektet du har jobbet så lenge med og vise det harde

arbeidet fram for andre. Sikkert en stor stressfaktor for noen, men jeg syns det er en god idè.

 Greit å få den erfaringa.

De fleste liker vel ikke muntlige framføringer, men dette gir god trening og man lærer seg til å komme

over den frykten for å snakke foran forsamlinger. har aldri hatt muntlige framføringer på universitetet,

så var veldig nervøs, men følte at dette gikk bra. 

 Helt ok. Men å bruke fire dager de to siste ukene før eksamen har sine negative effekter. Det er lurt

at eksamen lå så tidlig. Hadde essay framføringene ligget lengere opp i andre eksamener ville nok det

vært ferre tilhørere tilstede.

 Bra.

De muntlige fremføringene var et godt tillegg til kurset, men det burde vært gitt en bedre

tilbakemelding på hva man kunne forbedret i selve foredragsmetoden, enten muntlig eller skriftlig.Som

jeg skriver nedenfor, bør derimot ikke denne telle på noen karakterskala, da dette kurset ikke

inneholder noen forhåndsundervisning i presentasjonsteknikk, og man dermed ikke kan forventes å

være god til dette, eller i det hele tatt på samme nivå som hverandre.

 Likte dette veldig godt. Var veldig nærvøs, men det var en absolutt nødvendighet for å få trening i

fremføring. Hyggelig og lærerikt å høre på de andre også.

Fremføring er hat, men det var bra det ikke telte. 

Veldig bra! Man fikk se hva alle de andre gruppene hadde jobbet med. Også nyttig erfaring å ha. 

Gøy. Kunne godt ha telt mer. Men vanskelig å prioritere å høre på andre istedenfor å lese til eksamen

i flere dager. 

En god opplevelse, som jeg gruet meg voldsomt til hele semesteret. Det er alltid skummelt med

foredrag foran et nytt publikum, og dette er noe jeg ikke har gjort siden videregående skole, men jeg

er glad for at vi fikk prøve oss på dette. I tillegg var det spennende å høre på hva de andre hadde

foretatt seg  

Litt skummelt, men også super trening. Interessant å se på alle andre holde det også.

10. Eksamen og sluttkarakter

Sluttkarakter skjer vesentlig basert på midtveiseksamen og slutteksamen, mens kurset
inneholder en rekke andre elementer som ikke inngår i vurderingen. Burde f.eks. kurset
ha full mappeevaluering med e.g. bokstavkarakterer (poeng) på labrapporter (10%),
statoblig (10%), forskningsessay (10%), forskningsoppgave (10%), muntlig
presentasjon (10%), midtveiseksamen (10%), slutteksamen (40%) ?
Ja, men ikke fordelt akkurat sånn som over. Jeg mener absolutt at obligene IKKE skal være

karaktersatt. Det er en av de viktigste kildene til å lære stoffet, det fungerer som kollokvie kan man si.
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Hvis dere setter karakter på det, tror jeg mye av lærdomen bli borte. Heller ikke framførningen bør ha

karakter, se kommentar over. Men jeg synes absolutt at forskningsoppgaven bør stå for ca.20% av

karakteren, da det går veldig mange timer inn i dette (tilsvarende 20%+).

Jeg syns det burde være full mappeevaluering,med poeng på hver av de ulike delene som settes

sammen til en sluttkarakter. Forskningsoppgava, essay, labrapportene og obligene har tatt veldig mye

tid, og det burde gi bedre uttelling på sluttkarakterene, ikke bare bestått/ikke bestått.

Som sagt tidligere så bør alt vi gjør dette semesteret telle med i en helhetsvurdering fordi man har lagt

energi i dette og brukt tid på det som ellers kunne gått til biostatistikk lesing. Syns nesten at

forskningsoppgave bør telle på så å si like linje som endelig eksamen da det er så stort prosjekt som

går over stortsett hele semesteret.

 Litt usikker her... I og med at alt mer eller mindre er samarbeidsoppgaver kan det kanskje være litt

vanskelig å sette riktig karakter på folk. Men essayet kunne gjerne telt med, kanskje også

forskningsoppg. Syntes ikke obliger eller labrapporter bør telle noe særlig.

Synes dette faget burde har mappeevaluering ja. Da blir det mer press på at alle oppgaver man

leverer skal være bra, og da "tvinges" man til å lære mer, yter bedre, og føler dessuten at dette blir

mest rettferdig også.

Hvis det skal telle så mange elementer inn i en endelig eksamen burde ikke det være nødvendig med

en midtveis. Ihvertfall ikke en flervalgs test, for meg og mange av dem jeg har snakket med virker det

som om endelig poengsum på årets midtterm var ganske tilfeldig. Mye på grunn av at det er like mye

jobb i å tolke språket til mange av spørsmålene som å vite svaret.

Mappevurdering er en ide, men jeg synes ikke at innleveringer som er gruppebasert bør ha noe

karakter. Da burde det også være mulig å levere individuelle rapporter. Siden det alltid vil være ulikt

ønske om innsats. Det bør ikke ha innvirkning på andre enn seg selv. Oblig 10, essay 30 og

slutteksamen 60 ville etter min mening være en bedre løsning.

Noe sånt, men forskningsoppgaven burde telle mye mer en essay.

  Obliger burde for all del ikke få noen (tellende) karakter satt. Hele poenget med obliger er at man

skal bli tvunget til å lære de viktigste tingene man trenger å kunne, og vurdering av kunnskapene

disse burde gi burde holdes til eksamen. Derimot bør essay og forskningsoppgave telle rundt 15-20%

hver. Muntlig presentasjon burde ikke telle, siden det ikke akkurat er noen særskilt undervisning i å

holde foredrag, og en students evne til å gjøre dette burde dermed ikke ha innvirkning på karakteren.

Om labrapporter burde evalueres har jeg ingen mening om. Personlig mener jeg at en god fordeling

av poengsummene burde vært Essay (20%), Forskningsoppgave (20%), Midtveiseksamen (25%) og

Avsluttende Eksamen (35%), alternativt forflytte 5% fra hver av disse rundt omkring. Merk at Essay

burde telle mer enn, eller i det minste likt som, Forskningsoppgaver, da Forskningsoppgavene er

avhengige av hvert enkelt gruppemedlems bidrag, og da man ikke kan kontrollere sine

gruppemedlemmers egenskaper uten å kunne ende opp med å gjøre alt selv, burde denne vurderes

lavere.

  Jeg vet ikke om jeg er enig i at oblig skal telle. De er jo mer for å lære av føler jeg. Det samme med

labrapportene, siden de kommer såpass tidlig i kurset. Vi kan jo ikke så mye i R innen da.Personlig

kan godt muntlig framføring telle, men jeg vet hvor mye noen gruet seg til framføring nå. Hvis det

skulle telle 10% i tillegg så tror jeg de hadde vært på sammenbruddets rand. Men hvis dere presiserer

at dere ikke vektlegger det hvis de sier litt feil og slikt, men at det ligger mye i hvordan de har laget

powerpointen og slikt. 

 Ja, absolutt! Det vil mye bedre gjenspeile kompetansen til hver elev.

Generelt om dataøvelser og obliger:
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   FULL MAPPEEVALUERING! De obligatoriske oppgavene bør ikke telle på sluttkarakteren, og heller

ikke rapporter og muntlig presentasjon. Burde være sånn ca.: Midtveis (10%), slutteksamen (40%),

forskningsoppgave(30%)og essay (20%).

  JA! Ettersom mye av arbeidet som blir gjort dette kurset er i forbindelse med forskningsoppgaven og

essay, burde i alle fall disse telle minst 40%. Obliger og labrapporter burde fortsette å være

bestått/ikke bestått. De aller fleste studentene har jobbet mer med forskningsoppgaven og essay enn

lesing av pensum til eksamen. Blir derfor feil å ikke få uttelling for dette, når man faktisk må jobbe mye

med disse essayene uansett.

Jeg er for full mappeevaluering. Det er kjedelig at 20 studiepoeng skal baseres på egentlig bare 10

poeng, og det er kjedelig å legge masse arbeid i muntlig presentasjon, forskningsoppgave og essay

som man egentlig da kunne ha nedprioritert, for å lese mer og da kanskje gjort det bedre på eksamen.

Det er viktig at vi lærer å legge fram ting muntlig og jobbe i grupper, men det blir jo ikke prioritert så

mye i faget likevel, virker det som. Det er også mer motiverende å gjøre en god jobb med f.eks oblig

første gang, hvis du vet at den teller, i forhold til å levere en dårlig oppgave og få løsningsforslag for

deretter bare kunne levere den igjen uten å ha jobbet så mye med stoffet. 

For min del virker det ikke så viktig med karakter på labrapporter og obliger, men desto mer på

forskningsessay og forskningsoppgave som var viktige deler av studiet som vi la MYE arbeid i. Muntlig

presentasjon bør også telle litt med her. Altså bør mappevurdering være en del av systemet. Jeg

tenker at lab og oblig burde være godkjent/ikke godkjent. Midtveiseksamen og slutteksamen burde

telle tilsammen 50% Forskningsoppgave, muntlig presentasjon og forskningsessay tilsammen vil

utgjøre de andre 50%, med hovedvekt på forskningsoppgave, så essay så muntlig presentasjon. 

 Slutteksamen var mye bedre enn tildigere år, nå som den var delt i tre. Det gjenspeiler litt bedre det vi

har vært igjennom. Men det ble litt liten tid! (KAn hende det var mer pga meg).Ja til mappe

evaluering!! Jeg synes labrapport og oblig bør være bestått/ikke bestått, forskningsessay og oppgave

20% og resten som over. Det hadde vært supert.

det hadde kanskje vært litt i overkant med at alt som er obligatorisk skal telle. laboppgaver og

obligatoriske oppgaver består i stor grad av prøv og feiling, og det ville vært svært urettferdig hvis de

som ikke umiddelbart gjør det så godt på disse skal trekkes i karakter. essay, forskningsoppgave evt

presentasjon  kunne telt sammen med eksamener.

11. Generelle kommentarer

BIO2150 arrangeres for første gang iår etter amalgamering av to kurs BIO2110
Eksperimentell økologi og BIO2130 Biostatistikk, to kurs med opprinnelig forskjellig
design, karaktersetting og ideologi. Vi er klar over at dette har skapt diverse vansker
under sammenslåingen. Du er grei hvis du kunne komme med en generell beskrivelse
om hva du synes var bra og dårlig med BIO2150 slik at vi kan ta med denne erfaringen
når vi planlegger videre innehold og organisering av BIO2150. Vi lurte bl.a. på å lage et
lite forkurs i matematikk med bruk av R (logaritme- og eksponentialfunksjon,
matriseregning, integrering, derivasjon, finne røtter etc.). På forhånd takk ! 

 Jeg støtter forkurset som nevnes. Jeg hadde vært der uten tvil!Jeg er som nevnt fornøyd med

foreleserne osv, men jeg er imot forskningsassayet.Lært veldig mye, føler meg mye mer klar for

master.Forskningsoppgaven bør telle kanskje 20-25% på tanke på hvor mange timer man invisterer i

den.Dere bør absolutt innføre kollokviegrupper I TILEGG TIL datalabene. Det var veldig savnet.

 Tror er forkurs kunne lønnet seg for veldig mange. Mattematiske fag er lett å glemme når man ikke

bruker det hele tiden og det er veldig mange som sliter med det. Syns det har vært greit med BIO
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2150 som et 20 poengsfag. Tungt til tider og slitsomt, men tror kanskje mengden er litt mindre enn om

du skulle hatt de to fagene hver for seg men samtidig. Så er det jo lettere for foreleserene å se hvor

stor arbeidsmengden er  når faget er  samlet enn når ulike forelesere holder på med hvert sitt fag. Har

vært mye spekulasjoner rundt hvordan dette skulle bli og hvor vanskelig det skulle bli. Dette, da biostat

delen, har absolutt vært det hittil vanskeligste faget på bacheloren, men det er fordi tall og matte er

vanskelig. Alt i alt er jeg godt fornøyd med faget i sin  helhet.

 - Tom og Halvor burde kanskje til tider være litt mer samkjørte på hva som er rollene i forhold til

læring i kurset. Det ble til tider litt plumping ut med forskjellige emner og temaer på tvers av

forelesningene uten at det virket som det var 100% samkjørt. Man fikk ikke helt strukturert

kunnskapen. Men bortsett fra det er det veldig bra, stort potensiale om det blir mer samkjøring. 

- Generelt litt skeiv fordeling mellom å forstå det rent "R-tekniske" og å få den mer statistiske

forståelsen? Burde kanskje lagt mer vekt på oppgaver som er relevant i forhold til eksamen igjennom

hele kurset.

-Forkurs i matematikk er sikkert ikke dumt nei.

 Kollokvier / spørretimer hadde vært ålreit. I tillegg savner jeg et kompendium med oppgaver til hver

del av statistikken, ala de frivillige oppgavene til Halvor (med fasit). Ellers veldig ålreite lærere på

kurset; ikke vanskelig å spørre om hjelp dersom man lurer på noe - det er veldig bra. Takk til Tom og

Halvor!

 Forkurs i matte høres bra ut:) Man glemmer ting veldig fort..Lettere å sette seg inn i biostatistikken

om man forstår matten bak det.. Synes dette var et bra kurs, mye bra informasjon ble lagt ut på fronter

som hjelp til R osv. Frivillige R-oppg veldig bra, fint at fasit også ble lagt ut, måtte se gjennom den

flere ganger for å forstå det jeg gjorde:)ifjor ble d ikke lagt ut tidligere eksamener med løsningsforslag,

det synes jeg dere absolutt bør gjøre framover.. er nok mye som faller på plass når man øver seg på å

løse disse. også lurt med en eller to datalaber rett før eksamen, for mange ting er veldig vanskelig å

lese seg til selv. Dette ble ikke gjort ifjor, og følte at det trengtes! Tar tid å skjønne biostatistikken. Men

alt i alt, et bra kurs:)

Jeg skjønner ikke hvorfor 2110 og 2130 har blitt slått sammen. Med mindre det kun er for å få

studenter til å ta begge kursene samtidig. Det virker som om det er akkurat like kurs som før,

muligens med mer dialog mellom foreleserene.

 Som nevnt over, sørg for at ikke kunn kunskapen om ren statestikk er alt som teller på karakteren.

Det kunne kanskje vært greit med et lite forkurs i matematikk for de som ønsker det. Flere studenter

glemmer mye av matematikken fra MAT1001/MAT1100 på de to årene imellom. Et generelt problem

med kurset er at arbeidsmengden synes å tilsvare en god del mer enn 20 studiepoeng, hvilket gjør at

de som både jobber og tar et 10-poengskurs ved siden av blir veldig lett utbrent, eller må begynne å

prioritere blant aspekter det ikke bør behøves å prioritere blant. Lister over begrep det forventes å

beherske til eksamen burde gis tidligere, og med kollokvieoppgaver i form av skriftlige oppgaver like

typen vi ville fått til eksamen, heller enn R-oppgaver, med eksamen vil ha alle besvarelsene sine i R i

fremtiden. Alt negativt til side har kurset vært veldig lærerikt og virker relevant både for arbeidslivet og

master, hvilket er noe som mangler fra flere andre kurs. Det er også positivt at dere virker å ha

sympati for at vi var deres forsøkskaniner og fikk en god del mer arbeid som vi kanskje ikke burde hatt

uten at det teller for noe.

 Å få repetisjon på logaritmer og slikt før kurset ville definitivt ha vært en fordel. Datalabene på

onsdagene er veldig bra å ha. Alle forelesere har vært hjelpsomme. Jeg vil trekke fram Tom spesielt,

for de fleste jeg har pratet med har vært hos han fler ganger, inkluder meg selv. Dere burde få med

Lise til neste år, hvis det er mulig. Ikke ta med spørsmål som tilbaketransformering på midtveis, når vi

ikke har lært om det ennå. 
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 Syntes kurset generelt har fungert fint. Jeg syntes det er god øvelse å integrere statistikk i økologien,

for som jeg forstår nå, så går de virkelig hånd i hånd.Forkurs høres bra ut.

Forkurs i matematikk og statistikk hadde vært veldig fint.

 Delen av kurset som var Eksperimentell økologi var svært bra og virket vel gjennomarbeidet. Dette

gjaldt ikke Biostatistikk. Denne delen var veldig vanskelig og virket som den gikk ut ifra at studentene

hadde forkunnskaper vi ikke hadde. Veldig mye pensum, og man raste gjennom pensum så det var

omtrent umulig å henge med. For mye og for vanskelig å svelge på ett semester. Anbefaler sterkt å

lage forkurs i matematikk med bruk av R!

 Jeg er grei:Sykt slitsomt å ha 6 timer undervisning etter hverandre. Men sikkert vanskelig å få

logistikken til å gå opp med de andre fagene. Hva med å iallefall gi oss 20-25 min pause klokka 12

hvis undervisninga i et fag skal vare fra 10 til 16? Vil gjerne ha kollokvier!Tror det er veldig bra å ha et

forkurs i basis matte og statistikk, men vet ikke om det er nødvendig å blande R inn i forkurset. Syns

ikke det var vanskelig å lære, selv om jeg ikke har jobbet noe særlig med den type programmer før.

Det som var vanskelig var å forholde seg til både statistikken og R på en gang, noe som kunne ha blitt

lettere med et statistikkforkurs. Dette er det morsomste faget jeg har hatt hittil i bacheloren i biologi!

Det er fordi vi endelig har kunnet sette sammen kunnskap og bruke det som vi ville i essayet og litt i

forskningsoppgaven. Det har vært spennende å lære mer om hvordan en biolog jobber. Jeg ser

viktigheten av å pugge plantearter, men det er gøyere å lære når man ser sammenhenger i alt man

gjør, og man skjønner at man må bruke det til noe ordentlig. Og det hadde vært enda morsommere

hvis essay og forskningsoppgave faktisk hadde telt med i karakteren også!

 Dette har vært et slitsomt, men spennende år med bio2150, forslaget om forkurs nevnt mot slutten

her høres veldig bra ut for meg, og gjenspeiler noe jeg har skrevet i tidligere kommentarer. Til sist vil

jeg gjerne få bygge opp under et forslag fra avslutnings-foredraget som gikk på oppretting av

kollokviegrupper med hjelpelærere. Dette hadde vært veldig nyttig, spesielt for å komme inn i

tankemåten og regningen når det gjelder biostatistikk-delen. 

Ellers, god jul og godt nyttår! 

 Det var mye nytt å forholde seg til og samtidig mye gammelt man egentlig ikke huska, så forkurs

høres veldig bra ut! Jeg ville gått på det. Ellers så syns jeg, som nevnt over, at det er veldig viktig å gå

gjennom grunnleggende, og bruke en del tid på det. Det hadde også vært fint med litt mer oversikter,

f.eks fordelinger (kjennetegn, brukes til , kurveform osv), modeller, formler. Det hadde også vært fint

med litt enklere og lettere fasiter/løsningsforslag, feks mer som dem Lise har lagd.En annen liten ting:

det hadde vært fint med tittel på forelesninger og laber på fronter, så er det mye lettere å finne igjen

gamle!Til slutt vil jeg nevne igjen at det er viktg å først lære noen "knagger" å henge mer detaljer på

etter hvert. Og at det er veldig fint at man kan spørre hele tiden, og har mulighet til å gå innom

kontorene til forelesrne. 

matteforskurs hadde vært bra, men kollokvieoppgavre underveis hadde vært enda viktigere
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