
Kursutvärdering Introduktion till biostatistik VT 2021 
 
Följande frågor har ställts i ett Google-formulär med en svarsfrekvens på lite 
drygt 50%. Färglagd text är vår egen kortfattade sammanställning av 
studenternas svar. 
 
How was the course content? For example, did you find the content relevant, too 
much/too little, or too basic/too advanced? Is there anything you miss in the 
course? 
 
Flera studenter tyckte att kursen var ganska svår: Mycket nytt innehåll och högt 
tempo. Tidigare gavs den något mer utspritt i tiden, vilket dock inte heller 
uppskattades av alla, särskilt inte kliniker med ett tufft schema. Annars verkade 
de flesta nöjda med innehållet. 
 
How was the course book?  
 
Flera studenter använde internet istället, men bland dem som faktiskt läste boken 
var åsikterna mest positiva. Det upplevs som lite kort ibland. 
 
How were the lectures? 
 
Även här var de flesta nöjda, både med innehållet och anpassningen till en 
digital miljö. Den vanligaste kritiken var att det ibland gick för fort. 
 
How many computer exercises did you attend? 
How were the computer exercises?  
 
Datorövningarna upplevdes som mycket användbara (”en livlina”), även om inte 
alla uppskattar att vi använder R. 
 
How was the exam? Would you have preferred another type of examination? 
 
Grupparbeten är inte allas favorit, men de flesta är nöjda. En student tyckte 
tvärtom att det blev för lite grupparbete i och med att hens grupp arbetade mest 
individuellt. Men på det hela taget upplevde många att de lärde sig mycket av 
examinationen. 



Kursutvärdering Introduktion till biostatistik HT 2021  
 
Följande frågor har ställts i ett Google-formulär med en svarsfrekvens på knappt 
50%. Färglagd text är vår egen kortfattade sammanställning av studenternas 
svar. 
 
How was the course content? For example, did you find the content relevant, too 
much/too little, or too basic/too advanced? Is there anything you miss in the 
course? 
 
Nästan alla verkade tycka att innehållet var relevant och lagom mycket. En 
student tyckte att kursen kanske var i kortaste laget. 
 
How was the course book?  
 
Påfallande goda omdömen om boken (bland dem som använde den). 
 
How were the lectures? 
 
Nästan odelat positiva omdömen. De interaktiva avbrotten med diskussion i 
break-outrum fick också mest positiv kritik, även om en student hade föredragit 
att få fundera själv. 
 
How many computer exercises did you attend? 
How were the computer exercises?  
 
Mestadels positiva omdömen även här. En student tyckte det var lite segt i 
början, en annan efterfrågade sammanfattande genomgångar efteråt. 
 
How was the exam? Would you have preferred another type of examination? 
 
De flesta var ganska eller mycket nöjda. Att diskutera i grupper upplevs som 
mindre stressande än en skriftlig tenta, men tvingar en också att tänka efter och 
omsätta teorin i praktiskt statistiskt arbete. Att grupparbetena tvingades ske 
digitalt verkar inte ha varit ett problem, de flesta är nog ganska vana vid det här 
laget. 


