
Hvordan bruke Tabell A

.0082 er 
arealet under 
N(0,1) venstre 

for z = -2.40

.0080 er arealet under 
N(0,1) venstre for z = -

2.41

0.0069 er arealet 
under N(0,1) venstre 

for z = -2.46



Tips for Tabell A

Normalfordelingen er

symmetrisk, så det er to måter å 

regne ut arealet under standard 

Normalfordelingen til høyre for 

en z-verdi.

areal høyre for z   =             1         - areal venstre for z

Area = 0.9901

Area = 0.0099

z = -2.33

Areal til høyre for z = areal til venstre for -z 



Tips om Tabell A

For å finne arealet mellom to punkter, finn først arealet til venstre for begge punktene fra 

Tabell A. Trekk så fra det minste arealet fra det største.

Areal mellom z1 og z2 =

Areal venstre for z1 – areal venstre for z2

OBS: Det er ingen forskjell på P(Z < z1 ) og P(Z ≤ z1 ) !



Inverse arealberegninger

Man kan bruke tabell A begge veier. Dvs, vi kan også finne frem til z slik at P(Z < z) = p %.

Som eksempel, la oss ta p = 1.25. 

 Finn først p, dvs 1.25 

% = 0.0125 i tabellen

 Les av z-verdi i 

kolonnen og raden  på 

kanten av tabellen.

For at arealet til venstre for z på tetthetskurven skal være

1.25 % viser tabellen at z må være -2.24.



Et viktig diagnoseverktøy for å se om data er normale er Kvantilplott.

Sorter datasettet etter størrelse, og finn kvantilene til hver observasjon. Finn den 

tilsvarende z-verdien til hver av disse kvantilene ved hjelp av en invers areal-

beregning som forrige slide. Plott så observasjonene mot sin tilsvarende z-verdi.

 Hvis fordelingen faktisk er normalfordelt, vil kvantilplottet være ca. en rett 

linje. Stigningstallet til linjen avhenger av standardavvik og forventning til 

datasettet. (De fleste datapakker justerer slik at man ønsker å se en 

diagonal linje hvis alt går som det skal!)

 Systematiske og sterke avvik fra en rett linje viser at observasjonene 

ikke er normalfordelte. Uteliggere vises tydelige som punkter som er 

langt vekk fra resten av observasjonene. 

 Man lar Minitab gjøre beregningene involvert, og gjøres ikke for hånd!

Kvantilplott mot normalfordeling



At man har et fint kvantilplott betyr ikke at datasettet ER normalfordelt! 

Bare at man ikke har god grunn til å tro at det IKKE er det.

Ganske bra: Fordelingen ser ut 

til å være nær normalfordelt.

Her ser man systematisk kurving og 

noen uteliggere. Datasettet er ikke 

normalfordelt.


