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Studieplanendingar 2019/20 ved Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet Svar fra BIO 
 
Oversendelse av studieplanendringer ved Institutt for Biovitenskap 
høsten 2018 
 
Sammendrag av saken 
 
Emnekode Redaksjonelle 

endringer (F.eks. 
endret tekst i 
læringsutbytte, mål 
og innhold etc.) 

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav) 

Semester for 
iverksetting av 
endringen(e) 

Merknad  

BIO100 ☒ ☐ Høst 19  
BIO103 ☒ ☐ Vår 19  
BIO104 ☒ ☐ Vår 19  
BIO201 ☒ ☒ Høst 19  
BIO212 ☐ ☒ Vår 19  
BIO217 ☐ ☒ Høst 19  
BIO207/207A ☐ ☒ Vår 19  
BIO201 ☐ ☒ Høst 19  
BIO220 ☐ ☒ Høst 19  
BIO260 ☐ ☒ Vår 19  
BIO299 ☐ ☒ Vår 19  
BIO2XX ☐ ☒ Vår 19  
BIO300A ☒ ☒ Høst 19  
BIO300B ☐ ☒ Høst 19  
BIO301 ☒ ☐ Vår 19  

Referanse Dato 

2018/10668-BERE 05.10.2018 
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BIO308 ☐ ☒ Vår 19  
BIO311 ☐ ☒ Vår 19  
BIO324 ☐ ☒ Høst 19  
BIO325 ☒ ☐ Høst 19  
BIO330 ☐ ☒ Vår 19  
BIO331 ☐ ☒ Vår 19  
BIO333 ☒ ☐ Vår 19  
BIO336 ☒ ☐ Vår 19  
BIO339 ☒ ☐ Vår 19  
BIO340 ☒ ☐ Vår 19  
MNF115 ☒ ☐ Høst 19  
MOL270 ☒ ☒ Høst 19  
MOL300 ☒ ☒ Høst 19  
MOL217 ☐ ☒ Vår 19  
MOL100 ☐ ☒ Vår 19  
 
MOL320 

☒ ☐ Vår 19  

SDG214  ☐ ☒ Vår 19  
SDG215 ☐ ☒ Vår 19  

 
BIO100: Innføring i evolusjon og økologi 
Endring i læringsutbyttet og vurderingskriterier etter revisjon av pensumlitteraturen. Vedlegg 
1 
 
BIO103: Cellebiologi og genetikk 
Utvider zebrafisklab’en, til også å gjelde en genetikk/sekvensanalyse del. Hydralab’en går ut. 
Omformulert «vert det eit laboratoriekurs» til «vert det laboratoriekurs. Fjerne setning: 
Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar. 
Erstattes av "ingen tillatne hjelpemiddel".   
Obligatoriske aktiviter skal ha gyldighet i 6 semester. 
BIO104: Komparativ fysiologi 
 
 
BIO104: Komparativ fysiologi 
Vedlegg 2. 
 
BIO201: Økologi 
Endre undervisningssemester fra vår til høst 
 
 
BIO207/207A: Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat. 
endre vurderingsform fra  
Munnlig eksamen (75%), skriftleg innlevering (25 %).  
Endre til:  Digital skriftleg eksamen, 4 timer for BIO207, 3 timer for BIO207A. Ingen 
hjelpemidler.  
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BIO201: Økologi 
Endre undervisningssemester fra vår til høst. Vil undervises både vår og høst 19, deretter kun 
høst.  
 
  
BIO212: Marin samfunnsøkologi 
Tilrådde forkunnskapar: Endres til: BIO213 
 
BIO217: Mikrobiell økologi 
ny tekst i blått 
Under “Mål og innhald/Objectives and Content” stryk siste parantes (PCR, DGGE og 
PFGE) 
Under «Faglig overlapp/Subject overlap» stryk: MIK202 (10 SP) (gamalt emne)/ 
MIK202 (10 SP) (discontinued course). 
Obligatorisk undervisningsaktivitet 

 Semesteroppgaven som består av praktisk arbeid og en skriftlig innlevering. Den teller 
50% av totalkarakter, og må være godkjent før skriftlig eksamen.  

 Noen av forelesningene knyttet til metodegjennomgang og skriving av 
semesteroppgaven er obligatoriske. 

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre, inkludert semesteret 
aktiviteten ble avlagt i. 
Vurderingsformer: 
Semesteroppgåve. (innleverast i oktober/november) 
Skriftleg eksamen (4 timar). 
Vurderingsordning: Semesteroppgåve. Skriftleg skuleeksamen 
 
BIO220: Generell parasittologi 
Undervises ikke høsten 19 
 
BIO260: Nordens kulturlandskap 
Se vedlegg 3 for ny emnebeskrivelse. Endre krav og tilrådde forkunnskaper.  
 
 
BIO299: Reseach project in biology 
Ny emnebeskrivelse, LU og nytt namn. Vedlegg 4 
 
BIO2XX: Terrestrial Ecosystem Ecology  
(10 studiepoeng) skal bli ordinært emne (vår). Vedlegg 5 
 
 
 
BIO300A: Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett 
Endre navn, redaksjonelle endringer/tydeliggjøringer i læringsutbyttet. Vedlegg 6. 
 

BIO300B: Biostatistikk 
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Endre vurderingsform til digital skriftlig eksamen 
 
 
BIO301: Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi.  
Emnet skal på sikt endre navn og åpnes for flere program. Slik får vi flere studenter 
og flere undervisere å spille på.  
BIO308: Tidlig livshistorie hos fisk 
Legges ned 
 
 
BIO311: Systematikk og biologi til algar 
Undervises ikke våren 19. 
Tilrådde forkunnskapar: Endres til: BIO309.  
 
BIO324: Fiskeåtferd 
Endre undervisningssemester til vår, neste gang vår 20. 
Undervises kun dersom flere enn 5 studenter.  
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO280, BIO213 
Fagleg overlapp: BIO337: 5 stp 
 
 
BIO325: Havforsking 
Undervisningsstad: Bergen og om bord forskingsfartøy 
Tilrådde forkunnskaper: Legg til BIO300B (haust) til samstundes fag 
Undervisningsformer:  
Tidligere tekst:  
2. Innføring i marine feltmetoder: feltkurs på forskingsfarty i september - 1 veke prosess-
studier i ein fjord ELLER 1 veke på havtokt (tokta går over 2 veker i midten av september 
med undervisning og mappearbeid før og etter) 
Endres til:  
2. Innføring i marine feltmetoder: feltkurs på forskingsfarty i september/oktober - 1 veke 
prosess-studier i ein fjord og 1 veke på havtokt (tokta går over 2 veker i børjinga av oktober 
med undervisning og mappearbeid før og etter) 
Fagleg overlapp: Fjern BIO333 fra listen 
 
BIO330: Floristikk 
Undervises ikke vår 19 
 
BIO331: Fiskeriforvaltning 
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO240 eller BIO325 
Fagleg overlapp: MAR331: 5 stp 
 
BIO333: Akustiske matodar i fiskeri- og marinbiologi 
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO240 eller BIO325, BIO280 
 
BIO336: Fangst og fangstbasert bestandsovervaking 
Nytt navn: Fangst og bestandsovervaking (Engelsk: Fish capture and monitoring) 
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO240 eller BIO325, BIO280 
 
BIO339: Økosystem og fiskerimodeller 
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Tilrådde forkunnskaper: Endres til: MAR230/BIO240 eller BIO325 
 
BIO340: Utvalgte emner i fiskeri og marinbiologi 
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO325 
 
 
 
MNF115: Naturfaglig perspektiv på bærekraftig utvikling 
Endre navn til "Perspektiv på berekraftig utvikling" (nynorsk), "Perspektiver på bærekraftig 
utvikling" (bokmål), "Perspectives on Sustainable Development" (engelsk). 
 
 
MOL100: Innføring i molekylærbiologi 
Emnet vil våren 2019 undervises på engelsk. Det er ny emneansvarlig i emnet og han vil få 
mulighet våren 19 til å undervise på engelsk, men alt av undervisningsmateriell utenom 
læreboken skal produseres på norsk (ppt, info på MittUiB osv), vurdering tilbys på norsk og 
engelsk.  
 
MOL217 Anvendt Bioinformatikk II 
Emnet får en liten redigering av mål og innhold. 
Fra: «Målet for emnet er å gje studentane inngåande kunnskap om utvalde bioinformatiske 
metodar og bruk av desse i molekylærbiologisk forsking. Emnet er bygd rundt ei 
prosjektoppgåve som studentane arbeider med gjennom heile semesteret og resultata frå 
prosjektet skal dokumenterast og drøftast i ein utførleg prosjektrapport som og vert lagt fram 
munnleg. Oppgåvene og metodane som vert nytta vil kunna variera frå semester til semester, 
men vil vera knytt til analyser av protein, proteinfamiliar og proteinstruktur. Emnet kan inngå 
som ein del av mastergraden i molekylærbiologi, med atterhald om at innhaldet ikkje skal 
overlappe med innhaldet i masteroppgåva. Det er rettleiar på mastergraden og emneansvarleg 
i MOL217 som skal vurdere kva som overlappar.» 
 
Til: «Emnet gir studentene en grundig opplæring i bruk av utvalgte bioinformatiske verktøy 
som brukes i forskning på regulering av genuttrykk. Emnet omfatter prosjekter der studentene 
jobber sammen. Disse oppgavene er basert på bioinformatisk forskning ved 
molekylærbiologisk faggruppe ved instituttet. Som en del av arbeidet med prosjektet, blir 
elevene trent i å kritisk vurdere metoder og resultater. Prosjektets tema kan variere, avhengig 
av oppgavens problemstilling. Emnet kan være en del av masterprogrammet i 
molekylærbiologi så lenge det ikke overlapper innholdet i masteroppgaven. Det er veileder av 
masteroppgaven og kursansvarlig for MOL217 som sammen vil avgjøre om det foreligger et 
overlapp.» 
 
Vurderingsformer presiseres til «Muntlig eksamen (30 %) og en skriftlig semesteroppgave (70 
%). Tillatte hjelpemidler: Ingen». 
 
 
MOL270 Bioetikk 
For oppstart på emnet er det i dag krav om en studierett knyttet til Det matematisk-
naturvitenskaplige fakultet. Vi ønsker å endre dette til at alle med studierett på UiB kan velge 
emnet. Per i dag så er dette et emne som velges av studenter ved hele UiB, og i beskrivelsen 
av mål og innhold på emnesiden står det nettopp at «Faget passar for studentar frå alle fakultet 
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og med ulik bakgrunn.» Vi ønsker og fortsatt kunne tilby emnet for alle studenter ved UiB 
slik som i dag, uten at emnet faller inn under det nye realfagskravet til Det matematisk-
naturvitenskaplige fakultet. 
 
MOL300 Praktisk biokjemi og molekylærbiologi 
I dag er krav til forkunnskaper «bachelorgrad eller tilsvarende omfang molekylærbiologisk 
kunnskap». Vi ønsker å presisere dette ved at krav til forkunnskaper endres til «tilsvarende 
opptaksgrunnlag for master i molekylærbiologi». Dette vil gjøre det enklere for den enkelte 
student å vurdere om han/hun sitter med forkunnskapene kurset krever. 
 
 
MOL320 Biofysikalske metodar for molekylærbiologar 
Undervises ikke vår 19.  
Spesifiseres i emnebeskrivelsen at det kun undervises ved nok påmeldte (min 5) 
 
Oppretting av nye emner 
 
Emnekode 
 

Første 
undervisningssemester 
for emnet 
 

Er det overlapp 
med eksisterende 
emner eller emner 
som legges ned? 
 
Hvis ja, angi hvilke 
emner dette gjelder 
og grad av 
overlapp. Dette må 
også legges inn i 
emnebeskrivelsene 
for berørte emner 
og for emnet som 
opprettes. 

Emnebeskrivelse 
vedlagt 
 
 

SDG214 Vår 19 Nei ☒ 
SDG215 Vår 19 Nei ☒ 
BIOXXX Vår 19 Nei ☒ 
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Presisering av opptakskrav for master i molekylærbiologi MAMN-MOL 
Med tanke på et mulig samordnet opptak til masterprogram, foreslår vi en presisering av 
opptakskravet til master i molekylærbiologi.  
Forslag nytt opptakskrav: 
«Du må ha avlagt bachelor- eller ingeniørgrad som dekker opptaksgrunnlaget til master i 
molekylærbiologi. 
 
Opptaksgrunnlag: 

 minimum 30 studiepoeng kjemi, der 10 studiepoeng må være organisk kjemi 
 10 studiepoeng matematikk utover et innføringsemne i matematikk, det kan gjerne 

være et statistikk-emne. 
 Minimum 40 studiepoeng i molekylærbiologiske- og biokjemiske-emner som gir en 

grundig innføring i følgende tema: Innføring i molekylærbiologi. Metabolisme, 
signalveier, og molekylærbiologisk laboratoriearbeid. Minst 10 studiepoeng må være 
praktisk molekylærbiologisk laboratoriearbeid. 

 Minimum 20 studiepoeng som gir en grundig innføring i to av følgende tema: 
molekylær cellebiologi, bioinformatikk eller genstruktur og -funksjon. 

 
Faglig minstekrav er karakteren C eller bedre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er flere søkere 
til programmet enn det er plasser, vil søkerne bli rangerte etter karakterene i 
opptaksgrunnlaget. Kommentar fra Programstyret er at dette må og spesifiseres for opptak til 
master i biologi.  
Vi ønsker å redusere anbefalingene våre til å inneholde de kjemi-emnene som er mest relevant 
for bachelorgraden i kjemi, dette vil også gjøre det enklere å legge gode timeplaner. 
Studentene vil fremdeles kunne velge spesialiseringsemne i kjemi utover disse anbefalte 
emnene. 
 
I dag er følgende emner anbefalt: 
KJEM131 Organisk syntese og analyse 
KJEM120 Grunnstoffenes kjemi 
KJEM123 Eksperimentell uorganisk kjemi 
KJEM210 Kjemisk termodynamikk 
KJEM140 Molekylær fysikalsk kjemi 
Vi ønsker å redusere anbefalte kjemi-emner til: 
KJEM131 Organisk syntese og analyse 
KJEM210 Kjemisk termodynamikk 
KJEM140 Molekylær fysikalsk kjemi 
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Vennlig hilsen 
 
Ørjan Totland 
Instituttleder Beate Ulrikke Rensvik 
 Studieleder BIO 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIO100 LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE – ENDRING FRA 2019 

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

X  X X 

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

X  X X 

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

X X X X 

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

  X X 

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

  X  X 

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

X X  X 

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

  X  

9. Skrive tekster og holde presentasjoner med vitenskapelig form og innhold.   X X X 
Generell kompetanse     
10. Anvende et presist biologisk fagspråk til å beskrive og diskutere biologiske 
fenomenermed tydelig begrepsbruk og entydige setninger. 

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 FOR DELEKSAMEN 1-4 HØSTEN 2018 

Deleksamen 1 (maks 20 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Maksimal 
poengsum 

Demonstrere kunnskap fra Campbell kapittel 1, 5, 14.1-2, 21 og 23. 1-4 12 
Bruke et presist fagspråk i definisjoner av sentrale begreper. 10 5 
Løse enkle regneoppgaver innen genetikk. 7 3 
Sum  20 

Deleksamen 2 (maks 20 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Maksimal 
poengsum 

Vise evne til å gå i dybden av pensum. 4 5 
Utføre beregninger ved hjelp av regneark. 7 5 
Lage, forklare og tolke grafer og tabeller. 8 5 
Anvende et presist fagspråk i rapporten. 10 5 
Sum  20 

Deleksamen 3 (maks 20 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Maksimal 
poengsum 

Dokumentere og presentere en tilpasning.  10, 12 4 
Diskutere tilpasningen ved hjelp av sentrale begreper og teorier innen 
evolusjon og økologi. 1-6, 12 5 

Anvende et presist fagspråk med tydelig begrepsbruk og entydige setninger. 10 4 
Trekke linjer på tvers av pensum 11 3 
Finne og bruke relevant forskningslitteratur med korrekt kildehenvisning. 8, 9 4 
Sum  20 

Deleksamen 4 (maks 40 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Maksimal 
poengsum 

Demonstrere kunnskap og ferdigheter fra hele pensum. 1-8 15 
Anvende et presist fagspråk med tydelig begrepsbruk og entydige setninger. 10 10 
Gjenkjenne evolusjonære problemstillinger og diskutere dem ved bruk av 
fagets begreper og teorier. 12 10 

Trekke linjer på tvers av pensum. 11 5 
Sum  40 



 

 

Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen 
 
Ved Universitetet i Bergen skal studia vere organisert i studieprogram og emne. Eit studieprogram inkluderer fleire emne, som er 
omfatta av formell vurdering, og har studiepoeng knytt til seg som mål for omfanget av studentane sitt arbeid. Talet på studiepoeng 
for eit emne skal ordinært vere deleleg med 5, minste emneomfang skal ordinært vere 5 studiepoeng. Ei emnebeskriving er ein 
spesifikk plan for eitt av emna i eit studieprogram. 
 
Studium ved UiB er regulerte gjennom Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (Studieforskrifta),  
og gjennom nasjonale krav som ligg til grunn. For omtale av nasjonale krav, sjå rettleiing til søknad om oppretting av studieprogram, 
sjå søknadsskjema og rettleiingar på http://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier  
UiB si Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia har eit eige kapittel om oppretting og nedlegging av studietilbod, med 
oversyn over fordeling av ansvar og oppgåver i arbeidet med å opprette nye studietilbod.   
 
Om framside og struktur i malen 
I tillegg til informasjonen i tabellen nedanfor, skal emnebeskrivinga innehalde følgjande informasjon: Dato for godkjenning, dato for 
eventuelle justeringar, namn på instans som har godkjent beskrivinga, dato for førre evaluering og neste planlagde evaluering av 
emnet. Denne informasjonen skal stå på framsida. Framsidemal ligg sist i dette dokumentet. 
 
Eventuelle forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finst i kolonnen til høgre. Den må fjernast før 
emnebeskrivinga vert send til programstyre, institutt og fakultet. Kolonnen «Infotype» viser til kvar tekstane skal leggjast inn i Felles 
studentsystem (FS), som er eit studieadministrativt verktøy. Dei som har fagleg ansvar for å utvikle emnet, treng ikkje bry seg om 
infotypane.  
 

 

 

 

 

 

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk 

https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen
http://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
http://www.uib.no/sa/49342/kvalitetshandboka


 

 

 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 

Emnekode  SDG214  

Namn på emnet, nynorsk  FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vann  

Namn på emnet, bokmål  FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vann  

Namn på emnet, engelsk  UN Sustainable Development Goal 14: Life below 
water 

 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 credits Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Bachelor/Master/PhD.undergraduate & graduate Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL 100% Til dømes kan eit studieemne normert til eitt semester 
leggjast til rette for å gjennomførast på 2 semester. Det 
er då eit deltidsstudium med 50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Spring Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

EB_UNDSTED  Skal fyllast ut dersom undervisninga 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

Commented [SE1]:  Bør det så Bachelor/Master (kan vel 
kanskje være aktuelt for PhD også gitt annet fagfelt?) 



 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD In 2015 the United Nations adopted 17 
interconnected Sustainable Development Goals 
(SDGs) addressing the global challenges of poverty, 
inequality, climate change, environmental 
degradation, prosperity, peace, and justice.  
This course sets focus on SDG 14: Life below water. 
SDG 14 aims at “conserving and sustainably using 
the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development’”, and has 10 specified 
targets related to marine pollution and 
conservation, sustainable fisheries, marine 
technology, and global change.  
Through active learning and working in teams, the 
student will train inacquire knowledge and skills 
related to science, policy, and society necessary for 
understanding and contributing towards 
sustainable development of life below water.  
The course will end with a symposium where the 
students will present their a group project as a 
posters. 
 

 
Om innhald: 
Gi ei kort oversikt over faginnhaldet 



 

Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Knowledge 
A student who has completed the course should be 
able to: 

 Explain Identify physical and biological 
ocean processes that contribute to making 
the problems under SDG14 global  

 Explain the history and contents of the 
most important international agreements 
and conventions relevant for SDG14 

 Describe the roles of key governmental 
and intergovernmental arenas for decision-
making relevant for SDG14 

Skills  
Upon completion of the course, a student should 
be able to: 

 Analyse and interrelate the SDG 14 targets 
in the light of the other SDG targets 

 

 Analyse and interrelate the SDG 14 targets 
in the light of the other SDG targets 

 Find, navigate, and make connections 
between scientific literature and the 
literature of reports, conventions, and 
policy documents  

 Identify stakeholders in relation to  
[something?] and analyse their motives  

 Evaluate existing research and suggest 
research needs related to SDG 14 

 [Something related to the specific project 
and presentation of results???] 

General competence 

A student who has completed the course will be 
able to: 

 Find, navigate, and make connections 
between scientific literature and the 
literature of reports, conventions, and 
policy documents  

 Be able to compose and use scientifically 
grounded arguments for societally relevant 
debates 

Be able to provide peer feedback while 
balancing critical and constructive views 

  
 Identify and separate between scientific 

knowledge versus values, beliefs, and 
ideologies 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang 
læring (NKR) definerer læringsutbytte slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i stand 
til å gjere som eit resultat av ein læringsprosess.  
 
Derfor er læringsutbytte beskrive i kategoriane 
«kunnskap», «ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 
Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng av 
innhaldet i emnet.  
 
Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin Bloom 
sitt klassifiseringssystem for ulike læringsmål. 
Taksonomien hans klassifiserer også handlingsverb som 
er aktuelle i formulering av læringsutbytte på ulike 
nivå.    

 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg


 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne som skal 
vere bestått før opptak til emnet. Skriv ”Ingen” her 
dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV It is an advantage to have studied at least one year 
at the University level. MNF115. 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDUK  Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med andre 
emne. 

 Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Open to all Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod berre 
til studentar som er tatt opp til eit bestemt program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMETO) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

This course is largely based on active learning 
methods, where the students themselves play a key 
role in their learning. Student will work in groups, 
with individual and group assignments, including: 

 prepare for and participate in group 
discussions 

 write individual assignmentsessays 

 group presentations 

 perform peer reviews of their fellow 
students’ assignments 

 engage in project work in small groups 

 particpate prepare for and perform in a 
debate in small groups 

 prepare  a poster and present it at in small 
groupsa  

 participate in the closing course 
conference. 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere seminar, 
gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, feltkurs, 
laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer som 
leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire medstudentar. 
Undervisninga omfattar og førelesingar og 
seminarundervisning i mindre grupper - kombinert med 
tilbakemelding frå undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 10 
månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 26,7 
arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har såleis 400 
studietimar. Her reknar ein inn alle former for 
studierelatert arbeid. Tid til individuelt arbeid er det 
som blir att når ein trekkjer frå tida til organisert 
undervisning. 



 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

EB_OBLIGAT  Participation on the first contact hour 

 approved compulsory assignments. 

Approved compulsory activities are valid for 2 
semesters, including the semester of completion. 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk frammøte 
og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å registrere at 
krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB_VURDERI Portfolio assessment, consisting of: 

 Written assignments  

 Presentations (in class?) 

 Poster, including (presepresentationnted 
at the final course symposium) 

 

 

 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir brukte 
for å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd. Vis 
gjerne til dei læringsutbyta som vurderings-formene 
skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for studenten, 
mellom anna om varigheit, vekting av dei ulike 
vurderingsdelane i høve til kvarandre, og elles ulike 
krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Approved/Not approved Det finst to karakterskalaer: 
 «bestått»  / «ikkje bestått» 
 Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersyste
met_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersyste
met 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM Spring Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om vurdering i 
båe semestra. 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet


 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading List 

EB_LEREM Reading list will be available on December first at 
MittUiB. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan endrast utan 
emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd inn i 
MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og før 1. 
desember for det påfølgjande vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom kjernelitteratur 
og eventuell annan tilrådd litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER Students will evaluate the course in accordance 
with the quality assurance system at UiB and the 
Department. 

Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og 
oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet og alle emna der. 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANSV Katja Enberg  

Administrativt ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANSV …. fakultet … v/ …. institutt … har det administrative 
ansvaret for emnet og studieprogrammet. 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Contact the Study Section at the Department of 
Biological Sciences: studie@bio.uib.no 

 

 



 

 

Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB: 

 

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk) 

   ………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål) 

   ………………………………………………………………. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 
Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år) 

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 
 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 
Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 



 

 

Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen 
 
Ved Universitetet i Bergen skal studia vere organisert i studieprogram og emne. Eit studieprogram inkluderer fleire emne, som er 
omfatta av formell vurdering, og har studiepoeng knytt til seg som mål for omfanget av studentane sitt arbeid. Talet på studiepoeng 
for eit emne skal ordinært vere deleleg med 5, minste emneomfang skal ordinært vere 5 studiepoeng. Ei emnebeskriving er ein 
spesifikk plan for eitt av emna i eit studieprogram. 
 
Studium ved UiB er regulerte gjennom Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (Studieforskrifta),  
og gjennom nasjonale krav som ligg til grunn. For omtale av nasjonale krav, sjå rettleiing til søknad om oppretting av studieprogram, 
sjå søknadsskjema og rettleiingar på http://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier  
UiB si Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia har eit eige kapittel om oppretting og nedlegging av studietilbod, med 
oversyn over fordeling av ansvar og oppgåver i arbeidet med å opprette nye studietilbod.   
 
Om framside og struktur i malen 
I tillegg til informasjonen i tabellen nedanfor, skal emnebeskrivinga innehalde følgjande informasjon: Dato for godkjenning, dato for 
eventuelle justeringar, namn på instans som har godkjent beskrivinga, dato for førre evaluering og neste planlagde evaluering av 
emnet. Denne informasjonen skal stå på framsida. Framsidemal ligg sist i dette dokumentet. 
 
Eventuelle forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finst i kolonnen til høgre. Den må fjernast før 
emnebeskrivinga vert send til programstyre, institutt og fakultet. Kolonnen «Infotype» viser til kvar tekstane skal leggjast inn i Felles 
studentsystem (FS), som er eit studieadministrativt verktøy. Dei som har fagleg ansvar for å utvikle emnet, treng ikkje bry seg om 
infotypane.  
 

 

 

 

 

 

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk 

https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen
http://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
http://www.uib.no/sa/49342/kvalitetshandboka


 

 

 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 

Emnekode  SDG214  

Namn på emnet, nynorsk  FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vann  

Namn på emnet, bokmål  FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vann  

Namn på emnet, engelsk  UN Sustainable Development Goal 14: Life below 
water 

 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 studiepoeng Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Bachelor/Master/PhD. Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL 100% Til dømes kan eit studieemne normert til eitt semester 
leggjast til rette for å gjennomførast på 2 semester. Det 
er då eit deltidsstudium med 50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK Engelsk  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Vår Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

EB_UNDSTED  Skal fyllast ut dersom undervisninga 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 



 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD I 2015 vedtok FN 17 sammenkoplede mål for 
bærekraftig utvikling (SDG) som omhandler de 
globale utfordringene med fattigdom, ulikhet, 
klimaendring, miljøforringelse, velstand, fred og 
rettferdighet.  
Dette kurset fokuserer på bærekraftsmål 14: Liv 
under vann. SDG 14 tar sikte på å "bevare og bruke 
hav og marine ressurser på en måte som fremmer 
bærekraftig utvikling", og har 10 spesifiserte delmål 
relatert til havforurensing og bevaring, bærekraftig 
fiskeri, marin teknologi, og global endring. 
Gjennom aktiv læring og arbeid i grupper skal 
studenten tilegne seg kunnskap og ferdigheter 
knyttet til vitenskap, politikk og samfunn som er 
nødvendig for å forstå og bidra til en bærekraftig 
utvikling av livet under vann. 
Kurset avsluttes med et symposium hvor 
studentene skal presentere et gruppeprosjekt som 
poster.   

 
Om innhald: 
Gi ei kort oversikt over faginnhaldet 



 

Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Kunnskap 
En student som har fullført emnet skal kunne: 

 Identifisere fysiske og biologiske 
havsprosesser som bidrar til å gjøre 
problemene under SDG14 global 

 • Forklar bakgrunnen for og 
hovedtrekkene til de viktigste 
internasjonale avtalene og konvensjonene 
som er relevante for SDG14 

 • Beskriv rollene til viktige statlige og 
mellomstatlige arenaer for beslutninger 
som er relevante for SDG14 

Ferdigheter 
Etter gjennomføring av emnet skal en student 
kunne: 

 • Analysere og sette i sammenheng SDG 14 
delmålene i lys av de andre SDG delmålene 

 Identifisere interessenter (stakeholders) og 
analysere deres motiver 

 Evaluere eksisterende forskning og foreslå 
forskningsbehov relatert til SDG 14 

 
Generell kompetanse 
En student som har fullført emnet vil kunne: 

 Finne, navigere og knytte sammenhenger 
mellom vitenskapelig litteratur og 
rapporter, konvensjoner og politiske 
documenter 

 Sammenstille og bruke vitenskapelig 
begrunnede argumenter for relevante 
samfunnsdebatter 

 Gi konstruktive fagfellevurderinger, basert 
på kritiske og løsningsorienterte 
synspunkter 

 Identifisere og kunne skille mellom 
vitenskapelig kunnskap versus verdier, tro 
og ideologier 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang 
læring (NKR) definerer læringsutbytte slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i stand 
til å gjere som eit resultat av ein læringsprosess.  
 
Derfor er læringsutbytte beskrive i kategoriane 
«kunnskap», «ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 
Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng av 
innhaldet i emnet.  
 
Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin Bloom 
sitt klassifiseringssystem for ulike læringsmål. 
Taksonomien hans klassifiserer også handlingsverb som 
er aktuelle i formulering av læringsutbytte på ulike 
nivå.    

 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg


 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV Ingen Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne som skal 
vere bestått før opptak til emnet. Skriv ”Ingen” her 
dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV Det er en fordel å ha vært student på 
universitetsnivå minst et år. MNF115. 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDUK  Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med andre 
emne. 

 Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Åpen for alle. Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod berre 
til studentar som er tatt opp til eit bestemt program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMETO) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

Dette kurset er hovedsakelig basert på aktive 
læringsmetoder, der studentene spiller en 
nøkkelrolle i sin egen læring. Student vil jobbe i 
grupper, med individuelle oppgaver og 
gruppeoppgaver, inkludert: 

 individuelle esseer 

 gruppepresentasjoner 

 fagfellevurderinger av medstudentens 
oppgaver 

 forberedelse og deltagelse i en debatt 

 lage en poster og presente den på en 
kurskonferanse 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere seminar, 
gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, feltkurs, 
laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer som 
leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire medstudentar. 
Undervisninga omfattar og førelesingar og 
seminarundervisning i mindre grupper - kombinert med 
tilbakemelding frå undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 10 
månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 26,7 
arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har såleis 400 
studietimar. Her reknar ein inn alle former for 
studierelatert arbeid. Tid til individuelt arbeid er det 
som blir att når ein trekkjer frå tida til organisert 
undervisning. 



 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

EB_OBLIGAT  Godkjente obligatoriske oppgaver. 

 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk frammøte 
og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å registrere at 
krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB_VURDERI Mappeevaluering bestående av: 

 Skriftlige oppgaver 

 Presentasjoner 

 Poster og essay, presentasjon på 
kurssymposiet 

 

 

 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir brukte 
for å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd. Vis 
gjerne til dei læringsutbyta som vurderings-formene 
skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for studenten, 
mellom anna om varigheit, vekting av dei ulike 
vurderingsdelane i høve til kvarandre, og elles ulike 
krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Bestått/ikke bestått Det finst to karakterskalaer: 
 «bestått»  / «ikkje bestått» 
 Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersyste
met_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersyste
met 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM Vår Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om vurdering i 
båe semestra. 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet


 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading List 

EB_LEREM Litteraturliste vil være tilgjengelig i 1. desember på 
MittUiB. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan endrast utan 
emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd inn i 
MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og før 1. 
desember for det påfølgjande vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom kjernelitteratur 
og eventuell annan tilrådd litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

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

 

Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og 
oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet og alle emna der. 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANSV Katja Enberg  

Administrativt ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANSV …. fakultet … v/ …. institutt … har det administrative 
ansvaret for emnet og studieprogrammet. 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Contact the Study Section at the Department of 
Biological Sciences: studie@bio.uib.no 

 

 



 

 

Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB: 

 

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk) 

   ………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål) 

   ………………………………………………………………. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 
Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år) 

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 
 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 
Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 



 

 

Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen 
 
Ved Universitetet i Bergen skal studia vere organisert i studieprogram og emne. Eit studieprogram inkluderer fleire emne, som er omfatta av formell 
vurdering, og har studiepoeng knytt til seg som mål for omfanget av studentane sitt arbeid. Talet på studiepoeng for eit emne skal ordinært vere 
deleleg med 5, minste emneomfang skal ordinært vere 5 studiepoeng. Ei emnebeskriving er ein spesifikk plan for eitt av emna i eit studieprogram. 
 
Studium ved UiB er regulerte gjennom Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (Studieforskrifta),  og gjennom 
nasjonale krav som ligg til grunn. For omtale av nasjonale krav, sjå rettleiing til søknad om oppretting av studieprogram, sjå søknadsskjema og 
rettleiingar på http://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier  
UiB si Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia har eit eige kapittel om oppretting og nedlegging av studietilbod, med oversyn over fordeling 
av ansvar og oppgåver i arbeidet med å opprette nye studietilbod.   
 
Om framside og struktur i malen 
I tillegg til informasjonen i tabellen nedanfor, skal emnebeskrivinga innehalde følgjande informasjon: Dato for godkjenning, dato for eventuelle 
justeringar, namn på instans som har godkjent beskrivinga, dato for førre evaluering og neste planlagde evaluering av emnet. Denne informasjonen 
skal stå på framsida. Framsidemal ligg sist i dette dokumentet. 
 
Eventuelle forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finst i kolonnen til høgre. Den må fjernast før emnebeskrivinga 
vert send til programstyre, institutt og fakultet. Kolonnen «Infotype» viser til kvar tekstane skal leggjast inn i Felles studentsystem (FS), som er eit 
studieadministrativt verktøy. Dei som har fagleg ansvar for å utvikle emnet, treng ikkje bry seg om infotypane.  
 

 

 

 

 

 

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk 
 

https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen
http://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
http://www.uib.no/sa/49342/kvalitetshandboka


 

 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 

Emnekode  SDG215  

Namn på emnet, nynorsk  FN sitt Berekraftsmål 15: Liv på land  

Namn på emnet, bokmål  FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land  

Namn på emnet, engelsk  UN Sustainable Development Goal 15: Life on land  

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 studiepoeng 

10 credits 

Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Bachelor/Master/PhD 

Bachelor/Master/PhD 

Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL 100% 

100% 

Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast 
på 2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK Engelsk/norsk 

English/Norwegian 

 

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Vår 
 
Spring 

Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

EB_UNDSTED  Skal fyllast ut dersom undervisninga 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 



 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD I 2015 vedtok FN 17 sammenkoplete mål for bærekraftig utvikling 
(SDG) som omhandler de globale utfordringene med fattigdom, 
ulikhet, klimaendring, miljøforringelse, velstand, fred og 
rettferdighet. Målene skal oppnås innen år 2030. For å realisere 
dette haster både det å handle og det å engasjere de yngre 
generasjonene. 
 
Dette kurset fokuserer på bærekraftsmål 15 - Livet på land (SDG15) 
–som tar sikte på å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig 
bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe 
ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse 
tap av artsmangfold. 
 
Menneskeheita sin påverknad på dei naturlege prosessane til 
planeten har dei siste 200 åra vore så massiv at den holocene 
epoken i etteristida har teke slutt og vi lever no i den anthropocene 
epoken, med masseutrydding av dyreartar, klimaendringar og 
fysiske endringar i jordas overflate. Menneske har altså omforma 
naturomgjevnadene sine i tusental av år gjennom å dyrke jorda og 
domestisere plantar og dyr. Emnet diskuterer korleis mennesket 
har påverka desse prosessane og kvifor løysingar me treng for eit 
grønt skifte og ei berekraftig utvikling. Resiliens og berekraft i 
sosial-økologiske system er sentrale omgrep i emnet. Kurset 
fokuserer på å klart definere SDG-utfordringene, i stedet for å gi 
studentene ferdige løsninger. Bærekraftig utvikling er et tema som 
angår alle studenter, og kurset er derfor åpent for alle. Læreren vil 
benytte aktive læringsmetoder, og studentene vil spille en 
nøkkelrolle i å diskutere mulighetene og utfordringene med 
bærekraftsmål 15. 
 
In 2015 the United Nations adopted 17 interconnected Sustainable 
Development Goals (SDGs) addressing the global challenges of 
poverty, inequality, climate change, environmental degradation, 
prosperity, peace, and justice. The goals are to be achieved by 
2030. In order to realize this, we urgently need to act and to 
engage the younger generations. 
 
This course focuses specifically on SDG 15: Life on land. SDG 15 
aims to “Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, 
and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss”. It 
has 12 specified targets related to how to preserve and sustainably 
use the Earth’s terrestrial species and ecosystems.  
 
Human influence on the natural processes of the planet has 
been so massive in the last 200 years that the Holocene 
epoch in the time after the last glaciation has ended and we 
now live in the anthropocene era, with mass eradication of 
animal species, climate change and physical changes in the 
Earth's surface. Thus, humans have transformed their natural 
environment over thousands of years by cultivating the soil 
and dominating plants and animals. The course discusses the 
human influence on these processes, and the possible 
solutions needed for a green change and a sustainable 
development. Resilience and sustainability in social-
ecological systems are key concepts in the subject. The 
course focuses on clearly defining the SDG challenges, rather 
than giving the students complete solutions. Sustainable 
development is a theme that concerns all students, and the 
course is therefore open to all. The teacher will use active 
learning methods, and the students will play key roles in 
discussing the opportunities and challenges pertaining to 
SDG15.reverse land degradation and halt biodiversity loss”. It has 
12 specified targets related to how to preserve and sustainably use 
the Earth’s terrestrial species and ecosystems.  
Through active learning, the student learns about SDG 15 and its 
targets and indicators, their scientific basis, and their 
interrelatedness to the other SDGs. The students will train in: i) 
finding, using, and evaluating international reports, governmental 
white papers, and scientific literature relevant to SDG 15; ii) 
identifying different stakeholders and their motivations; iii) 
composing and using scientifically sound arguments when debating 
SDG 15; iv) separating science from values and ideologies in own 
arguments and those of others; v) creating and presenting a poster 
in the course final symposium. The student will also get a basic 
understanding of the properties (physical, ecological, 
environmental, climate change) of terrestrial systems that 
contribute to making the challenges under SDG 15 global, and the 
key governmental and intergovernmental arenas for decision-
making relevant to SDG 15. 
 

 
Om innhald: 
Gi ei kort oversikt over faginnhaldet 



 

Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Learning Outcomes 
Knowledge 
A student who has completed the course should be able to: 

 Identify the main processes that contribute to the 
challenges faced by life on land (SDG15)  

 Describe the SDG15 targets, indicators and central trade-
offs among them and in relation to other SDGs 

 Explain the history and outlines of the most important 
international agreements and conventions relevant for SDG15 

 Identify the key governmental and intergovernmental 
arenas for decision-making relevant for SDG15 

 

 

 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.  
 
Derfor er læringsutbytte beskrive i kategoriane 
«kunnskap», «ferdigheiter» og «generell 
kompetanse».  
 
Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar 
avheng av innhaldet i emnet.  
 
Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer også 
handlingsverb som er aktuelle i formulering av 
læringsutbytte på ulike nivå.    

 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg


 

Learning Outcomes ctnd.  Skills  
Upon completion of the course, a student should be able to: 

 Describe the main challenges for life on land grounded in 
evidence-based knowledge 
 Analyse and interrelate SDG15 targets in light of the other 
SDG targets 
 Identify different stakeholders and recognise their 
motivations 
 Evaluate existing research and identify research needs 
related to SDG15 

 Master different types of presentation techniques , e.g. 
poster and essay 

 

General competence 

A student who has completed the course will be able to: 

 Find, navigate, and make connections between 
scientific literature and the literature of reports, conventions, 
and policy documents  

 Compose and use scientifically grounded arguments for 
relevant societal debates, both orally and in writing, individually 
and in groups 

 Provide constructive peer feedback, based on critical and 
solution oriented views 

 Identify and separate between scientific knowledge, 
values, and ideologies  

 

 

 



 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV Ingen krav til forkunnskap  
None 

Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV Tilrådde forkunnskapar er grunnleggjande økologisk forståing 
gjennom økologiske emne i bachelorløpet (t.d. BIO102, BIO201, 
MNF115). 
 
Recommended prerequisite knowledge in fundamental ecological 
understanding (e.g. ecological subjects in the bachelor program: 
BIO102, BIO201, MNF115). 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDUK  Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Emnet er opent for studentar frå alle fakultet. 

The course is open to students from all faculties. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit 
tilbod berre til studentar som er tatt opp til eit 
bestemt program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMETO) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

Dette kurset er hovedsakelig basert på aktive læringsmetoder, der 
studentene spiller en nøkkelrolle i sin egen læring. Student vil jobbe 
i grupper, med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, 
inkludert: 

• individuelle essays 

• gruppepresentasjoner 

• fagfellevurderinger av medstudentens oppgaver 

• forberede seg på og utføre en debatt 

• lage en plakat og presente den på en kurskonferanse 

 

This course is mainly based on active learning methods, where the 
students play a key role in their learning. Student will work in 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til 
dømes problembasert læring der studentane må 
finne løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt 



 

groups, with individual assignments and group assignments, 
including: 

 individual essays 

 group presentations 

 peer reviews of their fellow students’ assignments 

 prepare for and perform a debate 
 prepare a poster and present it at a course conference  

 

på 10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til 
individuelt arbeid er det som blir att når ein 
trekkjer frå tida til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

EB_OBLIGAT  Obligatorisk oppmøte på første forelesing. 

 Obligatorisk deltaking på prosjektgrupper/ekskursjonar. 

 Godkjente obligatoriske oppgaver. 

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige for 2 semestre, 
inkludert ferdigstillingssemesteret. 

 Mandatory attendance at the first lecture. 

 Compulsory participation on project groups / excursions. 

 Approved compulsory assignments. 

Approved compulsory activities are valid for 2 semesters, including 
the semester of completion. 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 



 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Mappeevaluering bestående av: 

• Skriftlige oppgaver, individuelle eller i grupper 

• Presentasjoner 

• Poster og essay, presentert på kurssymposiet 

 

Portfolio assessment consisting of: 

 Written assignments, individually and in groups 

 Presentations 

 Poster and essay presented at the final course symposium 

 

 

 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting 
av dei ulike vurderingsdelane i høve til 
kvarandre, og elles ulike krav eller ordningar 
som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Bestått/ikkje bestått 

Approved/Not approved 

Det finst to karakterskalaer: 
 «bestått»  / «ikkje bestått» 
 Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakt
ersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske
_karaktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM Vår 

Spring 

Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet


 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading List 

EB_LEREM Litteraturliste vil være tilgjengelig i 1. desember på MittUiB. 
 
Reading list will be available December 1st at MittUiB. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. Emneevaluering 

 
Course Evaluation 
 

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

Students will evaluate the course in accordance  

 

th the quality assurance system at UiB and the Department. 

Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av 
studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

The program board is responsible for the academic content and 
structure of the program and for the quality of the study program 
and all subjects. 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANSV Inger Elisabeth Måren  

Administrativt ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANSV …. fakultet … v/ …. institutt … har det administrative ansvaret for 
emnet og studieprogrammet. 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Contact the Study Section at the Department of Biological Sciences: 
studie@bio.uib.no 

 

 



 

 

Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB: 

 

Emnebeskriving for  FN sitt Berekraftsmål 15: Liv på land  

    FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land  

    UN Sustainable Development Goal 15: Life on land  
Godkjenning: 
Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år) 

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 
 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 
Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 



LEARNING OUTCOMES SDG214 and relation to assignments 

1. Explain physical and biological ocean processes that 
contribute to making the problems under SDG14 
global  

X     X 

2. Explain the history and contents of the most 
important international agreements and conventions 
relevant for SDG14 

XX      Kn
ow

le
dg

e 

3. Describe the roles of key governmental and 
intergovernmental arenas for decision-making 
relevant for SDG14 

X   X   

4. Analyse and interrelate SDG14 targets in light of 
other SDG targets 

 X   XX X 

5.Find, navigate, and make connections between 
scientific literature and the literature of reports, 
conventions, and policy documents 

X  X   X 

6. Identify stakeholders and analyse their motives  XX X   X 

Sk
ill

s 

7. Evaluate existing research and suggest research 
needs related to SDG 14 

    X X 

8. Be able to compose and use scientifically grounded 
arguments for societally relevant debates 

  X X  X 

9. Be able to provide peer feedback while balancing 
critical and constructive views 

X X X    G
en

er
al

 
co

m
pe

te
nc

es
 

10. Identify and separate between scientific 
knowledge versus values, beliefs, and ideologies 

 X XX X   

 

Assignment: 
Presenting 

reports 
Analyse 

stakeholders 

Describe an 
NGO and its use 

of science 
Recreate a 

current debate 

Identify SDG14 
trade-offs and 

conflicts 
Final poster and 

paper 
 

Assignment type: 
Group 

presentation 

Group 
discussion, 

individual essay 

Group 
discussion, 

individual essay 

Group 
presentation 
and debate 

Group 
discussion, 

individual essay 
Group poster 

and paper 



BIO100 LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE – ENDRING FRA 2019 

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

X  X X 

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

X  X X 

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

X X X X 

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

  X X 

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

  X  X 

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

X X  X 

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

  X  

9. Skrive tekster og holde presentasjoner med vitenskapelig form og innhold.   X X X 
Generell kompetanse     
10. Anvende et presist biologisk fagspråk til å beskrive og diskutere biologiske 
fenomenermed tydelig begrepsbruk og entydige setninger. 

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 FOR DELEKSAMEN 1-4 HØSTEN 2018 

Deleksamen 1 (maks 20 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Maksimal 
poengsum 

Demonstrere kunnskap fra Campbell kapittel 1, 5, 14.1-2, 21 og 23. 1-4 12 
Bruke et presist fagspråk i definisjoner av sentrale begreper. 10 5 
Løse enkle regneoppgaver innen genetikk. 7 3 
Sum  20 

Deleksamen 2 (maks 20 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Maksimal 
poengsum 

Vise evne til å gå i dybden av pensum. 4 5 
Utføre beregninger ved hjelp av regneark. 7 5 
Lage, forklare og tolke grafer og tabeller. 8 5 
Anvende et presist fagspråk i rapporten. 10 5 
Sum  20 

Deleksamen 3 (maks 20 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Maksimal 
poengsum 

Dokumentere og presentere en tilpasning.  10, 12 4 
Diskutere tilpasningen ved hjelp av sentrale begreper og teorier innen 
evolusjon og økologi. 1-6, 12 5 

Anvende et presist fagspråk med tydelig begrepsbruk og entydige setninger. 10 4 
Trekke linjer på tvers av pensum 11 3 
Finne og bruke relevant forskningslitteratur med korrekt kildehenvisning. 8, 9 4 
Sum  20 

Deleksamen 4 (maks 40 poeng) 

Vurderingskriterium 
Lærings-

mål 
Maksimal 
poengsum 

Demonstrere kunnskap og ferdigheter fra hele pensum. 1-8 15 
Anvende et presist fagspråk med tydelig begrepsbruk og entydige setninger. 10 10 
Gjenkjenne evolusjonære problemstillinger og diskutere dem ved bruk av 
fagets begreper og teorier. 12 10 

Trekke linjer på tvers av pensum. 11 5 
Sum  40 



BIO 104 «Komparativ fysiologi» - læringsutbytte 

Kunnskap 
Studentene kan 

- utlede og forklare grunnleggende prinsipper innenfor form, struktur og funksjon hos dyr, 
planter og mikroorganismer 

- gjøre greie for grunnleggende begreper relatert til sentrale fysiologiske prosesser i dyr, 
planter og mikroorganismer 

- forklare og sammenlikne kritiske fysiologiske mekanismer («funksjon») i tilpasning til miljøet 
og homeostase i dyr, planter og mikroorganismer 

Ferdigheter  
Studentene kan  

- grunnleggende laboratorieteknikker brukt for å studere fysiologiske prosesser i dyr, planter 
og mikroorganismer  

- enkel databearbeiding, resultatpresentasjon og diskusjon av egne resultater i henhold til 
teorien 

- disponere og skrive en rapport etter IMRAD formatet (Innledning, Materiale og metode, 
Resultater, Diskusjon) basert på egne resultater 

Generell kompetanse 
Studentene kan 

- forstå prinsippet for rapportskriving etter IMRAD formatet og kunne bruke dette selvstendig i 
egne rapporter fra lab-øvelser 

- samarbeide rundt gjennomføring av et forsøk, resultatbearbeiding, data-analyse og tolkning 
- opptre ansvarlig på laboratoriet og rette seg etter de retningslinjer som gjelder 
- reflektere og vise evne til kritisk tenkning rundt egne resultater og funn 

 

Obligatoriske undervisningsaktivitet: 

Obligatoriske undervisningsaktivitet: deltagelse på lab og godkjente labjournaler (teller 20% av 
karakter) 

Labjournaler teller samlet 20%, scoren ved første innlevering blir stående. Journaler som ikke blir 
godkjent (<40 score) må leveres inn på nytt for å bli godkjent (men den opprinnelige scoren blir 
stående og teller 20% på vurdering) Alle må ha godkjente obligatoriske undervisningsaktivitet og lab 
journaler  for å få vurdering i emnet. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet og score på obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i 6 
semester 

 



Vurderingsformer: 

 I semester med undervisning: Deleksamen 1 (30%), deleksamen 2( teller 50%) labjournal 
(teller 20%) 

 I semester med undervisning (for studenter som har gyldig oblig fra før): ALLE studenter som 
går opp til ny vurdering i semester med undervisning må meldes til deleksamen 1 (teller 
30%) og deleksamen 2 (teller 50%). Resultat fra labjoural teller 20% (labjournal er 
gjennomført tidligere, og kan ikke gjennomføres på nytt). Deleksamen 1 må ikke være 
bestått, men resultatet fra denne teller på endelig vurdering. 

 I semester uten undervisning: 1 skoleeksamen teller 80%, resultat fra labjoural teller 20% 
(labjournal er gjennomført i semester med undervisning, og kan ikke gjennomføres på nytt) 

  
Vurderingssemester:   

Det arrangeres eksamen kvart semester. I semester med undervisning er det to deleksamen. I 
semester utan undervisning er det ein tidleg eksamen.  

 



BIO260 Nordens kulturlandskap 

Undervisningssemester 

Vår. Undervises kvart andre år (oddetallsår).  

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får 
svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen. 

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til 
emnet eller på Mitt UiB. 

Mål og innhald 

Emnet gir kunnskap om menneskets betydning for utvikling av vegetasjon og landskap 
gjennom tid. Det gis oversikt over de viktigste tradisjonelle kulturlandskapene i Norden og 
driftsformer som opprettholder disse naturtypene. Paleoøkologiske metoder er sentralt i 
emnet, der sammenhenger mellom vegetasjonshistorie, faunahistorie og arkeologi bidrar til å 
forstå hvordan de menneskeskapte økosystemene avhenger av menneskets påvirkning for å 
opprettholde sin struktur og diversitet. 

Læringsutbyte 

Studentene skal få innsikt i hvilken enorm betydning jordbruket har hatt for vegetasjon og 
landskap og hvilke konsekvenser det får når driftsformene endres. 
Kunne tolke et pollendiagram og identifisere effekten av menneskelig aktivitet. 
Kunne identifisere viktige pollenkorn og makrofossiler for tolkning av menneskelig aktivitet. 
Basert på en artsliste, være i stand til å identifisere tradisjonelt og moderne jordbruk.  
Forstå effekten av beitende dyr i landskapet.  

Krav til forkunnskapar 

Obligatoriske deler av bachelor i biologi, arkeologi eller geologi 

Tilrådde forkunnskapar 

Paleoøkologi og/eller arkeologi  

Krav til studierett 

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

Obligatorisk undervisningsaktivitet 

Presentasjon av vitenskapelige artikler, Laboratoriekurs, Essay, ekskursjon. Godkjente 
obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre. 

Vurderingsformer 

https://fsweb.no/studentweb/login.jsf
https://mitt.uib.no/login/ldap


Skriftlig, 3 timer, bokstavkarakter 

Karakterskala  

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

Vurderingssemester 

Det er ordinær eksamen kvart semester 

Emneevaluering  

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 
kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?year=2017&faknr=12&instnr=60


Store og små studieplanendringer - emnebeskrivelse 
 
  
Endringer: 

Forslag til nye tekster 
 

SMÅ endringer, meldes 1.okt og 1.mars 
- gjelder for kommende semesteret 

Emnekode BIO260  
Emnenavn Nordens kulturlandskap  
Studiepoeng 10  
Undervisningssemester Vår, undervises annethvert år (oddetallsår) Endring 
Undervisningsspråk Norsk eller engelsk Endring* 
Studienivå 200  
Institutt Institutt for biovitenskap  
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett knyttet til Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet eller Det historisk-
filosofiske fakultet 

Endring 

Mål og innhold Emnet gir kunnskap om menneskets betydning for utvikling av 
vegetasjon og landskap gjennom tid. Det gis oversikt over de 
viktigste tradisjonelle kulturlandskapene i Norden og 
driftsformer som opprettholder disse naturtypene. 
Paleoøkologiske metoder er sentralt i emnet, der 
sammenhenger mellom vegetasjonshistorie, faunahistorie og 
arkeologi bidrar til å forstå hvordan de menneskeskapte 
økosystemene avhenger av menneskets påvirkning for å 
opprettholde sin struktur og diversitet. 

Justering 

Læringsutbytte Studentene skal få innsikt i hvilken enorm betydning jordbruket 
har hatt for vegetasjon og landskap og hvilke konsekvenser 
det får når driftsformene endres. 
Kunne tolke et pollendiagram og identifisere effekten av 
menneskelig aktivitet. 
Kunne identifisere viktige pollenkorn og makrofossiler for 
tolkning av menneskelig aktivitet. 
Basert på en artsliste, være i stand til å identifisere tradisjonelt 
og moderne jordbruk. 
Forstå effekten av beitende dyr i landskapet.  

Justering 

Tilrådde forkunnskaper Paleoøkologi og/eller arkeologi Endring 



Krav til forkunnskaper Obligatoriske deler av bachelor i biologi, arkeologi eller geologi Endring 
Faglig overlapp   
Undervisning og omfang   
Obligatoriske 
arbeidskrav 

Presentasjon av vitenskapelige artikler 
Laboratoriekurs, essay, ekskursjoner 

Endring 

Vurdering/Eksamensform Skriftlig eksamen, 3 timer  
Undervisningsstad   
Emneevaluering   
Kontaktinformasjon Kari Loe Hjelle Endring 
 
* Emner som er tilgjenglig i opptaket for innreisende (ERASMUS)studenter er vi forpliktet til å undervise på engelsk i det kommende studieåret.



 

 

Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen 
 
Ved Universitetet i Bergen skal studia vere organisert i studieprogram og emne. Eit studieprogram inkluderer fleire emne, som er 
omfatta av formell vurdering, og har studiepoeng knytt til seg som mål for omfanget av studentane sitt arbeid. Talet på studiepoeng 
for eit emne skal ordinært vere deleleg med 5, minste emneomfang skal ordinært vere 5 studiepoeng. Ei emnebeskriving er ein 
spesifikk plan for eitt av emna i eit studieprogram. 
 
Studium ved UiB er regulerte gjennom Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (Studieforskrifta),  
og gjennom nasjonale krav som ligg til grunn. For omtale av nasjonale krav, sjå rettleiing til søknad om oppretting av studieprogram, 
sjå søknadsskjema og rettleiingar på http://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier  
UiB si Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia har eit eige kapittel om oppretting og nedlegging av studietilbod, med 
oversyn over fordeling av ansvar og oppgåver i arbeidet med å opprette nye studietilbod.   
 
Om framside og struktur i malen 
I tillegg til informasjonen i tabellen nedanfor, skal emnebeskrivinga innehalde følgjande informasjon: Dato for godkjenning, dato for 
eventuelle justeringar, namn på instans som har godkjent beskrivinga, dato for førre evaluering og neste planlagde evaluering av 
emnet. Denne informasjonen skal stå på framsida. Framsidemal ligg sist i dette dokumentet. 
 
Eventuelle forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finst i kolonnen til høgre. Den må fjernast før 
emnebeskrivinga vert send til programstyre, institutt og fakultet. Kolonnen «Infotype» viser til kvar tekstane skal leggjast inn i Felles 
studentsystem (FS), som er eit studieadministrativt verktøy. Dei som har fagleg ansvar for å utvikle emnet, treng ikkje bry seg om 
infotypane.  
 

 

 

 

https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen
http://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
http://www.uib.no/sa/49342/kvalitetshandboka


 

 

 

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk 
 

 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 

Emnekode  BIO299  
Namn på emnet, nynorsk  Forskingspraksisosjekt i biologi  
Namn på emnet, bokmål  Forskingspraksisosjekt i biologi  
Namn på emnet, engelsk  Research Practiceoject in Biology  
Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 stp 

10 ECT 

 

Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Bachelor 

Bachelor 

Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid 

Full-time 

Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 2 
semester. Det er då eit deltidsstudium med 50% 
studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK Norsk  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Haust/ vår 
 
Autumn/ spring 

Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

EB_UNDSTED Bergen 

Bergen 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

  

Commented [KH1]:  Vigdis: tekst i svart er det som i dag står i 
emnebeskrivelsen. Mye engelsk tekst mangler.  Ikke bry deg om 
Infotyper, kun tekst. 

Commented [VV2]:  Forsklag: vi døper om kurset til 
“forskningspraksis” for å fokusere mer på det dette jo er, en 
praktisk erfaring med forskning, og for å vise parallelliteten med 
298, og fordi ikke alle 299-oppgaver er et selvstendig prosjekt. De 
beste kan være en *del* av et større prosjekt… 

Commented [AEB3R3]:   
Commented [AEB4R3]:  God ide! 

Commented [KH5]:  Bachelor eller bachelor /master? 

Commented [KH6]:  Norsk eller Norsk/Engelsk  ---- oppgaven 
kan skrives på begge språk – men hvilket språk skal det undervises 
på (første møte + poster-workshop? 

Commented [AEB7R7]:  Burde det ikke være mulig med 
engelsk dersom nødvendig?? Om det går ann å skrive? 



 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Mål: 
 Gjennom Forskningspraksis i biologi får studentene 

praktisk erfaring med forskning som prosess og 
arbeidsmetode.  

 
 Studentene tilegner seg relevant faglig kunnskap og 

ferdigheter og bygger samtidig faglig identitet og 
rolleforståelse.   

 
 Gjennom å delta i forskning utvikler studentene en 

bedre forståelse for forskningens egenart og 
forskningens bidrag i samfunnet 

 
Innhold:  
Studenten vil, under veiledning av en vitenskapelig ansatt 
ved BIO, gjennomføre en praktisk forskningsoppgave. 
Praksisoppgaven kan være frittstående eller del av et 
pågående forskningsprosjekt, og den kan gjennomføres 
selvstendig eller i samarbeid med andre studenter. 
Oppgaven kan være metodisk, empirisk, analytisk, eller 
teoretisk.  
 
Studenten vil få kjennskap til forskningsprosessen (veien fra 
hypotese eller et forskningsspørsmål via studiedesign, 
datainnsamling, analyse, tolking, og presentasjon av 
resultatene) og vil får praktisk erfaring med to eller flere av 
trinnene i denne prosessen (for eksempel datainnsamling, 
datasammenstilling, og skriving av felt- eller lab-rapport).  
 
Emnet gir viderekomne bachelorstudenter ved Institutt for 
biovitenskap mulighet til å delta i forskningsprosjekt i 
samarbeid med en erfaren biolog. Vær oppmerksom på 
atFor å bli tatt opp på emnet man ikke kan bli tatt opp til 
emnet før det må man ha  er avtalt et praksisprosjekt med 
en av de vitenskapelig ansatte ved instituttet. Det er 
studentens ansvar å gjøre finne en veileder og avtale et 
prosjektdette. Ta kontakt med en relevant vitenskapelig 
ansatt eller studie@bio.uib.no for hjelp til å finne en 
relevant oppgave og veileder. 
 
Studenten vil få en kortfattet oppsummering av veilederens 
forskningsprosjekt, inkludert de metoder som brukes og 
begrunnelsen bak det eksperimentelle designet. Den 
eksakte natur av studentens deltakelse i prosjektet vil bli 
definert av veileder. 
 
Omfanget av kurset er definert av studiepoengene (10, som 
er 1/3 av en full studiebelastning per semester), og børtotalt  
derfor være ca. 2500 timer med inkludert obligatoriske 
aktiviteter samt planlegging, gjennomføring, rapportering, 
og presentasjon av resultater fra prosjektet.   
felt/laboratorium-arbeid, lesing av tildelte papirer, og 
rapportskriving. Tidspunktet for gjennomføring av prosjekt 
vil variere avhengig av planene til student og veileder. 
 

studentene skal skrive en rapport og lage en poster på 
bakgrunn av sitt prosjekt 

 
Om innhald: 
Gi ei kort oversikt over faginnhaldet 

Commented [KH8]:  Her bør vi få inn oppstartsmøte, poster 
workshop og posterpresentasjon 

Commented [VV9]:  Mer generisk variant… Gjennom 
Forskningspraksis i biologi får studenten erfaring med å planlegge, 
gjennomføre, og presentere resultatene fra et selvstendig 
forskningsarbeid.  

 

Commented [AEB10]:  Burde dette presiseres enda mer?  

mailto:studie@bio.uib.no


 

Objectives and Content  The course provides advanced Bachelors students with the 
opportunity to participate in a research project in 
collaboration with an experienced biologist. Please notice 
that youcannot be accepted to the course until you have a 
project with one of the scientific staff at the Department. It 
is the student's responsibility to find a project and a 
supervisor. 
 
The student will receive a succinct summary of the 
supervisor's research project, including the methods used 
and the reasoning behind the experimental design. The 
exact nature of the student's participation in the project will 
be defined by the supervisor. 
 
The extent of the course is defined by the credits awarded 
(10, which is 1/3 of a full-time workload per semester), and 
should therefore be approx. 200 hours of field/laboratory 
research, reading of assigned papers, and report writing. The 
timing of the course will vary depending on the schedules of 
the student and the supervisor. 
 
The students will write a rapport and make a poster based 
on their project 

 



 

Læringsutbytte 
 
 

 
 
reflektere over forholdet mellom teori 
og praktisk forskingsarbeid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Studentane vil oppleve biologien "frå innsida". Dei lærer om 
forskingsdesign, biologiske metodar, datainnsamling: korleis 
biologisk forsking utførast. Studentane får også erfaring med 
vitskapleg skriving og munnleg presentasjon av vitskapleg 
arbeid. 
 
Etter fullført emne har/kan studenten: 
vore deltakar i forsking 
fått erfaring med/deltatt i datainnsamling og beskriving av 
data 
innsikt i forskingsdesign og vitskapleg metode 
erfaring med vitskapleg skriving og presentasjon av 
vitskapleg arbeid 
bruke biologisk kunnskap i relevant forskingsarbeid 
reflektere over forholdet mellom teori og praktisk 
forskingsarbeid 
Kunnskap 

Studenten 

 …har kjennskap til biologisk forskning som prosess 
og arbeidsmetode 

 kan forklare prinsippene bak og formålet med de 
forskningsaktivitetene som inngår i 
prosjektoppgaven  

 har erfaring med noen av fagfeltets vitenskapelige 
metoder  

 kan plassere egne data og funn i en faglig kontekst 

  

 … 

Ferdigheiter 

Studenten 

 kan planlegge, gjennomføre, og rapportere 
resultater fra en definert forskningsoppgave i 
henhold til fagets standarder  

 kan finne, sammenfatte og bruke fagkunnskap som 
er relevant for et definert faglig prosjekt 

 har kjennskap til hvordan resultatene i 
prosjektoppgaven kan tolkes og vurderes 

 kan vurdere egne resultater opp mot oppdatert 
faglig kunnskap innenfor fagfeltet 

 … 

 … 

Generell kompetanse 

Studenten 

 utvikler forståelse for forskningens egenart og 
forskningens bidrag i samfunnet 

 utvikler faglig identitet og rolleforståelse   

… 

 k…an samarbeide med andre i et 
forskningsfelleskap 

 kan lage og presentere en faglig poster 

  

 

 

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og 
er i stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.  
 
Derfor er læringsutbytte beskrive i kategoriane 
«kunnskap», «ferdigheiter» og «generell 
kompetanse».  

 
Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar 
avheng av innhaldet i emnet.  
 
Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på 
Benjamin Bloom sitt klassifiseringssystem for 
ulike læringsmål. Taksonomien hans 
klassifiserer også handlingsverb som er 
aktuelle i formulering av læringsutbytte på 
ulike nivå.    

 

Commented [KH11]:  Malen vår vil at vi setter dette opp I 
Kunnskap/ferdigher/generell kompetanse –  
 
Her snakket vi om å også få inn presentasjon som læringsmål 
(poster) 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg


 

Learning Outcomes  (mangler tekst) 
 
 
 
 

 



 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV Obligatoriske delar av bachelorgraden i biologi, 
havbruksbiologi eller miljø- og ressursfag eller tilsvarende fra 
en annen insittusjon. 
 
Engelsk tekst manger 

Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. 
Skriv ”Ingen” her dersom det ikkje finst slike 
krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV  Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDUK  Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 Krav til studierett 
 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til 
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. 

 

 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit 
tilbod berre til studentar som er tatt opp til eit 
bestemt program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMETO) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

FORSLAG:  

 Oppstartseminar Seminar om 
Fforskningspraksisprosjekt i biologi 

 Selvstendig arbeid med ent 
forskningsoppgaveprosjekt i biologi under 
veiledning av en vitenskapelig ansatt ved BIO. 
ProsjektetPraksisoppgaven avtales med en 
vitenskapelig ansattveileder, og kan bestå av 
labarbieid, feltarbeid eller annet som er relevant for 
den aktuelle oppgaven. 

 En skriftlig dokumentasjon av resultatene av 
praksisoppgaven.Studenten skriver en rapport på 
bakgurn av sitt prosjekt Formatet avtales med 
veileder, og kan for eksempel være en feltrapport, 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, 
førelesningar, feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til 
dømes problembasert læring der studentane 
må finne løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt 

Commented [KH12]:  Åpne for alle program ved BIO? 

Commented [AEB13R13]:   
Commented [AEB14R13]:   
Commented [AEB15R13]:  Det synes jeg vi burde.  
Kan teksten endres til obligatorske deler … eller lignende? Så er det 
mulig å ta BIO 299 om man ikke alltid har vært ved UIB? 

Commented [KH16]:  Feel free to change/ rewrite! 



 

labrapport, et dokumentert datasett, eller en full 
vitenskaplig rapport  

 Studenten skal deltar på en poster-workshop og 
presenterer sitt arbeid som en poster.  

 

 

på 10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer 
til 26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs 
emne har såleis 400 studietimar. Her reknar 
ein inn alle former for studierelatert arbeid. 
Tid til individuelt arbeid er det som blir att når 
ein trekkjer frå tida til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

EB_OBLIGAT Obligatorisk deltaking på eit forskingsprosjekt. 

Obligatorisk oppmøte på seminar /oppstartsmøte? 

Obligatorisk deltagelse på poster-workshop? 

Obligatorisk deltagelse på poster-presentasjon? 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Skriftleg oppgave / rapport, utgjer 100% av total karakter.  

Rapport skal leveres til veileder, poster skal presenteres på 
poster-session. 

Studenten leverer en skriftlig dokumentasjon av 
resultantane av praksisprosjektet. Formatet tilpasses 
prosjektets behov, og avtales med veileder.  

Studenten deltar på en poster-workshop og presenterer sitt 
arbeid som en poster i en postersesjon.  

 

Written report / assignment, accounts for 100% of total 
grade. 

 

 

 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga 
av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting 
av dei ulike vurderingsdelane i høve til 
kvarandre, og elles ulike krav eller ordningar 
som gjeld her. Hjelpemiddel til eksamen 

 
Examination Support Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Commented [KH17]:  Skal det være bade oppstartsmøte og 
midtsemester møte (eller holder det med workshop som 
midtsemester)? 

Commented [KH18]:  Obligatorisk???? 

Commented [AEB19R19]:  Synes absolutt disse aktivitetene 
kan være obligatoriske. Midtsemestermøte er vel unødvendig hvis 
man har workshop? 

Commented [KH20]:  Vurdering = 1) rapport og 2) poster ? 



 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Bestått/ ikkje bestått 

 

Pass/ fail 

Det finst to karakterskalaer: 
 «bestått»  / «ikkje bestått» 
 Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karak
tersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_nors
ke_karaktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM haust/vårDet er innlevering av rapport / skriftleg arbeid 
kvart semester. 

Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading List 

EB_LEREM Emnet har ikkje ordinær litteraturliste. Litteratur avtales med 
veileder for kvart prosjekt.  
 
 
Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret 
og  01.12. for vårsemesteret. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere 
lagd inn i MittUiB før 1. juni for 
haustsemesteret og før 1. desember for det 
påfølgjande vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former 
for digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Commented [KH21]:  Vi beholder bestått/ ikke bestått? 

Commented [AEB22R22]:  Vi burde ha noen her som de som 
vurderer kan følge, det er av og til vanskelig å vurdere de. 
Bestått/ikke bestått synes jeg er ok 

Commented [KH23]:  Postersession hvert semester? 

Commented [AEB24R24]:  JA! 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet


 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og 
instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Studentevalueringar 
av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen. 

 

 

Students will evaluate the course in accordance with the 
quality assurance system at UiB and the Department. You 
can find courseevaluations in the Quality Assurance Reports. 

Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging 
av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle 
emna der. 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANSV   
Administrativt ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANSV …. fakultet … v/ …. institutt …Instiutt for biovitenskap har det 
administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 
 Studierettleiar@xx-uib.noStudie@bio.uib.no  
Tlf 55 588264 xx xx 

 

 

Commented [KH25]:  ……… dette har vi ikke gjor…..så det bør vi 
egentlig begynne med 

Commented [AEB26R26]:  Tommel opp  

mailto:Studierettleiar@xx-uib.no


 

 

Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB: 

 

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk) 

   ………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål) 

   ………………………………………………………………. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år) 

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 



Store og små studieplanendringer – emnebeskrivelse 
 
BIO300A Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett 
 
Vi foreslår nokre SMÅ endringar i BIO300A til haust 2019. 
 
  
Endringer: 

STOR endring, forslagsfrist 1.okt  
 - gjelder for påfølgende studieår 
NB! Opprette nytt emne/ legge ned emne er 
store endringer 
 

SMÅ endringer, meldes 1.okt og 1.mars 
- gjelder for kommende semesteret 

Emnekode   
Emnenavn  Emnet heiter i dag Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett – men innhaldet er 

først og fremst retta mot akademisk skriving, med tanke på masteroppgåva. 
Namnet er mest dekkande for BIO300B.  
 
Forslag til nytt navn:  
BIO300A Akademisk skriving 
 

Studiepoeng   
Undervisningssemester   
Undervisningsspråk   
Studienivå   
Institutt   
Krav til studierett   
Mål og innhold  Dagens tekst (frå https://www.uib.no/emne/BIO300A)  

Emnet tek sikte på å gje studentane den kunnskapen som trengs for å 
planleggje ein grunnleggjande vitskapleg studie, utføre relevante statistiske 
analysar, tolke resultat og rapportere desse i skriftlege og munnlege format. 
Emnet er ein introduksjon til formulering av hypotesar, utforming av 
forskingsprosjekt og vitskapleg skriving. Studentane vil få erfaring med 
vitskapleg rapportering ved å halde oversikt over metodar og resultat basert på 
eigne datasett for feltprosjekt. 
 

https://www.uib.no/emne/BIO300A


Emnet inneheld to modular: 
 
Modul 1: Prosjektrapport og presentasjon 
Modul 2: Etikk, vitskapleg skriving og munnleg presentasjon, kritisk lesing 
Forelesingane vil dekke formelle sjangerkrav, inkludert tekststruktur, språk, 
tabellar og figurar, siteringar, etc., samt praktiske tips. Studentane vil også få 
praktisk erfaring gjennom å vurdere skriftleg handverk i publiserte artikler, og 
gjennom å presentere sine funn munnleg i ulike format. Etiske utfordringar i 
forskninga og rollen som forskar vil bli behandla i gruppediskusjonar. 
 
Forslag til ny tekst: 
 
Emnet tek sikte på å gje studentane den kunnskapen som trengs for å skrive ei 
masteroppgåve og ein vitskapleg artikkel, og å tolke data og rapportere desse i 
skriftlege og munnlege format. Emnet er ein introduksjon til vitskapleg skriving, 
til å samarbeide om å skrive og presentere ein rapport, og til å gi (og få) 
tilbakemelding til skriftlege arbeid.  
 
Emnet inneheld to modular: 
Modul 1: Eit gruppeprosjekt fram mot ein vitskapleg rapport og presentasjon 
med fokus på material, metode og resultat. 
Modul 2: Eit individuelt skriveprosjekt med fokus på introduksjon og diskusjon, 
og fagfellevurdering.  
 
Emnet vil dekke formelle sjangerkrav, inkludert tekststruktur, språk, tabellar og 
figurar, siteringar, etc., samt praktiske tips. Studentane vil også få praktisk 
erfaring gjennom å vurdere skriftleg handverk i publiserte artikler, og gjennom 
å presentere sine funn munnleg i ulike format, og drøfte etiske utfordringar i 
forskninga og rollen som forskar. 

Læringsutbytte Omfattende endring (kan 
også medføre endring av 
emnekode, navn og/eller Mål 
og innhold) 

Eksisterande tekst (sjå https://www.uib.no/emne/BIO300A)  

Modul 1: 
I denne modulen skal studentane få førstehands praktisk erfaring med alle 
fasar av eit forskingsprosjekt, frå planleggjing og innsamling/prøvetaking 
gjennom feltarbeid, dataanalyse, statistikk, rapportskriving og 

https://www.uib.no/emne/BIO300A
https://www.uib.no/emne/BIO300A


kommunikasjon med relevante målgrupper gjennom rapportar og 
presentasjonar. 

Etter å ha gjennomført denne modulen skal studentane kunne planleggje og 
gjennomføre alle fasar av sitt eige forskningsprosjekt på 
masterprogrammet. 

Modul 2: 
I denne modulen vil studentane bli introduserte for dei grunnleggjande 
stega for å skrive vitskaplege avhandlingar og artiklar, og for å halde 
munnlege presentasjonar av forskingsresultat. Forelesingane vil dekke 
formelle sjangerkrav, inkludert tekststruktur, språk, tabeller og figurar, 
sitering, etc., samt praktiske tips. Studentene vil også få praktisk erfaring 
gjennom å evaluere tekst i publiserte artikler, og gjennom å presentere 
sine funn munnleg. Etiske utfordringar med å drive med forsking og det å 
vere forsker vil bli behandla i gruppediskusjonar. 

Etter å ha gjennomført denne modulen skal studentane kunne skrive om 
eigne forskingsprosjekt i ei avhandling eller i eit artikkelformat, og dei skal 
kunne presentere sine forskingsresultat effektivt i ein munnleg 
presentasjon. 

Forslag til ny tekst: 
Etter å ha tatt dette emnet skal studentane vere i stand til å 

- skrive om alle delar (IMRaD) av ei masteroppgåve 
- plassere konkrete tema inn i ein vitskapleg kontekst, med kritisk bruk av 

kjernelitteratur 
- skrive om og presentere eit forskingsprosjekt i form av ein vitskapleg 

artikkel 
- presentere data i figurar og trekke fornuftige konklusjonar ut frå desse 
- drøfte eigne resultat i lys av tidlegare funn og studier 

Tilrådde forkunnskaper  Endring 
Krav til forkunnskaper  Endring 
Faglig overlapp  Endring 
Undervisning og omfang  Endring 



Obligatoriske 
arbeidskrav 

 Endring 

Vurdering/Eksamensform  Endring  
Undervisningsstad  Endring 
Emneevaluering  Endring 
Kontaktinformasjon  Endring 
 
* Emner som er tilgjenglig i opptaket for innreisende (ERASMUS)studenter er vi forpliktet til å undervise på engelsk i det kommende studieåret.



From: Beate Ulrikke Rensvik
To: Thomas Vikestad Kalvik; Stine Beate Balevik
Subject: TP og studieplanendringer
Date: 15. oktober 2018 09:40:00

Hei,
BIO230 skulle gått til våren 19, men pga kapasitetsproblemer på museet så kan vi ikke undervise
det som planlagt. Det er ikke lagt noe i TP, men det er vel greit for dere å vite uansett. Det kom
utenom studieplanendringene dessverre.
 
 
 
Beate

mailto:Beate.Rensvik@uib.no
mailto:Thomas.Kalvik@uib.no
mailto:Stine.Balevik@uib.no
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