
OPPGAVEHEFTE FOR STK1000 – KAPITTEL 2

1. Oppgaver til Kapittel 2

Regneoppgaver. Følgende oppgave om rette linjer er viktig å få til både siden
rette linjer er sentralt å klare å jobbe med for å skjønne lineær regresjon, og siden
den er en forberedelse for en av oppgavene til den obligen som legges ut på slutten

av uke 36.

Oppgave 1. Som kjent er likningen for en rett linje

y = a + bx,

som også kan skrives i funksjonsform

f(x) = a + bx.

En funksjon sies å gå igjennom et punkt (x1, y1) hvis f(x1) = y1. F.eks går den
rette linjen

f(x) = 1 + 2x

igjennom punktet (1, 3), siden f(1) = 1 + 2 × 1 = 3. I dette konkrete eksemplet er
altså a = 1, b = 2 og x1 = 1, y1 = 3.

I STK1000 er vi nesten utelukkende interessert i å bruke linjer til å beskrive
mønsteret til et datasett. La oss derfor si at vi har plottet datasettet vårt i f.eks
Minitab og deretter tegnet opp en linje man synes viser det generelle mønsteret til
datasettet (og ikke ved hjelp av minste kvadraters metode). Man ønsker så å �nne
linkingen til denne linjen. Vi skal nå se hvordan det kan gjøres.

En linje er bestemt av hvor den er i to punkter (hvorfor?), så la oss anta vi ser på
linjen vi har tegnet hvor den er i x1 og x2, og �nner at den er i y1 og y2 respektivt.
Vi ønsker altså å �nne a og b-verdier slik at

y1 = a + bx1 og y2 = a + bx2. (1)

Vis at a og b er lik

a =
y1x2 − y2x1

x2 − x1
og b =

y2 − y1

x2 − x1
.

Det vil si, start med likningene (1) og bruk algebraiske regler til å komme frem til
verdiene for a og b over.

Diskusjonsoppgaver.

Oppgave 2. Alle har vel hørt sitatet �There are three kinds of lies: lies, damned
lies, and statistics.�. Det er til og med så berømt at det har sin egen Wikipedia-side,
hvor det står

�Lies, damned lies, and statistics� is part of a phrase attributed
to the 19th Century British Prime Minister Benjamin Disraeli and
later popularised in the United States by Mark Twain: �There are
three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.� The statement
refers to the persuasive power of numbers, the use of statistics to
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bolster weak arguments, and the tendency of people to disparage
statistics that do not support their positions.

Å lyve med statistikk har også blitt popularisert med boken �How to lie with
statistics�, en slags guidebok skrevet av Darrell Hu�. Boken er lettlest (kan leses på
en kveld), og passerer dessuten også berømthetstesten1 om den har Wikipedia-side.
Vi skal her se på noen av �triksene� som Hu� eksempli�serer.

Poenget med Hu�s bok er nok mest å få lesere til å lære en del statistikk uten at
de kanskje skjønner det helt at de har lest en bok om statistikk (!). Det er jo klart
det er morsomt å lære seg noe hvordan man �jukser�. Men, nesten alt som står i
�How to lie with statistics� er eksamensrelevant STK1000 pensum! Eneste forskjell
er at vi skal lære mange �ere triks (eller, fra vårt perspektiv feil man kan begå og
som man må være observant på), og dessuten skal lære en del av matematikken bak
(som leder til enda mer �eksibilitet i fremtidige løgner) slik at vi skjønner en del
av hva �triksene� går ut på.

De aller værste triksene lærer vi desverre først i annen del av kurset, men allikevel
kan vi noen triks som kan forvirre enhver som ikke har vært igjennom del I av
STK1000.

i. På engelsk er man så heldig at ordet �average� både kan bety �mean� og �medi-
an�. En typisk inntektsfordeling ser ut som familieinntekten vi studerte i første
kursuke, som er å �nne på �families.mtw�. Hvis du var sjef i et amerikansk
�rma, hvilken betydning av �average� ville du rapportert i media, og hvorfor?

ii. Fortsatt i sjefsrollen, hvilket tidsplott under (som viser nøyaktig samme data)
for lønnsutvikling ville du valgt som argument mot at de ansatte var i ferd med
å gå til streik? Og hvis du var ansatt, hvilket tidsplott ville du valgt for å
overbevise de andre ansatte om at man virkelig burde gå til streik?

iii. Et av Hu�s mer so�stikerte eksempel er at selv om man vet at korrelasjon
ikke betyr kausalitet, kan man assosiere en kobling allikevel: �There is a close
relationship between the salaries of Presbyterian2 ministers in Massachusetts
and the price of rum in Havana.� Selv om eksemplet kanskje er litt for ekstremt
til å kjøpes, får man uansett plantet en assosiasjon som man lett kan tenke at er
�statistisk underbygget� selv om man egentlig vet bedre. Hvis man gjemmer
feilslutningen enda bedre, kan man komme med ganske overbevisende (men
feilaktige) argumenter. Et eksempel som Hu� kommer med er følgende.

Question: What e�ect does going to college have on your chances
of remaining unmarried?
Answer: If you're a woman, it skyrockets your chances of becom-
ming an old maid. But if you're a man, it has the opposite e�ect
� it minimizes your chances of staying a bachelor.
Cornell university made a studyof 1,500 typical middleaged col-
lege graduates. Of the men, 93 per cent were married (compared
to 83 per cent for the general population).
But of the middle-aged woman graduates only 65 per cent were
married. Spinsters were relatively three times as numerous among
college graduates as among women of the general population.

1Denne testen fungerer ganske greit på de �este felt, bortsett fra de med maniske og dataori-
enterte subkulturer koblet til seg. For eksempel �nnes en fullstendig liste med oppsummering av
alle Star Trek TNG episoder hvis man søker på �List of Star Trek: The Next Generation episodes�.
Men ikke nok med det, hver eneste av de 178 episodene har en lang, egen artikkel!

2En veldig puritansk kalvinistisk retning av kristendom.
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(a) Plott 1 (b) Plott 2

(c) Plott 3.

Figur 1. Tidsplott av lønnsutvikling for et stort selskap.

Hva syns du om dette argumentet (under antagelsen at Cornell-undersøkelsen
(vel og merke fra 1950-tallet) er riktig)?

Oppgave 3. Vi skal her tenke litt mer på kausalitet, noe som både statistikere,
naturvidenskapsmenn og �losofer er veldig interessert i. Et praktisk og kjent ek-
sempel på dette er: Forårsaker røyking en sakte og grusom død? Det er nesten total
enighet om at dette er tilfellet, men helt til midten av 19-hundretallet var ikke
denne kausale e�ekten like akseptert.

i. Fritz Lickint fra Dresden i Tyskland publiserte i 1929 det første statistiske
beviset for at hvis man har lungekreft er man mest sannsynlig en som røyk-
er. Hvordan kan man argumentere for at dette ikke nødvendigvis betyr at
lungekreft forårsakes av røyking?

ii. Tanker rundt statistisk kausalitet kan virke oppsiktsvekkende for mange, se
�gur 2.

Richard Taylor sier i sin bok om metafysikk3 sier at alle vet hva man mener
med kausalitet, men konseptet er allikevel problematisk.

What the untutored and vulgar cannot do, however, is put into
words what that understanding consists of. And no wonder, for
this is enormously hard; the wisest metaphysicians have not to
this day been able to agree on how it is to be done. It is not even

3Richard Taylor: Metaphyics, Foundations of philosophy series, Prentice Hall
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Figur 2. Stripe fra xkcd.

unreasonable to doubt that it can be done at all. Still, it is worth
trying, for hardly any conception could be more basic to meta-
physical understanding than this one, or hardly any confusion
more mischievous in its philosophical fruits. If a philosopher's
analysis of causation goes wrong, then it is a good bet that most
of his metaphysics will be wrong too.

Til tross for oppgavens tyngde kommer Taylor frem til en de�nisjon av
kausalitet i løpet av et kapittels diskusjon. Den er som følger.

The expression �A was the cause of B� means: A and B occurred;

and A was that set of conditions, among the totality of those

that actually occurred, but those only, which was such that

each such condition was neccessary for the occurence of B;

and the entire set was su�cient for the occurrence of B; and

B followed upon A.

Vi skal i denne oppgaven ikke bruke denne de�nisjonen, men den kan kanskje
gi inspirasjon til følgende spørsmål: Finn to statistikkrelaterte eksempler fra
ditt fremtidige fagfelt til hver av hovedproblemene med statistisk kausalitet:
�felles forklaring� (�Common response� i boken) og �sammenblanding� (�con-
founding� i boken).

iii. Et historisk viktig eksempel på problematikk innen kausalitet er om sjelen og
kroppen er kausalt koblet. På René Decartes tid trodde man at menneskehjer-
nens konglekjertel (glandula pinealis, også kjent som epifysen) bare fantes i
mennesker. Siden mennesker selvsagt (i hvertfall på denne tiden) er de eneste
dyrene med sjel, virket det plausibelt at denne konglekjertelen fungerte som en
slags radiostyringsmekanisme mellom sjel og kropp. Altså konkluderte Decartes
med at sjelen forårsaket kroppens bevegelser.

Dette argumentet ble grundig argumentert vekk en liten stund etter De-
cartes død ved metafysiske argumenter med grunnlag i Newtons fysikk (og i
dag vet vi at epifysen �nnes i mange dyr og er viktig for å kontrollere kroppens
døgnrytme), og dette ledet til en mye mer fantasifull og spennende forklaring,
kjent som klokketeorien. Geulincx fra Nederland argumenterte med at akkurat
som at to synkroniserte klokker ikke forårsaker hverandres bevegelse, har Gud
trukket opp virkelighet og sjeleliv slik at de heller ikke forårsaker hverandres
bevegelse selv om det for oss kan virke som at vår sjel forårsaker kroppens
bevegelse. I statistikkspråk er klokketeorien at Gud er en �lurking variable�.

Det relaterte problemet for oss som statistikere er at selv om vi observerer
noe som ser aldri så kausalt koblet ut, kan det alltid forklares vekk med klokke-
teorien. Redningen for andre kausalitetsproblemer som er diskutert i boken er

å gjøre statistiske eksperimenter, men i et møte med selveste Gud er til og



OPPGAVEHEFTE FOR STK1000 � KAPITTEL 2 5

med eksperimentering maktesløst. For vårt spørsmål sin del er jeg interessert
i parallellen med klokkeproblemet (hvor det ikke hjelper å eksperimentere) til
problemer der det er uetisk å eksperimentere (hvor man derfor ikke tillater
seg å eksperimentere, f.eks ved å tvinge unge mennesker til å røyke tre pakker
om dagen). På side 178 i boken står det fem punkter som indikerer når obser-
vasjonelle studier kan pådra seg en viss autoritet for å kunne si noe om statistisk
kausalitet. Finn et eksempel på et fenomen der så mange punkter du klarer på
listen er opprettholdt, men der man allikevel ikke har en kausal kobling.

Minitab-oppgaver.

Oppgave 4. Anta vi har observert n individer og registrert to variable for hver.
La oss kalle disse observasjonene

(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn),

der x'ene er verdiene til den første variablen, mens y'ene er verdiene til den an-
dre variablen. Vi har lært tre talloppsummeringer som er dannet fra å summere
observasjonene sammen på forskjellige måter. Vi har gjennomsnittene

	x =
1

n

∑
xi, og 	y =

1

n

∑
yi,

standardavvikene

sx =

√
1

n + 1

∑
(xi − 	x)2, og sx =

√
1

n + 1

∑
(xi − 	x)2

og korrelasjonen

r =
1

n − 1

∑ (
xi − 	x

sx

) (
yi − 	y

sy

)
.

Man skulle i utgangspunktet kanskje tenke seg at hvis man beregner disse fem
talloppsummeringene får man et ganske godt inntrykk av hvordan datasettene er.

i. Last inn �moteksempel_kap2.mtw�. Beregn oppsummerende mål for senter og
spredning for alle variablene, og korrelasjon for alle tilhørende x og y-par. Det
vil si x og y passer sammen, x1 og y1 passer sammen, x2 og y2 passer sammen
og x3 og y3 passer sammen.

ii. Lag kryssplott for de �re x og y parene ved hjelp av

Graph 7→ Scatterplot.

Kommenter forskjellen i form i forhold til punkt (i). Få også Minitab til å også
tegne regresjonslinjer for hver av de �re x og y parene ved å gå på

Stat 7→ Regression 7→ Fitted Line Plot.

Kommenter.

Oppgave 5. Gjør oppgave 2.46 på side 147 i boken. For å �nne regresjonslinjen
og tegne et kryssplott med regresjonslinjen i ett skritt, bruk

Stat 7→ Regression 7→ Fitted Line Plot.

Fyll inn respons- og prediktorvariabel og trykk OK.

Oppgave 6. Denne oppgaven er essensielt oppgave 2.74 på side 168 i læreboka.
Der gis gjennomsnittlige stegfrekvenser for kvinner. De tilsvarende tall for menn er:
2.92, 2.98, 3.03, 3.11, 3.22, 3.31, 3.41. De to datasettene (ett for kvinner og ett for
menn) er fremkommet ved at man har latt et antall eliteløpere løpe på tredemølle
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ved bestemte hastigheter (�Speed�, som her betraktes som forklaringsvariabel), og
målt stegfrekvensen (antall steg per sekund) ved hver hastighet. Responsvariabel er
gjennomsnittlig stegfrekvens for henholdsvis kvinnelige og mannlige løpere (�Stride
rate�). Legg inn datasettet i Minitab.

En enkel måte å organisere dataene på i Minitab er å lage seks kolonner: speed,
stride rate kvinner, stride rate menn, to dobbelt så lange kolonner for speed og
stride rate der datasettene for kvinner og menn ligger etter hverandre. Til slutt
lager du en kolonne for en kategorisk variabel som angir om individene i to siste
kolonnene er kvinner eller menn. De tre første kolonnene må du lage manuelt. De
to neste kan du lage manuelt eller ved å bruke

Data 7→ Stack 7→ Columns

Den siste kolonnen må du lage manuelt. Husk å navngi kolonnene med passende
navn.

i. Plott først dataene for hastighet og stegfrekvens. Her lager du tre �gurer: Først
en der dataene plottes i samme �gur, men med ulike plottesymboler for menn og
kvinner, dernest en der det legges inn en felles regresjonslinje og til slutt en der
det legges inn separate regresjonslinjer. Plottene kan du lage med kommandoen

Graph 7→ Scatterplot.

På bildet som kommer fram kan du spesi�sere de tre typene av plott som er
beskrevet ovenfor ved With Groups, With Regression og With Groups and Re-
gression henholdsvis. Du trenger den sjette kolonnen, som identi�serer kvinner
og menn, for å lage det første og siste av plottene.

ii. Anta nå at du �kk dataene uten identi�kasjon av kjønn. Beregn koe�esientene
for minste kvadraters linje for alle dataene. Bruk de to kolonnene der dataene
for kvinner og dataene for menn er slått sammen.

iii. Lag plott av residualene fra linjen i punkt (B) mot rekkefølgen av obser-
vasjonene og mot hastighet. Forklar hvordan det vises i plottet at dataene
kommer fra to forskjellige grupper. I Minitab gjøres dette med

Stat 7→ Regression 7→ Regression.

Klikk så på Graphs og be om å få plottet:
(I) residualene mot rekkefølgen av observasjonene
(II) residualene mot hastighet.

iv. Beregn så regresjonslinjer separat for hvert kjønn. Hva blir korrelasjonen mel-
lom hastighet og stegfrekvens i hvert av tilfellene? Hva sier disse korrelasjonene
om regresjonslinjene?

v. Lag plott av residualene fra hver av de to linjene fra punkt (D) mot hastighet.
Kommenter plottene!

Oppgave 7. Gjør oppgave 2.108 i boken.

i. For punkt (C), se også på residualene. Dette kan gjøres ved

Stat 7→ Regression 7→ Regression .

Klikk på Graphs og huk av �Residuals versus order�. En vellykket regresjon
klarer å beskrive det generelle systemet til datasettet og skal ha et residualplott
som ser tilfeldig ut. Er det et tilfeldig mønster her, eller ser det ut som det er
et underliggende system i residualene?
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ii. For punkt (D) kan man gjøre følgende Minitab-grep. Siden datasettet er så lite,
er den letteste måten å skille observasjoner større eller mindre enn 9 ved å lage
en kolonne som indikerer gruppetilhørighet.

La den tredje kolonnen ha navnet �Gruppe�, og gi de første fem obser-
vasjonene verdien 1 på denne tredje kolonnen, mens resten får verdien 2. Gå så
på

Graph 7→ Scatterplot 7→ With Regression and Groups

For �Categorical variables for grouping�, velg �Gruppe�-kolonnen.

Oppgave 8. Gjør oppgave 2.107 i boken.

i. For oppgave (A), plott også residualene. Følg oppskriften gitt i Oppgave 7. Er
denne regresjonen god? Hvorfor ikke?

ii. I oppgave (B) må vi få Minitab til å regne ut logaritmen til hver av tellingene.
Dette gjøres via Minitabs innebygde kalkulator, og er svært nyttig å vite hvor-
dan man gjør da �log-lineære� data (altså data som passer til en lineær regresjon
etter en log-transformasjon) ofte fremkommer i biologiske situasjoner.

La først tredje kolonne hete �log count�, eller �log-tellinger� på norsk. Gå så
på

Calc 7→ Calculator ,

skriv �log count� (eller �log-tellinger�) i feltet �Store variables in�, og skriv log(
i feltet til �Expressions�. Dobbeltklikk på �count� i oversikten over kolonnene
og avslutt paranteset i �Expressions� ved å legge til ). Altså; det skal stå
�log('count')� i �expression�-feltet. Lag så et scatterplott med regresjonslinje
på vanlig måte.


