
Første obligatoriske oppgave i STK1000 H2016: 

 

Oppgavesettet består av to oppgaver. Oppgave 1 skal du gjøre for hånd og ved hjelp av 

lommeregner. I oppgave 2 skal du benytte Rstudio. I forbindelse med bruk av Rstudio vil du 

ha nytte av R-scriptene som ligger på kurshjemmesiden. I velkomsthilsenen som ligger nede i 

høyremargen vil du dessuten finne tips til en interaktiv nettside som gir deg en innføring i 

bruk av R. Dataene du trenger er også 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 utskrifter og plott 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 22. september 2016 kl 14.30 

 

Oppgave 1 

Crp er et protein som finnes i blodet, og høye verdier av crp er et tegn på infeksjon. Her er et 

datasett med crp-verdier for 28 normale gravide kvinner, tidlig i svangerskapet.   
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a) Tegn for hånd et histogram, og kommenter histogrammets utseende. 

b) Finn gjennomsnittet og medianen. Markér begge tallene i histogrammet. Hva er disse 

tallene uttrykk for, og er det nyttige tall for disse dataene? 

c) Finn kvartilene, og forklar hvorfor og hvordan kvartilene oppsummerer spredningen i 

datasettet.  

d) Hvorfor blir du ikke bedt om å regne ut standardavviket for disse dataene? 

e) Tegn for hånd et boksplott av observasjonene, gjerne i samme figur som histogrammet, 

sammenlign det med histogrammet, og kommentér.  

Crp-verdiene log-transformeres. Histogrammet for de log-transformerte verdiene viser 

følgende:  

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


, 

og deskriptiv statistikk viser at 𝒙 = 𝟎. 𝟏𝟓 og 𝒔𝒅 = 𝟎. 𝟗𝟐.  

 

f) Kan dette sies å være normalfordelte data? Begrunn svaret. 

g) Beregn z-scoren (den standardiserte verdien) til en kvinne som har en log-crp-verdi på 

2.67, og bruk R eller tabell A i læreboka til å finne ut hvor stor andel av friske, gravide 

kvinner som forventes å ha høyere crp-verdier enn denne kvinnen.  

h) Vil du si at verdien var uvanlig høy? Begrunn svaret. Hva var kvinnens originale crp-

verdi? 

  

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, appelsiner4d og klementiner, og lastes ned 

fra kursets hjemmeside.  

 

Oppgave a) er basert på oppgavene fra uke 35, og dere som har jobbet med oppgavene har 

gjort første del av a) fra før:  

a) Ta utgangspunkt i appelsindatafila, 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: 

 

 



, og lag oppsummeringer av alle variablene, etter oppskrift fra R-scriptet på 

kurshjemmesiden. 

b) Skriv et avsnitt der du med egne ord oppsummerer resultatene fra 

appelsindataanalysene i ukesoppgaven. 

c) Last inn datafila klementiner i Rstudio, og lag oppsummeringer av alle variablene. 

d) Skriv et avsnitt der du med egne ord oppsummerer resultatene fra 

klementindataanalysene.  

e) Last inn datasettet appelsiner4d. Dette datasettet viser appelsinvekt, skrelletid og antall 

båter da skrellekonkurransen ble utført i en fjerdeklasse. Lag oppsummeringer av alle 

variablene. 

f) Skriv et avsnitt der du med egne ord oppsummerer resultatene fra disse 

appelsindataanalysene.  

g) Hva er forskjellig, og hva er likt i de tre datasettene? Hva kan være forklaringen på 

dette?  

h) Lag til slutt en ryddig og oversiktlig a4-side med oppsummering av hele oppgave 2. 

Tenk på denne oppsummeringen som en vitenskapelig poster, hvis du har sett en slik:  

Kort fortalt skal den kunne forstørres og henges på veggen i A1-format.  

Du må ha med en overskrift, problemstilling(er), ha en kort beskrivelse av hva som ble 

gjort, relevante figurer og oppsummeringstall, en kort diskusjon, og til slutt en 

konklusjon.  

i) Fortell kort om utfordringene ved å generalisere resultatene fra disse 

skrellekonkurransene, både med tanke på appelsinvekt, skrelletid og antall båter. 

Beskriv en appelsinstudie som kunne gi bedre svar enn de undersøkelsene vi nettopp 

har analysert. Hvordan burde den gjennomføres? 

j) Har undersøkelsen som du nettopp har foreslått et eksperimentelt eller observasjonelt 

studiedesign?  

 

Lykke til!  

Eksempel på postere:  

    


