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Oppgave 1 

 

I en undersøkelse med et utvalg på 77 elever i 8.klasse tilfeldig trukket ut av en populasjon av 

alle 8.klasse-elever i Bærum, ble bl.a. følgende fem variabler benyttet: 

 

1) Kjønn (gutt/jente) 

2) Boligforhold (bor i villa, bor i tomannsbolig, bor i leilighet, annet) 

3) Trivsel på skolen (med svarkategoriene: meget dårlig, dårlig, bra, meget bra) 

4) Har du egen PC hjemme (ja/nei) 

5) Antall feil på en norskprøve (varierte fra 0 til 7 feil) 

6) Antall rette på en matteprøve (varierte fra 5 til 20) 

 

Spørsmål: 

 

A) Hvilket målenivå befinner de seks variablene seg på? 

B) Gi et begrunnet forslag til valg av statistisk mål for å beskrive sammenhengen mellom  

     kjønn og trivsel! 

C) Gi et begrunnet forslag til valg av statistisk mål for å beskrive sammenhengen mellom  

     antall feil på norskprøven og antall rette på matteprøven! 

D) Gi et forslag til formulering av en hypotese ut fra to av disse fem variablene, som kan 

testes ved hjelp av Students t-test for uavhengige utvalg! 

 

 

Resultatene av norskprøven viste følgende fordeling: 

 

        Antall feil     Antall elever 

0 6 

1 9 

2 17 

3 16 

4 14 

5 8 

6 5 

7 2 
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E) Lag en grafisk framstilling av denne tabellen (histogram eller frekvenspolygon). 

F) Oppgi modus og beregn variasjonsbredde, median, mean og standardavvik. 

G) Kommenter fordelingens form. 

 
 
Hint for oppstilling når mean og standardavvik skal beregnes: 
 
x f fx x-M (x-M)2  f*(x-M)2 
0 3   0 .... ...  .... 
1 5   5 ... ..  ... 
osv. 
 
 
 

 

Oppgave 2                                                                                                           

 

Et tilfeldig utvalg av norske ungdomsskoleelever ble i en undersøkelse bl.a. spurt om hvordan 

de vurderer seg selv faglig i forhold til resten av klassen. De ble også spurt om hvordan de  

trives på skolen.  

 

En krysstabell viste følgende sammenheng mellom faglig egenvurdering og trivsel:  

 

  TRIVSEL 

  Dårlig  Ikke helt bra    Bra  Meget bra Rekketotal 

FAGLIG 

Under              5      11      12         3          31 

Middels   16,1%     35,5%    38,6%           9,7%    100% 

 

Middels      9         16     56              8        89 

    10,1%     18,0%   62,9%        9%     100% 

     

Over              5        2     23         4        34 

middels   14,7%       5,9%   67,6%       11,9%     100%  

 

Kolonnetotal    19         29     91       15      154 

    12,3%     18,8%  59,1%           9,7%     100% 

 

Spørsmål: 

A) Forklar med egne ord hva denne tabellen sier om sammenhengen mellom faglig  

      egenvurdering og trivsel i utvalget. 

B)  En signifikanstest ved hjelp av Khi-kvadrat ga en p-verdi på .074 

      Hva forteller dette oss? 

C)  Hvor mange frihetsgrader ble benyttet ved denne signifikanstesten av khi-kvadrat? 
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Oppgave 3 

 

I en undersøkelse ville man sammenligne matematikkferdighetene til lærere som underviser i 

matematikk med ferdighetene til lærere som IKKE underviser i matematikk. 

Gjennomsnitt og standardavvik for antall feil på testen for de to gruppene så slik ut: 

 

     N Mean Standard avvik 

Underviser IKKE i matematikk   8   3,13      2,01 

Underviser  i matematikk        24   1,63      1,76 

 

Students t-test for uavhengige utvalg gav oss følgende resultat: 

 

 t =   2,049; DF = 30; p = .049 

 

A) Forklar tallene!  

B) Hva forteller denne testen oss?   

C) Hva kan du si om denne testens gyldighet overfor en populasjon av matematikklærere 

i Norge. 

 

 

Formler:                                   


