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Fellesdel (5 STP) 
9-10 uker

Sannsynlighetsregning og statistikk

Ingeniørstudenter ved NTNU 
skal få aktiv erfaring med 

relevante problemerstillinger og 
med analyse og beregninger i 

statistikk

Industrie
ll statistikk

Usikkerhet og støy 
i målinger

Statistisk læring og 

data science

Statistikk for ingeniører
Prosjektdel (2.5 STP) 

4-5 uker

deskriptiv, hendelser, stokastiske 
variabler, statististiske modeller, 

estimering, hypotesetest, enkel lineær 
regresjon og korrelasjon

2020 og 2021: to delvurderinger. 
Resultater fra 
spørreundersøkelse 
H2021, 224 svar (20%)



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 (29.10.2021) 



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!



Programvaren som brukes (Discourse) er lagd av de samme som står 
bak MathOverflow.net og stackexchange.com. Åpen kildekode. 

45% har ikke brukt Forumet, 12% har som topp 4 læringsressurs

https://www.discourse.org/
https://mathoverflow.net/
https://stackexchange.com/


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.



Basert på svar fra 224 studenter (ca 20% av studentmassen).



Læringsressurser i fellesdel

digital 
plenumstime

mandag 
14.15-15

temavideoer   
(ca 3 x 10 min) STACK-øving campus- 

forelesning

obligatorisk 
automatisk 
rettet øving


fredag 
12.15-14

veiledning på 
campus 


og i digitalt 
forum


hjelpesett

eksempler

oppgaver


pensum som 
ikke er dekket i 
temavideoene 

Hva er fysisk (ikke-digitalt)?

Det har vært lavt fysisk 
oppmøte på campus for 
veiledning og 
campusforelesninger i 
fellesdelen. Hvorfor er det?



Tiltak neste år:

• Pushe på NTNU for å finne løsninger for å se video på campus?

• Er læringsressursene for “gode”?

• Fokusere mer på beregninger? Beregning på eksamen?

• Mer interaktivt opplegg for campusforlesningene - som ikke streames.



Interaktive forelesninger i TMA4110/5 Matematikk 3

• Innsjekk

• Kort repetisjon

• Enkle oppgaver i quiz-modus

• Gjennomgang

• Pause

• Litt lengre oppgaver (eksamensoppgaver/tolkning/relevans)

• Gjennomgang

• Utsjekk

Eksempel: Shared template i Mentimeter: TMA4110 H21 – 
Vektorligninger og matriser. Morten Solberg, Aslak Bakke Buan.

Bygget rundt Mentimeter: jobbe i par



Prosjektdel: lære teori og jobbe med prosjektoppgave

1001: Industriell 
statistikk

1002: Målefeil/støy i 
målinger

1003: Statistisk læring 
og data-science

Design of 
experiments: 

planlegge, utføre, 
analysere, skrive 
rapport, Minitab.

Bygg, geomatikk, 
havbruk, logistikk, 

Krigsskolen

Elektro, fornybar, kjemi, 
maskin, material

Data, digsec, prog, 
eldig

325 studenter
550 studenter 250 studenter

Prosesskontroll: 
utføre analyser i 
Python, svare på 

spørsmål.

Intro/forståelsesdel: 
gi eksempler, svare på 

spørsmål

Forsøk: 
utføre forsøk, analysere 
data og skrive rapport

Regresjon: 
analysere med Python 

tolke analyser

svare på spørsmål


rapport
Klassifikasjon: 

ditto
Klyngeanalyse: 

ditto



Læringsressurser i prosjektdel

digital 
plenumstime

Uke 1-2: 
totalt 6 timer

prosjekt-
oppgaven 

kjernebegrep 

temavideoer  

se selv        
les i lærebok 

eller 
kompendium 

prosjekt-
oppgaven

veiledning på 
campus, digital-

veiledning 
(whereby og 

zoom) 

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 (29.11.2021) 



Studentaktivt og relevant – og digitalt!



Læringsmål oppfylt?

Kan presentere og forklare viktige egenskaper til et 
datamateriale ved bruk av oppsummerende størrelser, tabeller 
og figurer


Ser viktigheten av statistisk kunnskap og kompetanse i 
ingeniørrollen og kan kommunisere med fagpersoner om 
ingeniørfaglige problemstillinger ved å benytte seg av 
statistiske begreper og størrelser.


Kan anvende statistiske prinsipper og begreper innen eget 
fagfelt

72%

74%

69%



Fellesdel (5 STP) 
9-10 uker

Sannsynlighetsregning og statistikk

Industrie
ll statistikk

Usikkerhet og støy 
i målinger

Statistisk læring og 

data science

Statistikk for ingeniører
Prosjektdel (2.5 STP) 

4-5 uker



Veien videre
Dobbel sensur: en skriftlig eksamen og obligatorisk prosjekt

Prosjektarbeidet:  
• “vi” danner gruppene

• lure tricks i gruppeprosessene?

• noe bedre enn Bb for 

innlevering?

Relevans i felles- og 
prosjektdel:  
• studentpanel H2021 og H2022

• statistisk veiledning av 

bacheloroppgaver V2022

Vil dere vite mer? Bb H2021 https://s.ntnu.no/istx100yBb, informasjon 
om FTS/Toppforskprosjektet: https://wiki.math.ntnu.no/stating/start

Samarbeid:  
• med de andre bach-ing 

fellesemnene

• med statistikk for siv.ing

Campus og 
plenumsforelesninger:  
• videreutvikle

https://s.ntnu.no/istx100yBb
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Stor takk til fagteamet, eksamenskontoret,  
timeplanleggerne, NTNU IT Jupyter-hub, IMF-IT-drift, 
FUI, studieprogrammene!


