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Referansegruppens vurdering av kvaliteten på læringsaktivitetene: 
 
Forelesninger 
Forelesningene har generelt holdt et høyt nivå, og det ble holdt en god balanse mellom teori, 

eksempler samt bruk og framvisning av digitale verktøy. Må også kommenteres at faget har hatt flere 

forskjellige forelesere da hovedforeleser grunnet sykdom ikke var tilgjengelig. Hvor dette førte til delvis 

overlapp av emner forelest om, men hele pensumlisten ble for så vidt dekket.  

 

Det var relativt få som møtte til forelesninger (til vanlig 10-15 stk). Basert på tilbakemeldinger virker 

ikke dette som at det var noe som var tilknyttet til forelesningenes kvalitet, men heller at det 

sannsynligvis er fordi mange foretrekker å lese selv, samtidig var det en del som ga til uttrykk at de 

ikke kunne møte grunnet kollisjoner med andre forelesninger. (Emner nevnt for referansegruppen hvor 

dette var tilfellet: TMA4145 Lineære metoder og TDT4120 Algoritmer og datastrukturer). 

 

Gjennom semesteret ble det også byttet en del på forelesningssaler og det hadde vært foretrukket om 

man kunne få tildelt en fast sal.  

 
Interaktive Forelesninger 
I de interaktive forelesningene regnet en i hovedsak på eksamensoppgaver hvor studentene fikk 

veiledning når det trengtes. Det kan øke oppmøte hvis de interaktive forelesningene gjennomgår 

pensum punkter i tillegg til å ha oppgaveløsning. Men det bør også poengteres at det er mange som 

satte stor pris på de interaktive forelesningene og at det burde tas i bruk i videre semestre for kurset.  

 
Lærebok 
Læreboken har tilstrekkelig gode forklaringer og beviser og er veldig god i bruk av eksempler. 

Men det er ikke til å se bort ifra at læreboken kan oppfattes som nokså rotete, det er vanskelig å finne 

underkapitler grunnet rotete innholdsfortegnelse og sidestruktur, det er vanskelig å finne tabeller som 

enkelte oppgaver referer til og det er vanskelig å finne oppgavenummer grunnet merkverdig valg av 

nummerering i boken. 
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En ide, og noe som ble implementert i løpet av semesteret, og som hjalp veldig er å liste oppgaver 

samt sidenummer til oppgavene når de gis i øvingene.  

 
Øvingsopplegg 
Flere ga uttrykk for at det var for strenge krav til godkjenning av øvinger i begynnelsen av semesteret 

(hhv. at en måtte gjøre et reelt forsøk på alle oppgavene), og at godkjennings kravene var ulik normen 

(eks. 50% riktig svar). Dette ble endret på mot slutten av semesteret, men kanskje er også noe en 

burde holde seg til videre.  

 

Samtidig var det flere som etterspurte lengre øvinger med flere utfordringer. Eksempelvis hadde det 

vært en ide og innføre valgfrie oppgaver.  

 

Gjennom semesteret var det vanskelig å finne løsningsforslag for øvingene i blackboard og på det 

siste referansemøte ble en enig om at de disse skulle legges mer tydelig ut. Noe som kan være greit å 

gjøre i videre semestre.  

 

Eksamen 
Rundt 30% strøk på eksamen nå sammenlignet med strykprosenter på rundt 15% de siste fem årene. 

Snittkarakteren i år var også betydelig lavere enn de siste fem årene.  

 

Uten å spekulere for mye, kan dette være på grunn av de mange vikarene som har vært i faget (som 

det var umulig å gjøre noe med). I tillegg var mange av eksamensoppgavene i år veldig forskjellig fra 

hvordan de har vært de siste årene. Mange studenter kommenterte etter eksamen at de ble overrasket 

over hvor mye tekst hver oppgave hadde, og at hver deloppgave hadde egentlig mange 

del-deloppgaver som ikke var nummerert. 

 

Referansegruppens forslag til tiltak som kan øke læringsutbyttet: 
- Det burde utføres en overordnet diskusjon om hvorvidt programmering skal bli en del av 

introfagene i statistikk. Mange studenter synes programmering burde bli en del av fagene for å 

øke motivasjon og relevans til senere forskning og arbeidsliv. 

 

- Faget dekker over et nokså stort spekter av forskjellige metoder og det er lett at den røde 

tråden i faget forsvinner. Hadde derfor vært fint om en kunne ha lagd en lett oversikt og 

sammenligning av de forskjellige metodene. 

 

- De interaktive forelesningene bør struktureres mer rigid slik at eksempelvis foreleser styrer 

hvilke oppgave en jobber med, går igjennom relevant pensum først, for så å gå igjennom 

løsning etter at studenter  har prøvd om det var noe som ble oppfattet som uklart.  

 

- Tilstrekkelig forelesningssal bør tildeles slik at forelesningene ikke blir kasteball mellom ulike 

saler. 

 

- Løsningsforslag til øvinger bør legges tydelig fram. 
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