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INNLEDNING / INTRODUCTION:
Kort beskrivelse av emnet, inkl. studieprogramtilhørighet. Kommentarer om evt. oppfølging av tidligere
evalueringer.
SHORT COURSE DESCRIPTION, INCLUDING WHICH STUDENTS/CANDIDATES MAY ATTEND. COMMENTS TO CHANGES
BASED ON PRIOR EVALUATIONS.

Fysiologi og ernæringslære (10 studiepoeng) er et obligatorisk emne i andre semester for studenter på
bachelorprogram i tannpleie (BAOD-TANNP).
Emnet bygger på det studentene skal ha lært i anatomi, kjemi og biokjemi tidligere i studiet. Målet med
undervisningen er å øke studentenes forståelsen av hvordan kroppens organsystemer samarbeider for å
sikre at alle cellene til enhver tid lever i et optimalt miljø. Fysiologidelen av emnet danner grunnlag for
ernæringsdelen der en ser på samspillet mellom kosthold og helse, og hvordan ernæringsråd med tanke på
oral helse også spiller inn på generell helse.
For emnebeskrivelse, se http://uib.no/emne/TPBAFYS
STATISTIKK / STATISTICS (admin.):
Antall vurderingsmeldte studenter:

GRADING
SCALE

Karakters
kala

NUMBER OF CANDIDATES REGISTERED
FOR EXAMINATION:

Antall studenter møtt til eksamen:
25

NUMBER OF CANDIDATES ATTENDED
EXAMINATION:

22

A:

B:

C:

D:

E:

F:

-

1

6

5

3

7

«A-F»

KOMMENTARER TIL KARAKTERFORDELINGEN / COMMENTS TO THE STATISTICS:
Emnerapporten utarbeides når sensuren etter ordinær eksamen i emnet er klar. For muntlige eksamener er
da resultatfordelingen endelig, men for skriftlige eksamener kan endelig resultatfordeling avvike noe om
evt. klagebehandling ikke er fullført.
THIS REPORT IS PREPARED AFTER ORDINARY EXAMINATION. FOR ORAL EXAMS, THE RESULTS ARE FINAL, FOR
WRITTEN EXAMS, THE FINAL GRADING DISTRIBUTION MAY DIFFER SLIGHTLY IF CANDIDATE COMPLAINTS/APPEALS
HAVE NOT BEEN PROCESSED.

Tidligere ble det benyttet nedre poengrense på 40% for å få E. For å komme programsensors anbefaling
(60%), delvis i møte er det benytte en nedre poengrense på 50% for å få E .

SAMMENDRAG AV STUDENTENE SINE TILBAKEMELDINGER / SUMMARY OF EVALUATIONS GIVEN BY THE
STUDENTS
Spørreundersøkelse via Mitt UiB, annen evaluering, tilbakemelding fra tillitsvalgte og/eller andre.
COURSE EVALUATION ON MY SPACE, OTHER EVALUATIONS, RESPONSES FROM THE STUDENT REPRESENTATIVES
AND/OR OTHERS.

EMNEANSVARLIG SIN EVALUERING OG VURDERING / EVALUATION AND COMMENTS BY COURSE
COORDINATOR:
Faglæreres vurderinger av emnet.

TEACHER COMMENTS.

Eksempel: Kommentarer om praktisk gjennomføring, undervisnings- og vurderingsformer, evt. endringer
underveis, studieinformasjon på nett og Mitt UiB, litteraturtilgang, samt lokaler og utstyr.
EXAMPLE: COMMENTS ABOUT PRACTICAL IMPLEMENTATION, TEACHING AND ASSESSMENT METHODS, IF
NECESSARY. FUTURE CHANGES/CHANGES IN PROGRESS, STUDY INFORMATION ON THE INTERNET AND MY SPACE,
LITERATURE ACCESS, LOCALES AND EQUIPMENT.

Aktuell fagboklitteratur var tilgjengelig på Studia. Power-point presentasjoner ble lagt ut på fagets fillager
på «Mi Side» senest kl 12.00 dagen før forelesningen. Det var forventet at studentene tok utskrifter av
disse med seg til forelesningene. «Mi Side» ble også aktivt brukt til å gi studentene annen faglig og praktisk
informasjon. Foruten at studentene ble oppfordret til å komme med spørsmål evt. kommentarer under
forelesningene, kunne studentene kontakte forelesere på mail. Lokaler (Aud. 4) og undervisningsutstyr
fungerte fint. Imidlertid beklaget flere av studentene seg over at forelesningene ble avviklet sent på dagen
(14.15-16.00).
MÅL FOR NESTE UNDERVISNINGSPERIODE – FORBEDRINGSTILTAK / PLANNED CHANGES FOR THE NEXT
TEACHING PERIOD – HOW TO BE BETTER:
Det var relativt lite oppmøte på forelesningene og de som møte virket lite forberedt og lite engasjerte.
Siden spredningen i kunnskapsnivå er stor er det et en utfordring å designe opplegg som treffer
hovedtyngden av studentene. Mitt inntrykk er at forelesningene for denne studentgruppen virker
passiviserende på hovedtyngden av studentene og at en bør sikte mor en undervisningsforfor som
innebærer aktiv deltakelse i form av gruppeundervisning.
M.h.p ernæringslære er samfunnsernæring et fagområde (tverrfaglig) hvor man søker å legge
vitenskapelig basert kunnskap til grunn for handling (politikk, programmer og tiltak) som fører til økt
kompetanse og positive endringer. For framtidige tannpleiere vil det være formålstjenlig at de får en
forståelse samfunnsvitenskapelige disipliner for å kunne belyse hvordan ulike samfunnsforhold får
betydning for ernæringsutfordringer og deres mulige løsninger. Samfunnsernæring bør dermed inngå i
TPBAFYS.

FS – resultatfordeling (graf) / FS – DISTRIBUTION OF GRADING (GRAPH):

