
Referat 06.02.2020 

Bidrag: Sunniva, Ida, Rasmus, Morten, Simen, Ekaterina, Silius og Gunnar. 

Generelt om emnet: Emnet gir en innføring i sannsynlighetsregning og statistikk på 
universitetsnivå for studenter i realfag. Det er større vekt på sannsynlighetsregning og 
begrepsforståelse enn i metoderettede kurs for ingeniører og sivilingeniører. Emnet er dermed 
mer en innføring i teoretisk statistikk enn i anvendt statistikk. Teorien er, allikevel, hele tiden 
motivert av konkrete modeller som beskriver fenomen og observasjoner fra verden utenfor 
matematikken. 

Det forutsettes at studenten har forkunnskaper og noe fortrolighet med sannsynlighetsregning 
og kombinatorikk fra videregående skole. Videre forutsettes det at leseren har tatt 
grunnleggende kurs i matematisk analyse som omhandler mengder, funksjoner, derivasjon, og 
en- og flerdimensjonale Riemann-integral. 

Statistikkfaget gir metoder for å lære fra observasjoner. Dette er metodikk for å samle inn, 
presentere og lære fra data. Modellering og inkludering av effekten av usikkerhet er sentral. 
Statistikkfaget gir derved viktige nødvendige verktøy for vitenskapelig forskning og allmenn 
forståelse av fenomen i samfunnet. Faget presenterer grunnleggende elementer i teorien for å 
kunne forstå, bruke og videreutvikle disse statistiske verktøy. 

Wikiside: Noen opplever at det er vanskelig å se når siden er oppdatert og at det er vanskelig 

å finne frem. Siden https://wiki.math.ntnu.no/st1101/2020v/start er kun 1 enkel side og 

oppdatering skjer direkte under overskriftene Beskjeder, Forelesningsplan, Øvinger. Et 

alternativ er å spre informasjonen rundt på ulike sider som man må klikke seg frem til. Dette 

siste alternativet vil neppe gjøre det enklere å finne frem så lenge det er få endringer. 

 

Øvinger/ øvingsopplegg: Mange studenter mener noen oppgaver er vanskelige. Det er et 

ønske om flere enklere oppgaver i øvingene.  

Oppgave 2.4 i ex2.pdf ble nevnt spesielt. Det var ønske om å dele opp oppgaven i 

underpunkter (i), (ii), … fordi det da ville være lettere å lese spørsmålene, og det ville være 

fint om hele oppgaven sto på en enkelt side. Oppgaven er merket med (T) fordi den er 

vanskelig.  

Oppgaven er et eksempel på en oppgave som supplerer teorien gjennomgått i forelesningene. 

Den skal være mulig å løse med utgangspunkt i forelesningene, men selve oppgaven er ikke 

gjennomgått på forhånd i forelesningene. Forelesningene alene dekker ikke alt som er 

pensum. Noe av pensum læres best ved aktivt arbeid med øvinger. Øvingstimer og treffetid 

kan brukes til å få hjelp med oppgaver som er vanskelige. 

https://wiki.math.ntnu.no/st1101/2020v/start


I noen av øvingstimene har øvingslærer gått gjennom tema som mange stiller spørsmål om. 

Dette setter studentene stor pris på og det fungerer bra. Dersom noen oppgaver eller tekst i 

notatet er vanskelige å forstå, så oppfordrer foreleser til at studentene sender spørsmål i e-post 

eller på annen måte. Spørsmålene bør være så konkrete som mulig.    

Det gis poeng og karakter på øvingene. Noen studenter vil gjerne ha utfyllende skriftlig 

begrunnelse i tillegg. Foreleser vil ikke pålegge dette som ekstraarbeid til øvingslærerne, men 

oppfordrer til bruk av øvingstimene til dette. Det er uklart om studentene mener poeng på 

øvingene er bra eller dårlig. 

Forelesning: Studentene setter pris på muligheten til å stille spørsmål underveis. Foreleser 

oppfordrer studentene til å stille flere spørsmål underveis. Det fungerer bra nå, men det kan 

bli enda bedre. Pauser med noen minutter diskusjon fungerer antagelig bra, men ble ikke 

kommentert spesielt. Ingen spørsmål er for trivielle. Foreleser mener det er studentenes 

oppgave å spørre eller si fra om noe er uklart eller vanskelig underveis. Det er forelesers 

ansvar å legge til rette for dette.  

I mange av forelesningene er pilkast brukt som konkret illustrasjon av de nye begrepene som 

innføres. Dette gir en rød tråd i forelesningene. Dette vil foreleser fortsette med. Noen 

studenter vil gjerne ha flere andre eksempel i tillegg. Dette vil komme etter hvert. En 

begrunnelse for å beholde pilkast er at da er det kun teorien som er ny og dette er vanskelig 

nok. All teori i kurset kan illustreres ved pilkast.   

Forelesning vesentlig på tavle fremfor bruk av slides fungerer bra. Foreleser fremstår som 

engasjert. Mange studenter oppfatter emnet som vanskelig. 

Lærebok: Øvingsoppgavene er gitt i egne notat på norsk. Notatene inneholder nok teori til å 

kunne besvare oppgavene, men det kan være flere eksempel. Foreleser oppfordrer studentene 

til å bruke læreboken for å finne flere eksempel. Læreboken er spesielt god ved at den har 

egne case studier i tillegg til mange flere enkle eksempel. 

Annet: I en uke foreleste en vikar (Dag W.-B.). Dette var gode forelesninger som studentene 
satte pris på. Temaet overlapper med tema som er pensum på videregående skole, men i en litt 
mer avansert form. 

I en uke ble forelesningene erstattet av tre videoer med tilhørende øvingsoppgaver. Den ene 
videoen inneholder tema som først blir forelest mye senere og var dermed vanskelig. 
Øvingsoppgavene derfra var allikevel tilpasset pensum så langt som det er gjennomgått. Det 
burde vært advart om at denne videoen kunne være vanskelig. Variasjon med video i en uke 
vurderes videreført i senere år. 

 



%%%%%%%%%% TILLEGG FØLGER UNDER %%%%%%%%%%%%%% 

Tilbakemeldinger gjengitt under samsvarer med overstående, men tas med direkte for å gi et 
direkte inntrykk. 

Tilbakemeldinger A fra studenter med svar: 

-Veldig mange ukjente begreper som ikke blir forklart forståelig verken i notatet eller i 

forelesning. Vanskelig å forstå med kun matematisk notasjon. Feks: «En parameter er en 

funksjon av modell.» sier oss veldig lite uten noe mer forklaring. Det er vanskelig å forstå 

uten kontekst eller mer eksempler. 

GT: Notert. Jobber med eksempel i forelesningene hele tiden. GT 

-Øvingsoppgavene er store og ofte vanskelige å forstå. Noen krever veldig mye forståelse, 

som det er vanskelig å få ut fra notat og forelesning. Av og til føles det ut som informasjonen 

oppgaven trenger ikke er tilgjengelig på grunn av hvordan oppgaven er formulert. Virker også 

som studass blir «oppgitt» over vår mangel på kunnskap i øvingstimene. Ofte må han forklare 

begrep på en forståelig måte felles i øvingstimen. Han burde slippe å få det ansvaret, samtidig 

som øvingstimene ikke burde ta over for forelesning. 

GT: Notert. Øvingene er litt mindre i omfang nå, men noen vanskelige oppgaver må være 

med. Stud.ass gjør etter min vurdering en meget god jobb her, og forklaring felles er en god 

løsning for mange (se under). GT 

-Forelesningene er engasjerende og gode. Veldig bra med eksempler, men mange faller av 

fordi grunnleggende begreper ikke er på plass og det er mangelfull forklaring av disse. Virker 

som om forelesningene starter på et høyt nivå, selv om mange har veldig få grunnkunnskaper 

om faget. Ved å bruke tavlen mer og mer oversiktlig vil det være enklere å følge med i 

forelesning. Kanskje det er lurt å ha en forelesning der alle viktige begrep blir grundig forklart 

med eksempel, slik at alle studentene klarer å forstå forelesningene videre? 

GT: Notert. Jobber med eksempel i forelesningene og oppfordrer til enda mer spørsmål 

underveis fra studentene. Kommunikasjonen her er viktig. Det er bra nå, men kan alltid bli 

bedre. Bruker tavlen hele tiden. Jobber med bedret struktur og tydelighet. GT 

Tilbakemeldinger B fra studenter med svar: 

Forelesningene er ikke kjedelige, og diskusjons pausene og spørsmålene funker godt for å 
lære. Når det er spørsmål blir det fort lagt merke til, og hvis man kommer med spørsmål i 
pausene får man gode forklaringer. Det er også veldig positivt at øvingene blir lagt ut i god 
tid. Studass har vært flink på å svare på spørsmål, og på å forklare relevant teori når noe er 
uklart. Og Dag fikk skrytt av forelesningene om kombinatorikk. 



GT: Bra. Viktig å få tilbakemelding om ting som fungerer bra. Takk. GT 

Mange kommentarer om at faget er lagt på et høyt teoretisk nivå, om at det dermed blir 
vanskelig å henge med på hva som gås gjennom i forelesningene. 

GT: Dette henger sammen med fagbeskrivelsen som gitt innledningsvis. Dette er ikke et 
brukerkurs for studenter uten noe matematikkbakgrunn. Den beste løsningen er å få 
studentene til å stille spørsmål underveis. Læringskurven er også noe bratt ved at lærebok og 
forelesninger begynner rett på aksiomene for sannsynlighet, men jeg tror dette er den beste 
løsningen alt i alt. Det blir mer anvendt med mer eksempel og regning etter hvert. GT 

Forkunnskapene i faget er MA1101, og eventuelt R1 fra videregående, men flere konsepter 
som antas som kjent i notater / forelesingene er ikke en del av disse fagene.  

GT: Det antas forkunnskaper som beskrevet i starten. Uansett er den beste løsningen her å 
stille spørsmål for å få oppklaring. Notatet skal inneholde det som er nødvendig, og konkrete 
tilbakemeldinger kan brukes til å rette opp dersom noe faktisk ikke er forklart (godt nok).GT  

Et eksempel som ble tatt opp var videoen om usikkerhet, som blant annet inkluderer 
estimatorer, Welch-Sattertwaite approksimasjon og andre ting som ikke er gjennomgått. 

GT: Dette er riktig. Dette skal gjennomgås senere i kurset. Det skulle vært advart mot dette på 
Wiki siden. Deler av videoen skal allikevel være mulig å forstå direkte. GT 

Øvingene har blitt opplevd som vanskelige. Og det ønskes at teorien som skal brukes i 
øvingene blir gjennomgått grundigere i forelesning. Flere av oppgavene har vært uklare og 
har inkludert skrivefeil, så mer presise oppgavetekster ønskes. Og at det er kommer klarer 
fram hva som er deloppgavene. Det ønskes flere rene regneoppgaver, altså ikke teori 
oppgaver. Og at noen tidligere relevante eksamensoppgaver blir inkludert i øvingene. 

GT: Noen av oppgavene er teoretiske og vanskelig, jf  Oppgave 2.4 i ex2.pdf diskutert over. 
Det er helt sikkert noen trykkfeil i oppgavene, men så langt kjenner jeg ikke til noen. Dersom 
det er uklarheter eller mulige trykkfeil, så er den beste løsningen å stille spørsmål om dette. 
Øvingstimer, forelesninger og direkte e-post til meg er tilgjengelig for dette. Det vil bli mer 
regneoppgaver utover, men også fortsatt teori – jf fagbeskrivelsen. Eksamensoppgaver er mer 
relevant senere i kurset fordi de krever bruk av tema fra mange deler av pensum på en 
gang.GT 

Spørsmålene som blir spurt i forelesningene oppfattes ofte som vanskelige å forstå. Mulige 
måter å forbedre dette på er: (1).En kjapp gjennomgang av hva de relevante  
fagbegrepene/definisjonene i spørsmålene betyr (2). Hvis vi fortsatt ikke får til å svare, kan 
det gis hint eller utdypning av hva som menes med spørsmålet. Definisjonene som blir gitt har 
blitt oppfattet som upresise/vanskelige å tolke. Flere konkrete eksempler på hva definisjonene 
betyr, og hvordan man skal tolke notasjonen har blitt foreslått som mulige løsninger på det. 
En ”rød tråd” som binder sammen de forskjellige temaene i forelesningen ønskes også. 

GT: Notert. Jobber med saken. Takk for tilbakemeldinger! GT 
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