
Pensumliste i STK1000 H2016.  
Pensum til midtveiseksamen er endelig (per 04/10-2016)  

Pensum til avsluttende eksamen vil bli oppdatert i løpet av høsten.  

 

Pensum i forbindelse med midtveiseksamen/deleksamen onsdag 12. oktober 

Studieseksjonen opplyser: I følge eksamensgruppa på MN-fakultetet er det ingen regler for hvor 
lenge før eksamen pensum må være gått gjennom, det er opp til emneansvarlig selv.  
Pensum til midtveiseksamen er derfor:  
 

1) Alle oppgaver som er gitt så langt i løpet av kurset, inkludert den obligatoriske 

innleveringsoppgaven. Studentene må også gå gjennom R-scriptene som ligger på 

hjemmesiden til kurset. 

2) Alle temaer som er gjennomgått på forelesninger, eller som det er lagt ut forelesningsnotater 

til. Forelesningsnotater ligger på hjemmesiden til kurset. Det forventes at studentene også 

har lest om disse temaene i læreboka: 

Moore & McCabe & Craig: Introduction to the Practice of Statistics, eigth edition, 2014. W. H. 

Freeman and Company. ISBN: 1-4641-5893-2 eller 978-1-4641-5893-3. 

 kap. 1-5, hele, unntatt: 

 “stemplots” i Ch 1 

 Least squares regression, prediction og residuals i Ch 2.4-2.5. 

 Ch 5.2 

Stoff merket "Beyond the basics" er for spesielt interesserte. 

Eksamensoppgaver og midtveiseksamen/deleksamen i STK1000 fra tidligere semestre finner dere til 

venstre under 'Oppgaver', unntatt midtveiseksamen fra H2015, som ligger under «Ukesoppgaver» på 

semestersiden til kurset. 

Læreboka har egen hjemmeside. Her ligger det blant annet en rekke kontrollspørsmål (quiz) for de 

som vil teste seg selv på de ulike kapitlene. (Vær så snill å ikke legge inn epost-adressen til foreleser!) 

Studieseksjonen opplyser: 

1) Fristen for å levere inn ny oblig (for dem som ikke fikk godkjent i første runde) er vanligvis to uker 

etter den første fristen. Dette pleier gruppelærer å skrive på obligen eller i devilry der studentene 

kan se tilbakemeldingene. Hvis du ikke har fått beskjed om dette, vennligst ta kontakt med den 

gruppelæreren som rettet obligen din.  

2) Spørsmål: Hvordan evalueres midtveiseksamen? Kan man stryke? Hvor mye må man ha riktig? 

Svar: Man kan ikke stryke på midtveis. Man får ikke karakter, men en poengsum. 

3) Spørsmål: Hvis man har alt rett på midtveis og stryker på endelig eksamen, kan man allikevel stå? 

Svar: Karakteren blir beregnet på summen av poengene fra midtveis og avsluttende eksamen. 

Midtveis teller 1/4 av karakteren og man må ha ca 40% for å få en ståkarakter.  

Studieadministrasjonen (studieinfo@math.uio.no) svarer på andre spørsmål om obliger og eksamen. 

http://bcs.whfreeman.com/ips8e/#t_616906____
mailto:studieinfo@math.uio.no


 

Pensum til avsluttende eksamen, tirsdag 29. november 

1) Alle oppgaver som er gitt i løpet av kurset, inkludert de obligatoriske innleveringsoppgavene. 

Studentene må også gå gjennom R-scriptene som ligger på hjemmesiden til kurset. 

2) Alle temaer som er gjennomgått på forelesninger. Forelesningsnotater ligger på 

hjemmesiden til kurset. Det forventes at studentene også har lest om disse temaene i 

læreboka: 

Moore & McCabe & Craig: Introduction to the Practice of Statistics, eigth edition, 2014. W. H. 

Freeman and Company. ISBN: 1-4641-5893-2 eller 978-1-4641-5893-3. 

 kap. 1-5, hele, unntatt “stemplots” i Ch 1. 

 kap. 6.1-3. 

 kap. 7.1-2  

 kap. 10.1 

 kap. 11 hele, unntatt side 617-618: Avsnittet " ANOVA table for multiple regression". 

 Kap 15.1  

Stoff merket "Beyond the basics" er for spesielt interesserte. 

Eksamensoppgaver og midtveiseksamen/deleksamen i STK1000 fra tidligere semestre finner dere til 

venstre under 'Oppgaver', unntatt midtveiseksamen fra H2015, som ligger under «Ukesoppgaver» på 

semestersiden til kurset. 

Læreboka har egen hjemmeside. Her ligger det blant annet en rekke kontrollspørsmål (quiz) for de 

som vil teste seg selv på de ulike kapitlene. (Vær så snill å ikke legge inn epost-adressen til foreleser!) 

 

http://bcs.whfreeman.com/ips8e/#t_616906____

