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Rapport fra «Emneevaluering BIO2150 Biostatistikk og 
studiedesign» 

Innhentede svar pr. 16. januar 2014 09.59 
• leverte svar: 18 
• invitasjoner sendt: 51 

Evaluering av emne: BIO2150  

Det er viktig at du deler de erfaringene du har gjort deg på dette emnet med oss. Vi trenger 
tilbakemeldinger for å utvikle emnet slik at det blir enda bedre neste gang det gjennomføres. I tillegg til 
avkrysningene bruk tekstboksene til personlige kommentarer Et redigert sammendrag av dataene fra 
evalueringen legges ut på Fronter etter at sensuren foreligger, og sendes til fagutvalgene og 
studieseksjonen. 

Plantelaboratorieøvelsene og Statpraksis 

Hva mener du om forelesningene tilknyttet Plantelab og Statpraksis ? 

Svar Antall Prosent 

Svake 6 33.3 %  

 

Bra 9 50.0 %  
 

Meget bra 2 11.1 %  
 

Hva var bra ?  
• Forelesningene var greie å følge med på. 
• Det er fint å komme i gang med disse emnene litt praktisk. 
• Ga oversikt over hva vi burde kunne til slutt. 
• Mye av innholdet i seg selv er bra. Det er viktig å få en grunnleggende innføring i starten. 
• Gode gjennomganger, for å få oversikt over de grunnleggende tingene. 
• Foreleser er kunnskapsrik 
• Foreleser flink til å formidle stoffet uten at det blir for kjedelig 
• Engasjement hos lærere og faglig bra. 
• forelesningene til mysterud og økland 
• Synes det var et bra opplegg, og man kunne knytte pensum opp mot det vi gjorde 

 
Hva kan forbedres ?  

• Litt mye dataforelesninger hvor vi bare klikket oss gjennom ferdige R-skript. Jeg hadde lite 
læringsutbytte av det. 

• Så ikke helt poenget med å forklare r-script i disse forelesningene (spesielt plantelab).. Dette burde 
bli forbeholdt datalaben, da det er vanskelig å henge med når man selv ikke utfører scriptet. 

• .Muligens det ville vært bedre å holde forelesningene litt mer kombinert med selve øvelsene? At vi 
gjennomførte færre øvelser, i sammengheng med en forklarende gjennomgang. 

• Litt uoversiktlige. Gikk litt for fort frem. 
• Redusere antall oppgaver slik at det blir mer fokus og forståelse for det man gjør. For noen som 

aldri har brukt tid i R før gir det lite utbytte å se noen ctrl+r gjennom et skript man ikke skjønnner 
noen verdens ting av. 

• lite relevant 
• Anbefal studentene å lese boka før kurset starter! 
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• Det går alt for raskt, og nivået er ikkje tilpassa studentane sin realitet. 
• info om hva vi skal ha forelesning om så man får forberedt seg, bedre power points med litt 

forklarende tekst, ikke en rask gjennomgang av halvor og en annen av tom, blir rotete 
• ikke så veldig mye 

Hva mener du om plantelaboratorieøvelsene ? 

Svar Antall Prosent 

Svake 2 11.1 %  

 

Bra 11 61.1 %  
 

Meget bra 4 22.2 %  
 

Hva var bra ?  
• litt interessant 
• Dette er en god innføring til faget. 
• Endelig fikk vi muligheten til å jobbe selvstendig og det føltes på mange måter at det var vårt første 

ordentlige forsøk. Dette likte jeg svært godt 
• En meget god start på semesteret med noen labøvelser som gir litt praktisk innsikt i 

studiedesignen. 
• Laben var alltid klargjort. Instruksjonene var lette å følge. 
• Det er viktig å se hvor tall kommer fra, og hvor viktig det er med godt studiedesign. Samt erfare 

hvor feil oppstår. 
• Det var morsomt og viste hvordan statistikk kan brukes i praksis. 
• I retrospekt kan jeg se at dette var verdifult. 
• Oversiktelig 
• Greie labøvelser, som gikk veldig greit å utføre på laben. Det var også gøy med en ekstra 

Bonsailab. 
• Interessant å få litt "hands on" plantelab-kunnskap. 
• lærte mye om plantenes krav til vekst, interessante temaer 
• Det var interessant 

 
Hva kan forbedres ?  

• føltes ikke meningsfylt, hadde kanskje vært mer gøy hvis senere i kurset og vi lærte noe 
studiedesign f.eks 

• Det hadde kanskje vært lurt å kutte ned på mengden, da særlig med tanke på rapporten. Jeg tror 
de fleste bare copy pastet fra fasiten, og dermed var læringsutbyttet i forhold til R ikke så stort. 
(Gjelder statpraksis også) 

• Det bør kreves at elevene har lest igjennom på forhånd, men man kan kanskje si noe enkelt om 
hva som skal gjøres (så de øvelsene som alltid har blitt utført feil, ikke blir utført feil enda en gang). 

• Stress og dårlig tid frarøver læringsaspektet ved øvelsene. En gjennomgang på lab ville være 
foretrukket fremfor et utbrodert labhefte 

• Mer tilknytning til pensum vi får på eksamen. Rapporten blir veldig mye å kopiere skript og skrive 
noe mer eller mindre lurt om dette. 

• Redusere antall oppgaver slik at man får en god forståelse av det man gjør. 
• Kanskje en mykere start, ikke lab første dagen. 
• Når man har labøvelsene er det så tidlig i kurset at man ikke skjønner hva man driver med. Skulle 

ønske man hadde dette mye senere i kurset når ting hadde falt litt mer på plass. 
• 'Tettare knytta til pensum. 
• Labheftet kunne vært mer oppdatert eller med mindre småfeil som lett kunne bli avledende. Var litt 

vanskelig å være lablag på det rommet som ikke inneholdt tavlen da man følte seg litt "utenfor" 
klasserommet innimellom. 
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• rotete opplegg, hastverk, vi skjønte ikke før senere "hva vi gjorde". ha plantelaben senere i kurset- 
der vi kan R og har lært litt statistikk. 

• - 

Hva mener du om laboratorieøvelsene Statpraksis ? 

Svar Antall Prosent 

Svake 2 11.1 %  

 

Bra 12 66.7 %  
 

Meget bra 3 16.7 %  
 

Hva var bra ?  
• Supert å få en innføring i enkel statistikk, og at dette var obligatorisk.. Det var mye som var glemt, 

så en oppfriskning var supert. 
• Som sagt, er det en god ting å gjøre dette litt praktisk. 
• Vi får ser statistikk og datainnsamling i praksis. Repetisjon av enkel statistikk. 
• Det er viktig å lære grunnleggende statistikk, og enda viktigere, å ha eksempler å knytte det til. 
• Disse var også morsomme, og lærerikt, ga en myk inngang til statistikken. 
• grei innføring i stat. 
• Grunnleggande innføring i statistikk. 
• Greit å få en rolig innføring i enkel statistikk når man gjerne ikke har vært borti dette siden vgs. 

Greie oppgaver. 
• Gode øvelser, gode hjelpelærere og nyttig for å kunne sette seg inn i R. 
• Oppfriskende 
• morsomt å måle statistikk på kullet. gøy med predator bytte leken. 

 
Hva kan forbedres ?  

• Men færre øvelser pakket inn i selve forelesningen ville kanskje vært å foretrekke. 
• Rapporten blir litt for stor. Hadde vært bedre å brukt tida å feks kollokvieoppgaver. 
• Her også kan det med fordel reduseres litt på antall oppgaver. 
• Ikke noe jeg kommer på, er egentlig fornøyd. 
• Innleveringane var for krevende 
• Igjen litt vanskelig å være et av de lagene som måtte sitte på det rommet uten tavle, da det var lett 

at man ikke fikk med seg viktige beskjeder. 
• For kort tid på øvelsene!! To timer føltes aldri nok, og slet med å rekke over oppgavene. Når vi i 

tillegg hadde innleveringsøvelser ble det ofte til at man brukte tiden på datalaben til å kunne få 
hjelp av hjelpelærere til det man sto fast på i disse innleveringsoppgavene. 

• rotete opplegg, lite beskjeder i forkant, vanskelig å lage innlevering med så lite kunnskap i starten 

Hva mener du om de generelle statistikkforelesningene ? 

Svar Antall Prosent 

Svake 6 37.5 %  

 

Bra 8 50.0 %  
 

Meget bra 2 12.5 %  
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Hva var bra ?  
• En engasjert Tom Andersen fortjener litt skryt i det han gir et godt bilde av hva vi skal gjennom. 
• Kunnskapsrik foreleser. 
• God gjennomgang av stoffet, hjelpsomme og åpne forelesere 
• Mykje kunnskap 
• Greie notater lagt ut, som man kunne følge med på. 
• Kompetent og faglig god undervisning. 
• 2 repetisjoner før eksamen. 

 
Hva kan forbedres ?  

• uoversiktlig (pga statistikk er) 
• Stort sett vanskelig å henge med da jeg syns det var mye formler, men lite eksempler. Så det ble i 

ettertid vanskelig å fylle ut formlene med virkelige tall. 
• Det er tydelig at det er en veldig matematisk tilnærming til stoffet. Da dette muligens er uunngåelig, 

ville jeg ha satt pris på at det ble gjennomgått med fokus på eksempler fremfor generelle 
læresetninger. 

• Er kanskje lagt på litt for høyt nivå. Synes vi burde hatt kollokvieoppgaver fra uke til uke. Det blir 
fryktelig mye teori som aldri får noen knagger og henge på. Blir bare masse prat som er vanskelig 
å fordøye. 

• Det kan med fordel formidles på en mer pedagogisk måte. Jeg forstår at statistikk er vanskelig å 
formidle, og særlig vanskelig å gjør gøy, men det kunne vært gjort mer pedagogisk. Som f.eks. 
mer eksempler og mer tydeliggjøring av hva som er viktig. 

• Ble noen ganger litt for teoretisk. 
• Senk tempo og terskel! 
• Ganske kjedelig å høre på. Vanskelig å orke å sitte konsentrert når det hele blir litt ensformig og 

med mye informasjon som skal inn. Men jeg skjønner at det kan være vanskelig å legge opp slik 
undervisning på noen annen måte... 

• Noe blir for avansert, noe går over hodene på elevene tror jeg. Kunne hatt litt flere konkrete 
eksempler (utregning av statistiske) i slides og på tavla. 

• ikke rom til repetisjon og spørsmål, en kontant følelse av hastverk. 2 gjennomganger- en for rask 
og en for treg, bedre å kun ha en gjennomgang. 

Hva mener du om regneøvelsene ? 

Svar Antall Prosent 

Svake 6 33.3 %  

 

Bra 2 11.1 %  
 

Meget bra 4 22.2 %  
 

Hva var bra ?  
• skjønner ikke hvilke regneøvelser man sikter til? er det datalaben de mener.. Isåfall syns jeg 

datalaben var ganske ustrukturert. folk jobber med helt forskjellige oppgaver og det ble ikke noe 
godt samarbeid ut av det.. Da kunne man like gjerne sitte hvor som helst ellers. 

• Oppgavene i seg selv er veldig lærerike, og en øvelse med hjelpsomme lærere er et godt verktøy. 
• Regneøvelser? 
• Veldig lærerikt, gode hjelpelærere 
• Dyktige hjelpelærarar som har tid til å forklare ting grundig. 
• Hjelpelærerne på datalaben var veldig hyggelige og hjelpsomme. 
• bra å få hjelp til R, flinke hjelpelærere. 
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Hva kan forbedres ?  
• I stedet for å ha mange øvelser og obliger man skal igjennom (og som ingen klarer å dekke), ville 

det vært fint om det gikk saktere og vi fikk tid til å føle at vi lærte noe i stedet for å være stresset og 
føle at tiden aldri strekker til. Færre oppgaver. 

• Har ikke helt fått med meg noen regneøvelser... burde vært flere i forhold til hva som møter oss på 
eksamen 

• Mange fikk ikke tid til å gjøre regneøvelsene, fordi det hele tiden var innleveringer. 
• Fleire! 
• Lett å bli sittende og "surre" uten å få gjort noe, spesielt når det ikke er oppgaver som skal leveres 

inn, og hvis det var i nærheten av obliger ble tiden gjerne heller brukt til dette. 
• Usikker på hvilke øvelser det siktes til her. 
• skremselsprogandaen første timen var unødvendig. for mange og for lange øvelser, gjorde at jeg 

falt av i starten og ikke fikk hentet meg inn igjen. 

Resten av de obligatoriske innleveringene modelloblig, kartoblig 
og statoblig 

Hva mener du om modelloblig, kartoblig og statoblig ? 

Svar Antall Prosent 

Svake 2 11.1 %  

 

Bra 8 44.4 %  
 

Meget bra 6 33.3 %  
 

Hva var bra ?  
• Dette var gøy, oppgavene var overkommelige og samtidig utfordrende. God læringsutbytte. 
• Kartoblig og statoblig var øvelser vi lærte mye av. Det var litt hjelp å få underveis i oppgavesettet, 

og dette gjorde at oppgavene var løselige, men samtidig krevende nok. 
• Godt å ha noen obligatoriske oppgaver som trekker oss gjennom litt av stoffet. 
• Er en god forberedelse til eksamen. Gir et bilde på hvordan vi kan bruke R senere 
• Spennende og læringsrikt! 
• kartoblig hadde god forklaring. statoblig var ok. modelloblig var fryktelig vanskelig 
• Lærerikt, utfordrende, mulighet til å jobbe aktivt med stoffet. 
• Spesielt kartoblig var bra og generelt vil jeg si at man har fått en innføring i R og man ser hva det 

kan brukes til. 
• Lærerikt! 
• Veldig lærerikt og eksamensrelevant. Etter man hadde sittet å slitt med obligene og R-scriptene ble 

man mye sikrere på hva de ulike R-kommandoene gjorde etterhvert. Kartobligen og statobligen 
var akkurat passe forklart i oppgaveteksten slik at man klarte den etter litt knoting i R - morsomt å 
føle at man får det til uten å direkte kopiere over noe script. 

• Interessante øvelser. Nyttig for å lære seg R og for å lære seg sammenhengen mellom teori og 
praksis. 

• Fikk testet oss 
• jeg lærte mye om spredning av arten min på kartoppgaven. jeg fikk en bedre forståelse av R sitt 

store bruksområde 
 
Hva kan forbedres ?  

• modelloblig var forvirrende med så mye pdf'er osv men egentlig lett = surret bort en del tid først 
• Det hadde vært greit med hjelplab, da alle onsdagslabene før innlevering stort sett gikk med til 

dette. 
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• Modellobligen var virkelig ikke tilpasset det nivået vi var på. Den var altfor vanskelig, og for noen 
som da bare har løst statpraksisoppgavene i R ble dette altfor utfordrende.. 

• Å slutte med den mest overkommelige obligen føles veldig merkelig. Ingen var i stand til å løse 
modellobligen egenhendig, og dette var helt unødvendig vanskelig. 

• Synes de var lagt på et litt for høyt nivå. Vi burde klare i større grad oppgavene selvstendig. 
• Siste oppgave på modellobligen kan enten fjernes eller gis langt mer hjelp på. Generelt mer hjelp 

underveis på modellobligen slik som på kartobligen. 
• Det var veldig mye å gjøre, og lite tid til annet. Litt for stor arbeidsmengde. Hadde hjulpet å lese 

boka før semesteret. 
• Noen av disse labbene kom for tidlig i kurset og var for vanskelige oppgaver i R. Det blir til at én får 

hjelp (direkte avskrift) også spres dette videre. 
• Modellobligen var for vanskelig 
• Modellobligen var litt vanskelig i forhold til hva vi hadde rukket å lære om R innen leveringsfristen, 

dette kunne vel gjenspeiles i køen av folk som trengte hjelp før denne skulle leveres inn. 
• Noe var imidlertid så vanskelig at man ble stående fast: man var nødt til å snakke med hjelpelærer 

eller professor for å skjønne hvordan man skulle gå fram for å løse oppgaven. (Umulig å finne ut 
av på egen hånd). 

• Noe av det var helt gresk 
• oppgavetekst med fasit var diffus og for lite utfyllende. korte frister, for lite felles gjennomgang i 

ettertid. vanskelige innleveringer der man burde fått mer enn godkjent, pga tidsmengde og 
arbeidsinnsats burde man fått en del av karakteren/poeng for de. 

Storskalasystemer 

Hva mener du om undervisningen i storskalasystemer ? 

Svar Antall Prosent 

Svakt 1 5.6 %  

 

Bra 5 27.8 %  
 

Meget bra 6 33.3 %  
 

Hva var bra ?  
• Supre forelesninger med masse gode eksempler. Dette var forelesninger som var morsomme og 

som føltes veldig relevante for biostudenter. 
• Selve forelesningene var gode nok. 
• Kunnskapsrik og erfaren underviser. 
• Morsomme, engasjerende og spennende forelesninger! 
• Interessant 
• Foreleseren var flink til å formidle stoffet - spennende forelesere og spennende å se statistikken i 

forhold til biologer i jobb. 
• Professor har mye kunnskap. 
• mysterud hadde fine interessante forelesninger med mye biologi relevans, lettere å forstå teorien 

 
Hva kan forbedres ?  

• Mangel på pensum for studiedesigndelen (hele 10 poeng), og rotete pp-slides gjør det å lese til 
denne delen til en stor utfordring. 

• Lite 
• Er fornøyd med dette. 
• Lettare tilgjengelig pensum å lese på. 
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• Slidesene/(undervisningsnotatene) som ble lagt ut på fronter var altfor omfattende! (Noen av 
undervisningsnotatene var på over 50 slides, og med tett skrift. ) Blir for mye informasjon som blir 
sagt på ulike måter flere ganger. Det gjør at det er vanskelig å sortere ut essensen og skaffe seg 
oversikt over stoffet. 

• litt rotete å se på power pointene i ettertid, og ikke inst VI FIKK INGEN SPØRSMÅL OM DETTE 
TIL EKSAMEN- etter å ha fått vite at vi garantert fikk et sp derfra! 

Multivariabel statistikk 

Hva mener du om undervisningen i multivariabel statistikk ? 

Svar Antall Prosent 

Svakt 1 5.6 %  

 

Bra 6 33.3 %  
 

Meget bra 4 22.2 %  
 

Hva var bra ?  
• Igjen, gode nok forelesninger. 
• Spennende tema som ble undervist på en bra måte (mtp. at det er veldig komplisert) 
• Engasjerende, morsomt. 
• Grundig gjennomgang 

 
Hva kan forbedres ?  

• Vi er nødt til å ha et pensumhefte eller en bok å referere til her. Slidesene holder rett og slett ikke. 
De er altfor mange, rotete skrevet og svarer ikke alltid på de punktene vi skulle kunne. 

• Det hadde vært fint med en oppsummerings pdf til eksamenslesinga for ppt. er veldig lange. 
• Litt vanskelig til tider. 
• gjennomgang av begrep og mer dialog med oss med repetisjon i forelesningene, føltes veldig som 

tavleundervisning/enveis kommunikasjon 

Hva mener du om stipendiatene og hjelpelærerne ? 

Svar Antall Prosent 

Svake 1 5.6 %  

 

Bra 4 22.2 %  
 

Meget bra 11 61.1 %  
 

Hva var bra ?  
• Snille og hjelpsomme lærere. Dette kom spesielt tydelig fram i plantelaben. Tidligere har jeg følt at 

en del hjelpelærere syns en del spørsmål er dumme eller irriterende, men her var det masse hjelp 
¨få. 

• Alltid god hjelp å få om man satt fast. 
• De var hjelpsomme og kunnskapsrike. 
• Flinke og hjelpsomme 
• Generelt hyggelige, kunnskapsrike og behjelpelige. 
• Dyktige, hjelpsomme, tilstade 
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• Veldig hyggelige og hjelpsomme hjelpelærere! 
• Faglig kompetente, hjelpsomme og hyggelige! 
• hyggelige positive til å lære oss det 

 
Hva kan forbedres ?  

• Flere 
• Bruk dei meir! 
• Hvis hjelpelærerne også hadde kunnet litt mer om labrapportene og obligene, som vi ofte brukte 

datalabene til å spørre om spørsmål vedrørende dette, så hadde det kanskje blitt mindre kø for å 
få hjelp til spørsmål tilknyttet dette hvis flere hadde kunnet fremgangsmåten/svarene enn kun 
foreleser + en annen. 

• Fortsett sånn. 
• rotete opplegg, ofte lite svar fra andre enn Tom å få- for "vanskelige" oppgaver/for dårlig fasit til 

dem og oss 

Hvordan var ditt faglige utbytte i forhold til dine forventninger ? 

Svar Antall Prosent 

Svakt 3 16.7 %  

 

Bra 9 50.0 %  
 

Meget bra 3 16.7 %  
 

Hvordan var arbeidsmengden i forhold til studiepoengene (20 stp.)? 

Svar Antall Prosent 

Liten 0 0.0 %  

 

Passe 10 55.6 %  
 

For stor 5 27.8 %  
 

Har du andre kommentarer til undervisningen, lærebok og læremidler, eksamen, læringsmetoder og 
kursadministrasjon ?  

• lite motiverende fag,, selv om jeg liker statistikken og R, likte læreboka, spesielt kjipt å ikke ha 
lærebok/pdf om alt slik at en må ha vært i forelesningene for å ha fått det med seg. kunne 
alternativt ha fått til podcasting på den type forelesning (vanskelig med statistikken men ikke ellers 
mener jeg) 

• Det var vanskelig å få med seg hva som var pensum og hva som ikke var det. Det var hjelpsomt 
med hjelpematerialet som ble lagt ut på fronter, men det blir fort litt mye og uoversiktlig. Det hadde 
vært greit med noen regnekollokvier, slik at man får oversikt over metodene som skal brukes til 
eksamen. Kurset er veldig rettet mot å lære seg R, som er bra, men det hadde vært greit å få gjort 
litt eksamens relaterte oppgaver også. Forøvrig tenker jeg at det burde gå an å begynne å bruke R 
tidligere i studiet. For eksempel til labrapporter i andre fag, hvor de fleste bruker excel. Jeg tror det 
hadde vært nyttig dersom man tidlig lærte seg enkle kommandoer slik at man kunne ha fokusert 
på statistikken i dette kurset, samtidig som man får litt bedre tid til å bli kjent med R. 

• Jeg syns forelesningene burde vært lagt opp ganske annerledes med tanke på eksamen. Vi 
begynte jo ikke å regne før man skulle øve til eksamen.. Det burde kanskje heller være 
kollokviegrupper med oppgaver fra boka, istedenfor datalab hver eneste uke..Kanskje det kunne 
vært annenhver gang? Læreboka var helt super! fikk ikke så mye utbytte av den første gan jeg 
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leste den, men da jeg i ettertid også brukte den som oppslagsverk stod informasjonen i boka på en 
enkel og forståelig måte. 

• Som sagt, statistikkdelen av kurset var ganske bra - mer fokus på eksamensrelevante eksempler i 
forelesningene (er jo tross alt det som er målet på hva vi skal lære oss). Studiedesigndelen 
behøver et definert pensum enten det er et hefte, gode pp-slides eller en egnet bok. Dessuten var 
det latterlig å trekke inn differensiallikninger i slutteksamen, men siden så å si ingen har klart dette, 
regner jeg med at dere har fått med dere dette. Muligens to 10-poengskurs ville vært å foretrekke? 

• Undervisningen blir veldig teoretisk. Det hadde vært bra med noen kollokvieoppgaver rettet mot 
eksamen gjennom hele året. Læreboka er grei, men siden mye av pensum er utenfor den hadde 
det vært greit med tydelig klarhet i hva som er pensum. Synes eksamen ikke speilet pensum. 
Synes det er dårlig gjort mot oss studenter og utelate både storskaladesign og multivariate 
metoder siden vi har brukt en del tid i forberedelsene på dette også. Synes det er dårlig å gi 
differensialligningsoppgave som teller 1/4 av karakteren da dette faktisk krever en del matte-
teknisk kunnskap også. Denne oppgaven ga også fordeler til de studentene som hadde valgt 
modell-oblig som lignet mest på oppgaven. Kanskje burde man ha en delprøve i R, i stedet for at 
man må gjengi kommandoer. Poenget er vel å kunne bruke R som et verktøy, ikke huske alle 
kommandodetaljer i hodet. 

• Veldig god lærebok og veldig tilgjengelige og hjelpsomme undervisere. Men jeg må si at siste 
oppgave på avsluttende eksamen var slem. Den skal være dedikert studiedesign, og 
differensiallikninger er ikke akkuratt i kjernen av studiedesign. 

• Få studentene til å lese boka før start! 
• Litt rotete undervisning føler jeg. Man får ikke oversikt over hva man driver med og hva man skal 

lære før helt på slutten av kurset. Mer struktur og klarere linje over pensum. Man kan seriøst ikke 
ha 200 sider powerpoint som pensum. Hvertfall ikke når 150 av disse slidsene er bilder av ryper 
og sau uten forklaringer. 

• lærebok: veldig god. Undervisning. God. Eksamen: Dårlig tid. Sisteoppgaven var vanskelig å 
forutse at man burde lese på- og svært vanskelig. Læringsmetoder. Bra med 
innleveringsoppgaver. God oppfølging av hjelpelæerere og professorer til disposisjon. Problem: 
Litt vel bratt læringskurve med R i begynnelsen. 

• info om hva man skal lese på forhånd, litt roligere tempo i starten!, mer tid så ikke alt føles som 
hastverk, jeg synes det var veldig lite lærerikt og pedagogisk- jeg har følt meg dum hele 
semesteret, og kunne ikke tro jeg fikk en C- forståelsen har vært veldig lav til 
tider/mestringsfølelsen(spesielt pga lite gjennomgang av oblig innl i ettertid- for lite tid til refleksjon 
før man måtte videre). eksamen var ekstremt frustrerende med tanke på å få sp fra en så liten del 
av et så stort pensum. 

 
Hva var bra ?  

• obligene var lærerike 
• Gode dataøvelser, med gode hjelpelærere. Mye tilgjengelig informasjon. Dette har vært et veldig 

bra og lærerikt fag. Dere har vært gode på å gjøre stoffet forståelig for alle. Fint med bruk av 
relevante eksempler. God lærebok. 

• Både biostatistikk (med R) og studiedesign virket veldig, veldig spennende og viktig. Jeg er veldig 
glad dette inngikk i de obligatoriske emnene. 

• Datalabene var nyttig, men synd vi ikke prøves i R direkte siden vi bruker så mye tid på R i 
undervisningen. 

• Boka var veldig bra, enkel, oversiktlig og forståelig 
• Jeg føler læringsutbytte (til slutt) ble bra, jeg er godt fornøyd med kurset alt i alt. Jeg føler at jeg har 

lært mye og mye som også kan brukes til hverdag. 
• Har lært mykje om statistikk! 
• Se over. 
• bra lærebok. bra med 2 ukers lesetid før eksamen! 

 
Hva kan forbedres ?  

• Litt tydeligere pensum. 
• Eksamenen er derimot noe av det verste jeg har vært borti noen gang! Jeg skjønner ikke helt hva 

de som har laget den har tenkt med? For det første var det så sinnsykt mange oppgaver at 
stressnivået føyk til værs bare jeg leste igjennom oppgavene. Ikke nok med det var det altfor 
vanskelig. Pensum er stort og da bør det holde og kunne hovedtrekk og ikke detaljspørsmål. Det 
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ble nesten en eksamen som gikk ut på om du var heldig/uheldig med regelarket ditt. Enten hadde 
du noe tilsvarende på arket, ellers hadde man ikke sjans. Den siste oppgaven om 
differensialikninger var rett og slett dårlig gjort.. Ble denne tatt med i stedenfor å ta med noe om 
studiedesign (som jeg trodde var en stor del av pensum). Hele den siste oppgava burde bli fjernet. 
Og jeg håper at det ble så dårlige resultater at dere tilbyr en ny eksamen for alle. Jeg mener at 
hvis man har fått til de tidligere eksamensoppgavene bør man være greit rusta til en eksamen. 
Men dette var ikke tilfelle denne gangen. Dette oppfatter jeg at de rundt meg også syns. 

• Mitt forslag vil være å dele disse to opp da det ikke virker som om de har så mye med hverandre å 
gjøre. Begge emnene har stort potensiale, og burde ikke kuttes ned på. Kanskje det å dele dem 
opp i to 10-poengsemner med et litt mer definert pensum (gjelder kun studiedesigndelen) ville vært 
veldig fordelaktig. Den eneste forskjellen for oss studenter ville vært to separate eksamener hvor 
vi visste litt mer hva vi skulle lese på. 

• Kollokvieoppgaver som er eksamensrettet. Ikke utelate store deler av pensum på eksamen. Synes 
kanskje arbeidsmengden var litt i overkant. Har brukt mange timer på faget, men likevel har jeg 
hele semesteret følt at jeg ikke har hengt med godt nok. 

• Kanskje strukturere kurset litt bedre, mtp. kommunikasjon mellom forelesere slik at timeplanen ikke 
trengs å endres på så mye. Samt jobbe litt for å redusere slurvefeil i oppgaver som gis ut. 

• Eksamen var litt snever, utelot store deler av pensum (multivariate metoder og storskalasystemer) 
• Se ovenfor. Generelt litt uryddig struktur og litt tidlige labber. Jeg ser hva dere mener med loddrett 

læringskurve, men jeg føler den med fordel, og med noen "enkle" grep, kunne vært litt slakere. 
• Innskrenke pensum, og ta grunnleggande ting litt saktare. Gi tid til modning. 
• Se over. Vanskelig å ha oversikt over hele pensum til kun en eksamen. (Altså både 

statistikkpensum og kart, i tillegg til storskalaasytemer og delen til Rune Halvorsen. 
• gjør det mindre tørt! bruke biologiske eksempler som er interessante og la studentene delta mer. 

følte det ble veldig tavleundervisning og for lite fokus på om vi hadde skjønt det før vi gikk videre. 
info på nettet om at man burde lese hele boka før man begynner kurset! 
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