MOL100 Innføring i molekylærbiologi
Emneevaluering 2017 vår

Praktisk gjennomføring
Orienteringsmøte:
Forelesning:
Kollokvier:
Forelesere:

1 x 2 timer
17 x 2 timer med forelesninger
(4 x 2 timer) x 12 grupper
Kari Fladmark (emneansvarlig), Thomas Arnesen, Lisbeth Olsen, Randi
Hovland, Tor-Henning Iversen
Ingvill Tolås, Victoria Arnesen, Joakim Brunet, Karoline Krogstad,
Kristine Dolva
2 deleksamener

Undervisningsassistenter:
Deleksamen:

Studentgjennomføring
Kandidater
Oppmeldt
Møtt
Bestått
Stryk
Strykprosent
Studiepoengproduksjon

Totalt
283
260
247
12
4
2470

Karakterfordeling
A
6

B
62

C
80

D
59

E
40

F
12

gjennomsnittskarakter
C

Deltakelse i emneevalueringen
28% av mottakergruppen svarte på undersøkelsen. Respondentene fordeler seg som følger på
studieprogram:
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Forkunnskaper
Hele 59 prosent av respondentene svarer at de ikke har savnet noen forkunnskaper. Men når vi ser på
svaret basert på studieprogramgruppene ser vi at det varierer veldig fra gruppe til gruppe.
Molekylærbiologistudentene ligger litt over gjennomsnittet, mens biologi- og nanostudentene skiller seg
ut med at 80 % ikke savner forkunnskaper. MOL100 krever ikke forkunnskaper i biologi, faktisk så er vår
anbefaling mot videregående en bakgrunn i kjemi. Kjemistudentene er den programstudent-gruppen som
savner mest forkunnskaper mot innføringsemnet vårt i molekylærbiologi bør vi kanskje vurdere
anbefalingene våre for emnet? Kommentarene påpeker også dette, at biologi fra videregående ikke er et
krav eller anbefaling, men at emnet tydelig bygger på denne kunnskapen.

Arbeidsmengde

47 % av respondentene synes arbeidsmengden er for stor eller alt for stor. 45 % mener arbeidsmengden
er passelig. Igjen ser vi store variasjoner når vi ser på studieprogramgruppene, men hele 48 % av MOLrespondentene mener arbeidsmengden er for stor eller alt for stor.
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Mange har kommentarer til arbeidsmengden, og kommentarene handler stort sett om at det er for stort
pensum med veldig fokus på detaljer. Flere utrykker også ønske om et klarere definert pensum.

Vurdering av forelesninger, kollokvier og deleksamener
Vurderingene av forelesningene, kollokviene og deleksamenene viser at deleksamenene vurderes som
nyttige eller svært nyttige av hele 76 % av respondentene. Kollokviene vurderes som nyttige eller svært
nyttige av 60 % av respondentene, og forelesningene vurderes som nyttige eller svært nyttige av 47 %
av respondentene. Tallene viser en markert forbedring fra i fjor (58 % / 34 % / 28 %).

Forelesninger
48 % av respondentene mener det er nok forelesninger i MOL100, mens 32 % ønsker seg flere
forelesninger i MOL100.
Mange har kommentarer til forelesningene. Først og fremst ytrer de et ønske om flere forelesninger slik
at pensum kan bli gjennomgått bedre. Noen mener det var for mange forelesere og varierende kvalitet
på forelesningene.

Kollokvier
Ikke alle respondentene har deltatt på kollokviene, men de som har gir nesten bare positive
tilbakemeldinger og ønsker seg flere kollokvier. Det ble av og til ikke tid til å gjennomgå alle
kollokvieoppgavene så flere ønsker seg løsningsforslag utdelt i etterkant.

Deleksamener
69 % av respondentene mener deleksamenene er passelig vanskelige, og 30 % mener deleksamenene er
«for vanskelige» og 1 % «vet ikke».
Som figuren under viser så mener flertallet av respondentene at tidsmengden gitt til disposisjon for
deleksamenene var passelig.

Det er mange kommentarer til deleksamenene, mange er positive til deleksamenene da det gir dem en
evaluering underveis og trening på flersvarsoppgaver. Men samtlige er negative til at det ikke blir gitt
fasit til eksamenene i etterkant og opplever at det ikke er noe læring i deleksamenene.

Avsluttende eksamen
40 % av respondentene finner avsluttende eksamen for vanskelig, 52 % finner den var passelig vanskelig
og 9 % svarer «vet ikke».
Igjen varierer svarprosenten veldig med studieprogramtilhørighet som vist her:
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Avsluttende eksamen får kritikk for språk da oppgavene ble gitt på en blanding av bokmål og nynorsk, og
flere savnet engelske fagtermer i parentes i teksten, da de ikke kunne bytte mellom engelsk og norsk
versjon under eksamen. Flere er misfornøyd med flervalgsoppgaver som eksamensform da de opplever
og ikke «får vist» kunnskapen de sitter inne med, og ønsker derfor flere kortsvarsoppgaver.

Informasjon
37 % mener de ikke har fått nok og korrekt informasjon om emnet gjennom semesteret, mens 44 % er
fornøyd med informasjonen de har mottatt.
Hvor har du hentet informasjon om MOL100 gjennom semesteret?

Kommentarene om informasjon gitt i MOL100 er veldig varierende. Men flere mener det har vært for lite
tydelig hvem som har hatt overordnet ansvar for kurset, og studentene må forholde seg til for mange
forelesere.

4

Pensum
63 % av respondentene mener pensum er for stort, mens 31 % finner pensum passelig, 6 % har ingen
mening om dette. Mange synes læreboka var vanskelig å lese med mye detaljer som ikke passer for et
innføringsemne. Mange kommenterer også at de mangler forkunnskaper som ikke de var klar over at de
trengte for å ta emnet, dette gjør pensum ekstra tungt. Respondentene ønsker seg et tydeligere definert
pensum og gamle eksamensoppgaver.

Forventninger
På spørsmål om emnet svarte til forventningene så varierer svarene veldig med studieprogramtilhørighet.
For MOL-respondentene svarer 57 % at emnet ikke svarer til forventningene. En av grunnene til dette
kan kanskje skyldes manglende forkunnskaper hos våre studenter? Dette bør vi uansett se nærmere på.

Logistikk
Hvordan fungerte det å ta MOL100 sammen med andre emner dette semesteret (arbeidsmengde,
tidsbruk, timeplan osv.)?
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Generell vurdering av MOL100
Totalt sett så evaluerer 46 % av respondentene MOL100 emnet alt i alt som dårlig. Dette er en
forbedring på 15 % fra evalueringen i fjor. 15 % av respondentene finner emnet bra, dette er 6 % bedre
enn ved evalueringen i fjor, så totalt sett gjør emnet det bedre.
Men når oversikt over en generell vurdering av MOL100 basert på programtilhørighet for respondentene
ser vi at MOL-studentene er mindre fornøyd enn gjennomsnittet.

Andre kommentarer til emnet
Det blir gitt mange kommentarer til emnet, og de fleste tar opp ønske om bedre definert pensum, færre
forelesere, for vanskelig pensumbok og ønske om tidligere eksamensoppgaver.

Kommentarer fra forelesere/emneansvarlige
Vi vil vurdere å tilby to introduksjonsforelesninger i MOL100 med tanke på dem som mener de stiller med
for lite forkunnskapskrav. Læreboken i MOL100 var ny av året, og emneansvarlig for neste års MOL100
vil vurdere om det er hensiktsmessig med et nytt bytte av lærebok. Emneansvarlig for MOL100 mener
pensum er godt nok definert med hensyn til et universitetsstudium.
Kollokviene i år var frivillige, men få studenter benyttet seg av dette tilbudet. Her får studentene
tilbakemelding på relevante problemstillinger. Neste semester vil kollokviene bli obligatoriske. Antall
forelesere var redusert i vår, og vil reduseres ytterligere neste år.
Omvendt klasseundervisning ble prøvd ut på MOL100. Studentene skulle møte forberedt til
undervisningen. På «forelesningen» ble flervalgsoppgaver oppgaver brukt til å evaluere studentenes
kunnskaper, og tilbakemelding ble gitt umiddelbart. Dessverre valgte bare 80 studenter å delta i omvendt
klasseundervisning. Det ble også lagt ut multiple-choice oppgaver som studentene kunne øve seg på i
Mitt-UiB etter at undervisning fant sted. Svarene på disse oppgavene også lagt ut i etterkant. Blant
tilbakemeldingene foreleser fikk fra dette forsøket var at mange av studentene foretrakk klassisk
forelesning fremfor omvendt klasseundervisning.
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