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 Bakgrunn: Mandat for FUI-arbeidsgruppene 

 e) Utarbeide en revidert emnebeskrivelse til innlegging i EPN til 
gjeldende frister høsten 2022. 


 Dette inkluderer en konkret beskrivelse av hvordan FTS-prinsippene 
skal implementeres i emnet. 



1) Hva var vår (emnet Statistikk) prosess fra oppdrag fra FUI til 
“ferdig” emnebeskrivelse?


2) Erfaringer fra innføring av FTS-prinsipper

Plan for presentasjonen



2018 20222019 2020 2021 2023

Oppdrag fra FUI
18.10.2018

• videreutvikle emnebeskrivelsen for emnet statistikk for 
ingeniørfag på 7.5 STP (rapport for 5 STP foreligger)


• avvikende behov kan dekkes gjennom modul på 2.5 STP


• henvende oss til alle studieprogram for behov


• vurdere digitalisering av alle vurderingsformene i emnet


• alt av øvingsopplegg, arbeidskrav osv. gjøres digitale


• emnet skal tilbys første gang høsten 2020



2018 20222019 2020 2021 2023

videreutvikle emnebeskrivelse

1

1 2 3

Lokal arbeidsgruppe fra IMF/statistikk: utarbeidet seks forslag til 
prosjektmodul. 

• Forsøksplanlegging

• Statistisk prosesskontroll

• Industriell statistikk

• Usikkerhet og støy i målinger

• Sammenligning av grupper

• Statistisk læring



2018 20222019 2020 2021 2023

videreutvikle emnebeskrivelse

Alle studieprogram vurderte modulene og meldte tilbake hvilke 
som var relevant.

Vi bad også om tilbakemelding på programverktøy.

2

1 2 3



2018 20222019 2020 2021 2023

videreutvikle emnebeskrivelse

Basert på svarene fra studieprogrammene videreutviklet vi 
innhold for tre ulike prosjektmoduler som studieprogrammene så 
valgte mellom.

3

1 2 3



Statistisk læring og 

data science

Fellesdel (5 STP) 
9-10 uker

Sannsynlighetsregning og statistikk

Industrie
ll statistikk

Usikkerhet og støy 
i målinger

Statistikk for ingeniører
Prosjektdel (2.5 STP) 

4-5 uker



Emnebeskrivelsen 

Digital skriftlig eksamen 
Prosjektoppgave i grupper 

To delvurderinger: Digitalisering? 
FTS-prinsipper?

Læringsutbyttebeskrivelse
Emnebeskrivelsen i boks

Ketil Arnesen

Rammeplan for 
ingeniørutdanning
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2018 20222019 2020 2021 2023

første gjennomkjøring 
av emnet fulldigitalt 
grunnet korona

all utvikling av 
læringsressurser ble 
gjort samtidig som 
emnet ble undervist

mye god lærdom for 
videre emneutvikling



NTNU Toppundervisning 

Utviklingsprosjekt 2021-2023



Andre gjennomkjøring
Møter med alle 
studieprogrammer

20222021 2023

Thea frikjøpt 

Justeringer i pensum

Gode anvendelser av 
statistikk inn i 
læringsressursene

Seminar sammen med 
FTS med alle 
studieprogram – for å 
informere om emnet

Ingeniørstudenter ved NTNU 
skal få aktiv erfaring med 

relevante problemerstillinger og 
med analyse og beregninger i 

statistikk



Læringsressurser i fellesdel

digital 
plenumstime

mandag 
14.15-15

repetisjon 
motivasjon 

kjernebegrep 
Mentimeter  

temavideoer   
(ca 3 x 10 min)

se selv        
les i læreboka 

STACK-øving campus- 
forelesning

obligatorisk 
automatisk 
rettet øving


fredag 
12.15-14

veiledning på 
campus og 

digitalt 

digitalt forum


hjelpesett

eksempler

oppgaver


pensum som 
ikke er dekket i 
temavideoene


Mentimeter 

Python Jupyter

Delvurdering: Individuell skriftlig eksamen 
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STACK 

https://stack-assessment.org/

Open-source online assessment system for 
mathematics and STEM 

Dette er læringsressursen FLEST 
(90%) sier er blant topp fire som 
gir STØRST læringsutbytte!



1) Tema video 2) Notatbok til temavideoen

3) STACK-øving

Python og Jupyter-notatbøker på Jupyter-hub

52%: Kan benytte Python 
eller lignende 
beregningsverktøy til å 
utføre nødvendige 
statistiske beregninger.


8%: topp 4 læringsressurs.



Læringsressurser i prosjektdel

digital 
plenumstime

Uke 1-2: 
totalt 6 timer

prosjekt-
oppgaven 

kjernebegrep 

temavideoer  

se selv        
les i lærebok 

eller 
kompendium 

prosjekt-
oppgaven

innsamling og/
eller analyse av 

data

veiledning på 

campus, digital-
veiledning


og veiledning i 
digitalt forum

Uke 2-4: 
fleksible 

tider

danne grupper 
på 4-6 

studenter 
(Blackboard)


gruppekontrakt

samarbeid 

(mye digitalt i 
2021)  

innlevering i 
Inspera

prosjekt-
grupper

Delvurdering: gruppeoppgave 



Studentaktivt og relevant – og digitalt!



20222021 2023

Studentpanel 

10 studenter (i emnet) fra ulike studieprogram og campuser


30 timer deltakelse i gruppesamtaler rundt relevans av 
læringsressursene i emnet for sitt studieprogram


Ledet av ph.d.-student Janne Aspheim

Funn:

• oppgaver av kontekstuell art kan gjerne ha mer preg av teknologiske 

utfordringer enn utfordringer relatert til dagligliv, familie og korona

• gjerne generelle oppgaver før kontekstuelle

• gjerne kontekst fra “andre” ingeniørprogram

• ikke for mange programspesifikke oppgaver – siden man har den 

samme eksamenen

• problem med stor arbeidsbelastning i november



20222021 2023

• Janne Aspheim og to 
masterstudenter i statistikk:


• pr nå 12 henvendelser (11 fra 
bachelor ingeniør),


• møter på 1-2 timer (noen flere 
ganger) 


• Kun en veileder møtt.

Vi har fått bedre innsikt i 
problemer som 
bachelorstudenter møter og kan 
bruke disse i utviklingen av nye 
læringsressurser.

Statistikkhjelp for bachelor-
oppgave i ingeniørfag

Ingeniørstudenter lærer statistikk i 
høstsemestret i andre klasse og blir da 
kjent med grunnleggende begreper i 
statistikk. Men, det er ikke alltid like 
lett å overføre det man har lært til 
bruk i den virkelige verden! Noen 
problemer er også ganske komplekse 
eller "wicked"! Skal du samle inn data, 
eller behandle innsamlede data i din 
bacheloroppgave? Synes du det er 
vanskelig å se hvordan du skal 
behandle data samlet inn under 
usikkerhet, eller data som inneholder 
støy? Da kan vi hjelpe deg! 

Bruk QR-koden under til å finne 
frem til nettskjemaet vårt og fyll 
inn informasjon. Vi tar kontakt 
med deg (student og veileder) 
for å finne ut hvordan vi kan 
hjelpe.
Senere i semestret håper vi 
også å tilby "drop-in 
statistikkveiledning" og vi 
kommer tilbake med tid og sted 
(fysisk og digitalt).

Kontaktpersoner: 
Janne Aspheim 
janne.c.h.aspheim@ntnu.no og 
Mette Langaas 
Mette.Langaas@ntnu.no
Institutt for matematiske fag

Er du ingeniørstudent og skal skrive bacheloroppgave våren 2022?

https://nettskjema.no/a/238933

Illustrasjon av pch.vector / Freepik: www.freepik.com



Observasjoner 

Lenker: Bb H2021 https://s.ntnu.no/istx100yBb, informasjon om FTS/
Toppforskprosjektet: https://wiki.math.ntnu.no/stating/start

Vi håper å fortsette det gode samarbeid med studieprogrammene, 
men hvordan kan vi gjensidige jobbe med problemstillinger i flere 
emner enn statistikk.

Vi vil se studenter på campus! Flere emner må IKKE bare være 
digitale - og vi ha steder på campus der studenter kan følge digital 
undervisning.

Og lengter etter en bedre løsning enn Bb for håndtere gruppearbeid 
(opprette og følge opp). Belastning i slutten av semestret.

Vi er veldig fornøyde med muligheten for en fellesdel, og 
differensiering ved ulike moduler (men ikke så fornøyd med 10 
emnekoder). Felles ressurser - likhetsprinsipp!

Delvurderinger: pass på med prosenter og gi forklaring på “regler” for 
gjentak.

https://s.ntnu.no/istx100yBb


To delvurderinger med 20/80 er tull, og 30/70 er ikke veldig mye bedre



H2020

H2022

(Og aldri aldri aldri endre fra vektlegging av delvurderinger hvis 
ikke det er 100% klart at da hele emnet må tas på nytt…)

Forklar hva reglene rundt gjentak av en delvurdering er!






