
Andre obligatoriske oppgave i STK1000 H2016: 

 

Oppgavesettet har fire oppgaver. Oppgave 1 består av oppgaver fra boka. Disse ligner på 

ukesoppgavene for uke 43 og 44, og gir nyttig øvelse for eksamen og for resten av oppgavene 

i dette oppgavesettet. I oppgave 2, 3 og 4 skal du benytte Rstudio. Dataene du trenger er 

tilgjengelige på kurshjemmesiden. 

 

I den skriftlige besvarelsen av oppgavene skal du kort forklare hvordan de enkelte punktene er 

løst. Det er valgfritt om du vil skrive besvarelsen for hånd eller om du vil bruke et 

tekstbehandlingsprogram. Der du bruker R, må relevante plott og utskrift av resultater legges 

ved eller limes inn i besvarelsen.  

 

Det er lov å samarbeide og å bruke hjelpemidler. Hvis du samarbeider med noen må du oppgi 

hvem du har samarbeidet med på første side av besvarelsen. Den innleverte besvarelsen skal 

imidlertid skrives av deg og gjenspeile din forståelse av stoffet. Du kan altså ikke levere 

identisk besvarelse som en annen student. Er vi i tvil om at du virkelig har forstått det du har 

levert inn, kan vi be deg om en muntlig redegjørelse. 

 

Innlevering: Besvarelsen leveres på instituttkontoret ved Matematisk institutt i 7. etasje, 

Niels Henrik Abels hus (Matematikkbygningen). Se 

https://www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html 

for regler om obligatoriske innleveringer før du setter i gang. 

Obligen skal leveres med en egen forside som du også finner på denne nettsiden. 

Frist for innlevering er torsdag 3. november 2016 kl 14.30 

 

Oppgave 1  

Fra boka: Oppgave 6.36 

Fra boka: Oppgave 7.74 

Fra boka: Oppgave 7.76 

Fra boka: Oppgave 7.80 

Scann av oppgavene ligger bakerst i oppgavesettet.  

 

Oppgave 2 

Denne oppgaven handler om appelsiner og klementiner. Datasettene består av data som vi 

samlet inn i skrellekonkuransen i første forelesningstime, samt et datasett fra en annen 

skrellekonkurranse. Datasettene heter appelsiner og alle_appelsiner, og lastes ned fra kursets 

hjemmeside.  

 

For hver hypotesetest der du skal sammenligne to grupper, må du:   

- undersøke fordelingen i de to gruppene (legg ved boksplottet) 

- formulere hypoteser (nullhypotese og alternativ hypotese) 

- spesifisere hvilke parametere (dersom det er aktuelt) og  

- hvilken test-observator (test statistic) som brukes i testingen, og 

https://www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html


- hvorfor du har valgt den testen du har valgt.  

Resultatet av testingen oppgis med deskriptiv statistikk for hver gruppe, et tall som 

oppsummerer forskjellen på gruppene (effektmål), et 95% konfidensintervall (dersom 

det er aktuelt), og en p-verdi.  

Til slutt må du oppsummere med egne ord hva du konkluderer med, og hvorfor.  

Aktuelle R-kommandoer: 

boxplot(kontinuerligvariabel~gruppevariabel) 

t.test(kontinuerligvariabel~gruppevariabel) 

wilcox.test(kontinuerligvariabel~gruppevariabel) 

 

a) Ta utgangspunkt i appelsiner, som har opplysninger om kjønn (M/K), sitrusfrukt-type 

(Appelsin/Klementin), appelsinvekt (i gram), skrelletid (i sekunder), antall båter, lange 

negler (ja/nei), og preferanser (Liker/Liker sånn passe/Liker ikke/Vet ikke).  

Last inn datafila appelsiner i Rstudio. Det anbefales å bruke Import dataset-funksjonen: 

 

 
 

Gjør en hypotesetest som undersøker om menn og kvinner skreller appelsiner like fort.  

  

b) Bruk samme datasett, og gjør en hypotesetest som undersøker om studenter med lange 

negler skreller appelsiner like fort som studenter uten lange negler.  

 

c) Bruk samme datasett, og gjør en hypotesetest som undersøker om skrelletiden har en 

sammenheng med appelsinens vekt. Bruk R-kommandoene 

plot(appelsiner$tid,appelsiner$vekt) 

cor.test(appelsiner$tid,appelsiner$vekt) 

OBS: I denne oppgaven sammenligner du ikke grupper, men undersøker i stedet om 

det er en sammenheng mellom to kontinuerlige variabler. Da må boksplottet byttes ut 

med et scatterplott, og du må bruke korrelasjonskoeffisienten som test-observator. 

Dette har vi ikke gjennomgått i detalj, men du forventes allikevel å klare å tolke 

resultatet og p-verdien som du får i R.  

 

d) Last inn datafila alle_appelsiner i Rstudio. Gjør en hypotesetest som undersøker om 

barn skreller appelsiner like fort som voksne. 

 



Oppgave 3 

Denne oppgaven handler om IQ. Last inn fila iqdata fra kursets hjemmeside.  

a) Gjør en hypotesetest som undersøker om menn og kvinner er like smarte. 

 

b) Er disse IQ-målingene en god måte å tallfeste hvor smarte noen er?  

 

c) Gjør en hypotesetest som undersøker om statistikkstudenter har signifikant høyere IQ 

enn 100.  

 

Oppgave 4 

Denne oppgaven handler om forbrukersamfunnet. Last inn fila klesdata fra kursets 

hjemmeside. Den inneholder opplysninger om mengden klær og sko som finnes i et utvalg av 

norske klesskap. Innsamlingen ble gjort i forbindelse med ukesoppgavene i uke 38, så mer 

informasjon om dataene finner dere i oppgaveteksten fra uke 38. Innsamlingen ble også 

annonsert på facebook, så selv om de fleste som bidro med tall om klær var STK1000-

studenter, var det også noen andre i utvalget. 

a) Lag deskriptiv statistikk for variablene, og oppsummer kort med figurer, 

oppsummeringstall og ord hva datafila viser. (Maks 2 A4-sider, inkludert figurer.) 

 

b) Formuler og gjennomfør alle de hypotesetestene du synes er interessant å gjøre i disse 

dataene. Oppsummer kort med figurer, oppsummeringstall og ord hva du finner. 

(Maks 2 A4-sider, inkludert figurer.) 

 

c) Hva slags type design har denne undersøkelsen? Er denne undersøkelsen egnet til å si 

noe om forbrukersamfunnet i Norge?  

 

d) Skriv en pressemelding på maks en halv A4-side om studien og funnene.  

 

Lykke til!  

  



 

 

 



 

 


