
Nødhjelp til STK1000-studenter 

Hva handlet oblig 1 om? 
I STK1000, eller Innføring i anvendt statistikk, skal vi lære oss å analysere data ut i fra et praktisk ståsted.  

Tidligere i kurset har vi lært om ulike studiedesign, og hvordan vi planlegger studier for å få så riktige svar som mulig.  

Når vi er ferdig med å samle informasjon (data), skal analysen gjøres. Det er ofte her oppgavene i STK1000 begynner. 

Men i virkeligheten begynner altså en statistisk analyse lenge før du står der med dataene. Det er da det er fint å se 

for seg hvordan analysen skal gjøres, så du planlegge slik at du unngår å gjøre feil som ikke kan rettes opp i en 

analyse.   

En praktisk analyse av data starter alltid med at vi skaffer oss et overblikk over informasjonen som er samlet inn. Det 

gjør vi ved deskriptiv (beskrivende) analyse.  

Fordi det finnes ulike typer data, finnes det også ulike måter å beskrive dem på. Den veldig korte versjonen er dette:  

 

I denne forenklede oversikten er det mye som ikke er tatt med, for eksempel at diskrete data (telledata) av og til 

analyseres som kategorisk, av og til som kontinuerlig, avhengig av fordelingen av verdier.  

Dette var det oblig 1 handlet om. 

 

 

  



 

Hva handler oblig 2 om? 
Når man har gjort en god oppsummering av  data, kan man gå i gang med resten av analysen. Ulike typer data må 

behandles ulikt i resten av analysen også.  

Hvis man for eksempel ønsker å sammenligne grupper, eller se om det er sammenhenger mellom ulike variabler, må 

velges analysemetode ut i fra hvilken type data man har, og hvordan fordelingen ser ut, akkurat som i den 

deskriptive analysen.  

Konfidensintervall for en andel for eksempel ser ganske likt ut som konfidensintervall for en forventningsverdi, men 

feilmarginene beregnes på to ulike måter.  

Sammenligning av to (eller flere) ulike grupper må også gjøres ulikt. Den veldig korte versjonen er dette:  

 

I denne forenklede oversikten er det mye som ikke er tatt med, for eksempel alle de ulike vurderingene rundt z-test 

eller t-test, som vi har skrevet opp på forelesningene (og som dere finner i boka), og som mange av dere sikkert blir 

forvirret av.  

Kort sagt: Bortsett fra i eksempler og oppgaver i innføringsbøker i statistikk, kjenner vi nesten aldri σ fra før. Det gjør 

dere heller ikke i R-oppgavene i obligen. Dessuten: Hvis n er stor nok, vil en t-test i praksis være det samme som en 

z-test. Derfor står det bare t-test i denne oversikten, for å gjøre det hele enklere. Så når data er relativt 

normalfordelte i de to gruppene, er det trygt å velge t-test, uansett hva n er.  

Når data ikke er normalfordelte, spiller det en rolle om n er stor eller liten. Wilcoxon er trygg å bruke uansett n, og er 

den testen vi MÅ bruke hvis n er liten og data er skjeve. Men hvis n er stor, kan også t-testen brukes til å få en p-

verdi. Det betyr ikke at gjennomsnittene gir en god oppsummering av gruppene, men at de er stabile nok til å brukes 

i en hypotesetest.  

Det å vurdere om data er normalfordelt eller skjevfordelt i hver gruppe, og så velge riktig test basert på n og 

fordelingen, er i stor grad det oblig 2 handler om. 



 

Samme prinsipp i andre analyser? 
Jepp.  

I uke 35 laget jeg en analyseoversikt som er basert på hvilken type data vi har, og hva vi ønsker å gjøre med dem 

(finne ut).  

Den oversikten finner dere på neste side. Her har jeg ringet rundt de temaene vi har vært/skal gå gjennom.  

All matematikken er ikke tatt med her. Den er viktig for å klare å regne et konfidensintervall eller en hypotesetest for 

hånd, og viktig for å vise hvor de «magiske» tallene 1.96 etc kommer fra. Det er også relevant for pensum i dette 

kurset.  

Men enda viktigere er det at dere vet i hvilke situasjoner dere skal bruke hvilken test, hvordan dere sjekker om 

forutsetningene er oppfylt, vet hvordan dere skal bruke R til å gjøre testen, og klarer å tolke utskriften.  

Løsningsforslagene skal være til hjelp mht de tekniske beregningene.    

 



Analyseoversikt,  

       Uke 35

 


