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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Små studieplanendringer for høstsemesteret 2016 ved Institutt for 
biologi

Programstyret ved Institutt for biologi vedtok små studieplanendringar for haustsemesteret 
2016 på sitt møte 25. februar 2016. 

Langsiktige planar
Bachelorprogram i miljø- og ressursfag vart eksternevaluert i des 2015. Institutt og 
programstyrer handsamar no evalueringsrapporten, og vi ventar at dette vil føre til større 
studieplanendringar i programmet.

Mindre studieplanendringar 

Masterprogram i biologi – marinbiologi:

Tilrådde valemne (nye i raudt)
BIO303 - Ordinasjon og gradientanalyse, 
BIO315 – Utvalde mikrobiologiske emne, 
BIO332 - Fylogenetiske metodar, 
BIO340 - Utvalde emne i fiskeri- og marinbiologi, 
BIO341 – Biodiversitet
BIO324 -  Fiskeatferd.
BIO335 - Populasjonsgenetiske metodar
BIO301 – Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi
BIO302 – Biologisk dataanalyse II

Opptakskrav
Bachelor i biologi eller tilsvarande utdanning og fortrinnsvis BIO201 Økologi (10 stp)  
eller BIO213 Marin økologi, eller tilsvarande.

Referanse Dato

2015/9880-ODF 01.03.2016
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Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er 
fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter 
karakterane i opptaksgrunnlaget.

Nedlegging av emne BIO204A Etikk og velferd hos akvatiske organismar og endring i 
studieplanar for Profesjonsstudium i fiskehelse, Bachelorprogram i berekraftig 
havbruk, Integrert masterprogram i sjømat og havbruk og Masterprogram i biologi - 
havbruksbiologi

Emnet BIO204A blei oppretta som eit supplement til Forsøksdyrelærekursa (LAS 201 
6 sp og LAS 203 2sp.). Bakgrunnen for oppretting av emnet var blant anna behovet 
for å tilpasse forsøksdyrlærekursa til en 10 sp-pakke som skulle inngå i aktuelle 
studieprogram ved BIO, og gi studentene innblikk i praktisk anvendelse av 
forsøksdyrlærekursa.
Etter revisjon ved MOF hausten 2015 blei LAS-emna endra til ein 10 sp-pakke av 
LAS 301(6 sp) og LAS303 (4 sp.), og det er ikkje lenger studieplanmessige behov for 
BIO 204A. 
Vi vil derfor å leggje ned BIO 204A og emnet går siste gang våren 2016.

Forsøksdyrlærekombinasjonen LAS201, LAS203 og BIO204A vert erstatta av 
LAS301 Grunnmodul forsøksdyrlære og LAS303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel 
fisk, i følgjande studieprogram ved Institutt for Biologi:

 Profesjonsstudium i fiskehelse
 Bachelorprogram i berekraftig havbruk
 Integrert masterprogram i sjømat og havbruk
 Masterprogram i biologi - havbruksbiologi 

Endringar i emne:

- BIO100 Innføring i evolusjon og økologi – presisering av læringsmål og 
vurderingskriterier (vedlagt)

- MNF115 Naturfagleg perspektiv på berekraftig utvikling

o Obligatorisk arbeidskrav: Semesteroppgave (gyldig i 3 semester, inkludert 
inneværende)

o Vurderingsform (uendret): Innlevert og godkjent semesteroppgåve (30%) samt 
skriftleg slutteksamen 4 timer (70%).

- BIO250 Palaeoøkologi – revisjon av emneskildring, auke i felt- og labaktiviteter og 
reduksjon i forelesing (ny emneskildring vedlagt)

- BIO262 Nordens natur – presisering av opptakskrav: BIO101 og BIO102 eller 
tilsvarande kompetanse i botanikk og økologi.

- BIO291 Fiskebiologi II- fysiologi – oppdatert emneskildring vedlagt (ny 
emneskildring vedlagt)
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o etablerar eit obligatorisk labkurs (i respirometri). Kvar student må møte to 

dagar.

o Vurdering vil inkludere journal med 10% av endelig karakter

- BIO325 Havforsking – oppdatert emneskildring vedlagt (ny emneskildring vedlagt)

UNIS emne

Emne ved UNIS kan takast som valemne i både bachelor- og mastergradene ved BIO: 
http://www.unis.no/courses/ 

Tabellen vedlagt frå fakultetet innheld feil semester og må oppdaterast :

AB201 og AB 204 går HØST
AB202 og AB203 går VÅR

Venleg helsing

Sigurd Stefansson
Undervisingsleiar Oddfrid T. Kårstad Førland

Studieleiar

http://www.unis.no/courses/


BIO100 OPPDATERT LÆRINGSUTBYTTE FRA 2016H 

LÆRINGSUTBYTTE 
Deleksamen 

1 2 3 4 
Kunnskaper     
1. Vite hvordan biologien er organisert hierarkisk og systematisk. X   X 
2. Ha kunnskap om evolusjonsteoriens historie og kjernelogikk, samt om 
Darwin og andre sentrale personer. 

X  X X 

3. Kjenne til hvordan evolusjon skjer på individ- og populasjonsnivå og har en 
molekylær basis. 

X  X X 

4. Ha kunnskap om sentrale begreper, definisjoner og teorier innen økologi, 
atferd, læring, livshistorie, populasjonsdynamikk, genetikk og evolusjon.  

X X X X 

5. Ha forståelse av hvordan seleksjonstrykk oppstår i økologisk samspill og 
konkurranse mellom individer og arter. 

  X X 

6. Kjenne til hovedlinjene i livets opprinnelse og utvikling på jorda, inkludert 
menneskets evolusjon. 

   X 

Ferdigheter     
7. Gjøre enkle regneoppgaver og beregninger innen populasjonsdynamikk og 
genetikk, blant annet ved hjelp av regneark. 

X X  X 

8. Kunne lese og forklare grafer med forskningsresultater.  X X X 
9. Kunne utføre enkle søk etter relevant forskningslitteratur samt anvende 
korrekt kildehenvisning. 

  X  

Generell kompetanse     
10. Anvende et presist biologisk fagspråk til å beskrive og diskutere biologiske 
fenomener. 

X X X X 

11. Se paralleller og trekke linjer mellom forskjellige biologiske disipliner slik de 
forenes av evolusjonsteorien. 

  X X 

12. Gjenkjenne og diskutere evolusjonære problemstillinger i beskrivelser av 
biologiske systemer.  

  X X 

 
 

  



BIO100 VURDERINGSKRITERIER DELEKSAMEN 1-4 FRA 2016H 

Deleksamen 1 (maks 20 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Tilfredsstiller 

forventningene 
Overgår 

forventningene 
Demonstrere kunnskap fra Campbell kapittel 1, 5, 
14.1-2 og 23. 1, 2, 3, 4 8 12 

Gi presise definisjoner av sentrale fagbegreper. 10 3 5 
Løse enkle regneoppgaver innen genetikk. 7 2 3 
Sum  13 20 

Deleksamen 2 (maks 20 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Tilfredsstiller 

forventningene 
Overgår 

forventningene 
Vise evne til å gå dybden av pensum innen 
populasjonsdynamikk. 4 3 5 

Utføre beregninger ved hjelp av regneark. 7 3 5 
Lage, forklare, og tolke grafer fra innsamlete og 
simulerte data. 8 3 5 

Anvende et presist fagspråk i rapporten. 10 3 5 
Sum  12 20 

Deleksamen 3 (maks 20 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Tilfredsstiller 

forventningene 
Overgår 

forventningene 
Demonstrere tydelig og logisk tenkning om 
evolusjon ved å diskutere avveiinger og 
evolusjonære problemstillinger rundt organismer 
egenskaper. 

12 5 8 

Kjenne til sentrale begreper om seleksjon, tilpasning 
og evolusjon. 2, 3, 4, 5 2 4 

Anvende et presist fagspråk og trekke linjer på tvers 
av pensum. 10, 11 2 4 

Finne og bruke relevant forskningslitteratur med 
korrekt kildehenvisning. 8, 9 2 4 

Sum  11 20 

Deleksamen 4 (maks 40 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Tilfredsstiller 

forventningene 
Overgår 

forventningene 
Demonstrere kunnskap og ferdigheter fra hele 
pensum (innhold). 1-8 10 15 

Gi og anvende presise definisjoner av sentrale 
fagbegreper (presisjon, spesielt kortsvarsoppgaver). 10 6 10 

Gjenkjenne og diskutere evolusjonære 
problemstillinger (logikk, spesielt 
langsvarsoppgaver). 

12 6 10 

Trekke linjer på tvers av pensum (oversikt, spesielt 
langsvarsoppgaver). 11 3 5 

Sum  25 40 
 



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 
 
Emnekode BIO 250 
Namn, nynorsk Paleoøkologi 
 

Namn, bokmål Paleoøkologi 
Namn, engelsk Palaeoecology 
Studiepoeng 10 
Undervisningssemester Haust 

 
Undervisningsspråk  

Engelsk [English]  
 

Studienivå Bachelor, master, phd  
Institutt Institutt for Biologi 
Krav til studierett  

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, 
samt at du oppfyller ev. opptakskrav. 
 

Innhald Paleoøkologi er relatert til økologi og geologi. Man vil undersøke forskjellige typer av 
"proxy" data som vi bruker til å rekonstruere tidligere tiders miljø, klima og menneskers 
påvirkning på landskapet. Dette omfatter egenskaper ved sedimenter samt fossiler av 
planter og dyr. Tidsskalaer blir rekonstruert ved ulike dateringsmetoder. I kurset vil vi 
diskutere spesielle hendelser og tema der paleoøkologiske metoder kan brukes til å løse 
ulike forskningsoppgaver ved å bruke de ulike "proxiene" til rekonstruksjoner av miljø, 
klima og menneskers påvirkning i tiden like etter siste istid og frem til i dag. Det legges 
vekt på utvikling av praktiske ferdigheter og presentasjon av egne data som 
fremkommer gjennom kurset. 

 



Læringsutbytte Studentene skal: 

• være i stand til å definere 'paleoøkologi' 
• kjenne til bredden og mangfoldet i faget 
• skal kunne gjennomføre en palaeoøkologisk studie 
• vite hvordan man identifiserer ulike sedimenter og deres miljømessige betydning 
• identifisere ulike typer proxy-data (f.eks pollen, trekull, plante makrofossiler, 

fjærmygg) og tolke resultater fra analysene 
• være i stand til å bruke sin kunnskap til å koble ulike proxy-data og studier med 

ulik skala 
• være i stand til å tolke rådata innen palaeoøkologi 
• presentere egne resultater fra en liten forskningsoppgave 
• være i stand til å anvende palaeoøkologisk kunnskap til nåværende og fremtidige 

miljømessige situasjoner, herunder bevaring og klimadebatten 

 
 

Tilrådde forkunnskapar Bachelor i biologi med vekt på økologi og evolusjon 
Krav til forkunnskapar   
Fagleg overlapp   

 
Undervisning og omfang  

Obligatoriske arbeidskrav Forskningsoppgave (inkluderer feltkurs, labarbeid, presentasjon av resultater i en 
poster) og skriftlig oppgave (hjemmeeksamen).  
Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Vurderingsform Mappevurdering inkluderer gjennomføring og presentasjon av forskningsoppgave og 
hjemmeeksamen. 
 
 

Vurderingssemester Haust. (Vurdering kun i undervisingssemester) 
Karakterskala 
 
 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.   

Undervisningsstad** Bergen 
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 

kvalitetssikringssystem.  
 

Kontaktinformasjon Institutt for biologi, studie@bio.uib.no, Emneansvarlege: Anne Bjune og Alistair Seddon 



BIO291 
 
Mål og innhald 
Emnet Fiskebiologi II - fysiologi gjev ei innføring i funksjonelle fysiologiske 
tilpassningsmekanismar til fisk i forhold til sitt miljø. Studenten bør difor ha forståing for 
grunnleggjande fysikk og kjemi i forhold til desse mekanismane og til miljøet. Ein viktig 
del av faget omhandlar funksjonelle fysiologiske reguleringsmekanismar. Emnet er 
tilpassa ei vidare fordjuping innan fiskebiologi. 
Emnet gjev ei innføring i følgjande grunnleggjande fysiologiske prosessar hjå fisk: ione- og 
osmoregulering, syre-basebalanse, smoltifisering, endokrinologi, stress, immunologi, 
symjing og eigenvektsregulering, hjarte-karsystem og sirkulasjon, 
respirasjonsmekanismar, gasstransport, sansing, melting (fordøyelse), energetikk og vekst, 
reproduksjon, fiskeegg- og larven sin fysiologi, immunologi og tilpasningartilpassingar til 
temperatur. 
 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
Laboratoriekurs m/journal. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semestre. Studentar 
som har teke emnet tidlegare og skal kun ha ny eksamen er friteke for krav om laboratoriekurs, 
men kurset inngår som pensum 

 

Undervisningssemester 
Høst Haust (Fargekode: rød) 

Krav til studierett 
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-
naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav 

Undervisningsstad 
Bergen 

Læringsutbyte 
Ved fullført emne BIO291 skal studenten kunna: 
- presentere presentera og forklare sentrale fysiologiske prosesser prosessar hjå fisk 
- illustrere illustrera fysiologiske prosesser prosessar og tilpasninger tilpasningar med 
døme 
- drøfte korleis ulike fysiologiske prosesser prosessar vert regulere 
- forklare korleis ulike fysiologiske prosesser prosessar er tilpassa det miljøet fisken lever i 

Krav til forkunnskapar 
Ingen 

Tilrådde forkunnskapar 
Obligatoriske deler av bachelor i biologi, Zoofysiologidelen av BIO114 og BIO280 

Formatert: Skrift: 20 pkt

Formatert: Skrift: 11 pkt

Formatert: Skrift: 11 pkt

Formatert: Skrift: 11 pkt

Formatert: Skrift: 11 pkt

Formatert: Skrift: 16 pkt



Vurderingssemester 
Det er ordinær eksamen kvart semester 

Vurderingsformer 
Godkjent journal (10 %) Skriftleg eksamen. , 4 timertimar (90%). 

Karakterskala 
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

Emneevaluering 
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 
kvalitetssikringssystem. 



Forslag til nytt emne ved BIO på MN-fakultetet- og med oppstart haust 2016   DATO 
 
Emnekode BIO 320 
Namn, nynorsk Havforsking 
 

Namn, bokmål Havforskning 
Namn, engelsk Ocean science  
Studiepoeng 20 
Undervisningssemester Haust 
Undervisningsspråk Engelsk. Emnet undervisast på norsk dersom berre norskspråklege studentar meldar seg til emnet. 
Studienivå Master 
Institutt Institutt for biologi 
Krav til studierett Emnet er ope for masterstudentar innan marine fag og er obligatorisk for Studieretning marinbiologi og 

Studieretning fiskeribiologi og forvaltning. For å delta på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til 
eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. 
opptakskrav. 

Innhald Dette er eit breitt kurs i moderne havforsking, med hovudvekt på fiskeri- og marinbiologiske metodar. Kurset 
inneheld modular med faunistikk og strandsoneøkologi, tokt med forskingsfartøy, teori og 
observasjonsmetodikk i felt, og opplæring i modellering og analyse av feltdata. Den teoretiske modulen gir ei 
innføring i biologisk oseanografi, grunnlaget for produksjon i havet og introduksjon til utvalde marine 
økosystem og modellar. I dei praktiske bolkane vil feltkurs med forskingsfartøy i Nordsjøen og i fjordane på 
Vestlandet, samt feltstudiar i kystområde, gi innføring i planlegging av forskingsprosjekt og innsikt i levevis og 
økologi til dei viktigaste artane. Prøvetaking og opparbeiding av marine feltdata, samt  data-analyse og 
modellering, vil gi opplæring i sentrale forskingsmetodar for studiar av mengdemåling og observasjon av 
marine artar. Innan feltdesign vil det bli gjennomgått ulike teknikkar, føremål og døme på innsamling av 
marine data og akustisk observasjonsmetodikk, samt styrke og svakheiter til desse. Feltdesign inkluderer måtar 
å samla inn typiske havforskings- og miljødata: survey, akustikk, tidsseriar, ROV, i tillegg til prosess- og 
kartleggingsstudiar. Koplinga mellom survey, akustikk, rådgjeving og kvotesetting inngår også i emnet.  

16.02.2016 
 



Læringsutbytte Ved fullført emne BIO320 skal studenten kunne/ha fylgjande læringsutbyte: 
 

• forstå og kunna bruka modellverktøy for å studere drivkreftene for produksjonen i havet 
• forstå korleis fysiske prosessar og romlege strukturar påverkar biologiske interaksjonar og fordeling 

av organismar 
• ha kunnskap om utvelde habitat og oppvekstområde for marine organismar og ha oversikt over 

økologi og organismar nær kysten og i havet 
• kunne bruka  verktøy til å identifisere vanlege norske marine evertebrater og fisk 
• kunna planlegge og gjennomføre feltarbeid med utgangspunkt i forskingsspørsmål 
• ha grunnleggande kjennskap til dei vanlegaste  metodane for innsamling av feltdata innan moderne 

havforsking 
• kunna forklare og vurdere prinsippa bak dei ulike metodane for innsamling og opparbeiding av 

feltdata, samt styrkar og svakheiter ved desse  
• kunna opparbeide, registrere og tolke innsamla felt- og eksperimentelle data 
• kunna kommunisere vitskaplege funn frå feltstudiar 
• ha kjennskap til grunnleggjande effektar av fiskeri og hausting av marine biologiske ressursar 
• forstå og vurdere uvisse i estimat, innsamling av data og modellar og kva dette betyr for rådgjeving 
• ha lært å arbeide og fungere i team om bord i forskingsskip og gjennomføre feltarbeid på ein trygg 

måte  
 

Tilrådde forkunnskapar Bachelor i biologi, samt grunnkurs i matematikk og statistikk og kjennskap til bruk av rekneark av type Excel, 
og statistikkprogram av type R eller liknande. Det er ei føremon å følgje BIO300A (haust) samstundes. 

Krav til forkunnskapar  Bachelor i biologi 
Fagleg overlapp  Fullt overlapp med BIO309B (5 sp), BIO310 (5 sp), BIO240 (10 sp), BIO331 (5 sp), BIO 333 (5 sp) 
Undervisning og omfang Omfang av arbeid tilsvarar om lag 540 arbeidstimar for studentane 

Teoretisk bolk: Førelesningar og gruppeøvingar 10 veker blokkundervisning 
Praktiske modular som inngår i mappevurderinga 

1. Marin fauna: feltundervising 2 veker på biologisk stasjon i august, liten forskingsbåt 
2. Innføring i marine feltmetodar: feltkurs på forskingsfarty i september: 1 veke prosess-studiar i ein fjord 

eller 1 veke på havtokt (tokta går 2 veker i midten av september med undervisning og mappearbeid før 
og etter) 

Formatert: Skrift: 12 pkt



 
 
 

 

Obligatoriske arbeidskrav Det er obligatoriske innleveringar og deltaking på tokt.  
Vurderingsform Mappeevaluering og godkjende obligatoriske rapportar/journalar. 
Vurderingssemester Haust.  
Karakterskala Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.  
Undervisningsstad** Institutt for biologi, Biologisk stasjon og Forskingsfarty 
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem ved  bruk av 

elektronisk evalueringsskjema kvart år.  
Kontaktinformasjon Kurskoordinator: Anne Gro Vea Salvanes 

Undervisingspersonale: Dag Aksnes, Arill Engås, Arild Folkvord, Audrey Geffen, Henrik Glenner, Mikko 
Heino, Camilla Jensen, Knut Helge Jensen, Arne Johannessen, Jeppe Kolding, Christian Lindemann, Egil Ona, 
Anne Gro Vea Salvanes, Kjersti Sjøtun,  
Administrativ kontaktperson: Oddfrid Kårstad Førland 

Merknad [AGVS1]: Namna til fast vitskaplege, 
PhD og Post Docs som er øyremerka til kurset er sett 
opp. Då viser vi kven som er med på denne store 
dugnaden kan vi alle reklamere for 



 
Emnekode BIO300A 
Namn, nynorsk Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett 
Namn, bokmål Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett 
Namn, engelsk Biological Data Analysis and Research Design 
Studiepoeng 5 
Undervisningssemester Høst 
Undervisningsspråk Engelsk 
Studienivå Master 
Institutt Institutt for biologi 
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit 

masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav 

Innhald The course aims to give students the knowledge needed to plan a basic scientific 
study, carry out appropriate statistical analyses, interpret results and report these in 
written and oral formats. The course is an introduction to the formulation of 
hypotheses, design of research projects, and scientific writing. Students will get 
practice with scientific reporting through keeping a record of methods and results 
based on their own field project data sets.  

The course contains two modules:  
1) Project report and presentation  
2) Ethics, scientific writing and speaking, critical reading. 
  
The lectures will cover formal genre requirements including text structure, language, 
tables and figures, citations etc., as well as practical tips. The students will also be 
given practical experience through evaluating the writing handicraft in published 
articles, and through presenting their findings orally in various formats. Ethical 
challenges of doing science and the role of being a scientist will be addressed in 
group discussions. 

Read more here: http://www.uib.no/en/bio/52753/bio300 

 
 



Læringsutbytte Module 1: 

In this module, the students will get first-hand practical experience with all stages of 
a research project, from planning and experimental/sampling design via field work, 
data analysis, statistics, report writing and communication with relevant audiences 
through reports and presentations.   

After having completed this module the students should be able to plan and carry out 
all stages of their own MSc research project. 

 
Module 2: 

In this module, the students will be introduced to the basics of writing scientific 
theses and articles, and of giving oral presentations of research results. The lectures 
will cover formal genre requirements including text structure, language, tables and 
figures, citations etc., as well as practical tips. The students will also be given 
practical experience through evaluating the writing handicraft in published articles, 
and through presenting their findings orally. Ethical challenges of doing science and 
being a scientist will be addressed in group discussions. 

After having completed this module the students should be able to write up their 
own research projects in a thesis or article format, and they should be able to present 
their research results effectively in an oral presentation. 

Tilrådde 
forkunnskapar 

STAT101 eller tilsvarande 

Krav til 
forkunnskapar  

Bachelor i biologi eller tilsvarende. Det er eit krav for opptak til emnet at du 
er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biologi. 

Fagleg overlapp  5 sp BIO300 
Undervisning og 
omfang 

 

Obligatoriske 
arbeidskrav Feltforsøk, rapport og presentasjoner. Obligatoriske aktiviteter gyldige i 1 semester 

Vurderingsform Mappevurdering 
Vurderingssemester Kun eksamen i undervisningssemester 
Karakterskala 
 
 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

Undervisningsstad** Bergen 
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 

kvalitetssikringssystem.  
Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev 

studiekonsulenten på instituttet. 
 

 



 
Emnekode BIO300B 
Namn, nynorsk Biostatistikk 
Namn, bokmål Biostatistikk 
Namn, engelsk Biostatistics 
Studiepoeng 5 
Undervisningssemester Vår 
Undervisningsspråk Engelsk 
Studienivå Master 
Institutt Institutt for biologi 
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit 

masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav 

Innhald Emnet gir en praktisk innføring i statistisk modellering og grafisk framstilling 
av data gjennom bruk av det statistiske programmeringsmiljøet R. 
Hovedfokus er på univariate modeller, men det gis også en enkel oversikt 
over ordinasjon. Emnet gir kunnskap om når og hvordan man anvender ulike 
statistiske modeller avhengig av type design og type data. 
 
This course gives you a pratical introduction in statistical modelling and 
graphic representation of data, using R. 
Main focus is on univariate models, but the course also touches on ordination. 
Through this course you will gain knowledge on how to apply different 
statistical models based on experimental design and type of data. 
 



Læringsutbytte Etter kurset skal studentene: 

Ha praktiske ferdigheter i statistisk modellering, modellseleksjon og 
hypotesetesting. 

Vite når og hvordan man anvender lineære modeller (lm), lineære blandet 
effekt modeller (lme), generaliserte lineære modeller (glm) og generaliserte 
lineære blandet effekt modeller (glmm), overlevelsesanalyse, samt ha en 
enkel oversikt over ordinasjonsmodeller. 

Skal kunne lage en grafisk framstilling av resultater hvor idealet er å både 
kunne se rådata og hvordan en valgt statistisk modell passer til disse. 

Skal vite hvorfor p-verdier må vurderes i sammenheng med effekt-størrelser. 

Skal kunne beherske programmeringsspråket R. 

 

After completing the course the students will: 

- have pratical skills in statistical modelling, model selection and testing of 
hypotheses 

- know when and how to use linear models (lm), linear mixed effect models 
(lme), generalized linear models (glm) and generalized linear mixed effect 
models (glmm), survival analysis, and also have a general overview of 
ordination models. 

-be able to create a graphical representation of results where the ideal is to be 
able to see the raw data, and how one has chosen an appropriate statistical 
model. 

- know why p-values must be interpreted in context with effect sizes. 

- master the programming language R. 

Tilrådde 
forkunnskapar 

BIO300A 

Krav til 
forkunnskapar  

Bachelor i biologi eller tilsvarende. Det er eit krav for opptak til emnet at du 
er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biologi. 

Fagleg overlapp  5 sp BIO300 
Undervisning og 
omfang 

10 dobbelttimer med forelesninger (teori). 
Laboratorieøvinger i R etter hver teoritime hvor hver øving varer opptil tre 
timer. For hver laboratorieøving får man to timer med veiledning. 

Obligatoriske 
arbeidskrav 

 

Vurderingsform Hjemmeeksamen 
Vurderingssemester Kun eksamen i undervisningssemester 



Karakterskala 
 
 

Standard: Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

Undervisningsstad** Bergen 
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 

kvalitetssikringssystem.  
Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev 

studiekonsulenten på instituttet. 
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