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Referansegrupperapport 
  

Dato: 6. juni 2019 
 
Emnekode og –tittel: MA8701 – Generelle statistiske metoder 
 
Emnet ble gjennomført år/semester: Vår 2019 
 
Program emnet inngår i (oppgi alle dersom emnet inngår i flere program): PhD-emne ved IMF 
 
Studenter som har deltatt i referansegruppen. Navn og studieprogram: 

• Even Moa Myklebust, MTFYMA 4. år 
• Tore Mo-Bjørkelund, PhD i marinteknikk 
• Ingeborg Gullikstad Hem, PhD i statistikk 

 
 
 

Referansegruppens vurdering av kvaliteten på læringsaktivitetene: 
 

1. Kurset har hatt fem ulike forelesere som har bidratt med hvert sitt tema, og en koordinator. På den ene 
siden har dette gitt en dybde man trolig ikke får med én foreleser, men det blir litt lite sammenheng 
mellom de ulike delene. 

2. 30 % av karakteren i faget er basert på et prosjekt. Prosjektet gikk ut på å løse en gammel oppgave fra 
Kaggle (Kaggle is an online community of data scientists and machine learners). Hensikten var at 
studentene skulle øve seg på en realistisk oppgave, men i sånne oppgaver kan det fort bli for lite fokus 
på teori og for mye på databehandling og å finne den beste løsningen ved en «prøv og feil»-metodikk. 
Det ble motivert til å bruke en regneklynge med CPUer og GPUer til å løse deler av prosjektet. Det var 
ikke nødvendig å bruke regneklyngen for å bestå prosjektet, så det var ikke alle som testet ut dette. I 
tillegg var det problemer med bruk av GPUene sammen med R på regneklyngen, og dette ble løst veldig 
sent i prosjektperioden. Det var et for stort fokus på bruk av regneklyngen og GPUer tidlig i kurset, og 
det var uheldig at kun bruk av CPUer og ikke GPUer var testet ut av fagstaben på regneklyngen på 
forhånd.  
Prosjektene skulle presenteres, grunnet et stort antall studenter i kurset og begrensede ressurser fra 
læringsstaben skulle ikke en rapport leveres. Dette fungerte fint. 

3. Hva som var pensum var tydelig tilgjengelig på wikisidene. 
4. Eksamen var muntlig, der man brukte 10 minutter på et egenvalgt tema, og resten av tiden på å svare på 

spørsmål. Selv om det var mange ulike forelesere og sensorer på eksamen, fikk alle samme type 
spørsmål.  
 

 
Referansegruppens forslag til tiltak som kan øke læringsutbyttet: 
 

1. De ulike foreleserne kan på forhånd være enige om hva og hvordan hver enkelt underviser, så temaene 
kan bindes mer sammen. Alternativt kan én foreleser undervise hele kurset hvis det er ressurser til dette. 
Referansegruppen tror én foreleser vil være det beste. 

2. Det burde legges tydeligere retningslinjer for prosjektet på forhånd enn det var gjort her, da det var 
uklarhet i om målet var å forstå pensum eller å komme fram til den beste løsningen. 
 

Alt i alt var faget lærerikt, på tross av at det var litt usammenhengende grunnet mange forelesere. 
 

Veiledning for skriving av referansegrupperapporter finnes på: https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Referansegruppe+-+for+studenter 
 


