
SOS1120 V2018. Sensorveiledning 

 

Det trekkes 0.25 for hvert gale svar i oppgavene 1 – 13, men ikke i det etterfølgende selv der det er 

flervalgsoppgaver. Generelt for utregninger: hvis utregningene demonstrerer forståelse skal det gi 

skjønnsmessig uttelling selv om svaret blir galt.  

 

Fasit på enkeltoppgavene 1 til 13 (flervalgsoppgaver) ligger i Inspera.  

14  I STATA skal de finne riktig gjennomsnitt og standardavvik. Fasit ligger i Inspera. Det er 

rimelig å forvente at de bruker sum-kommandoen kombinert med if. Alternativt tabstat-

kommandoen.  

a) Korrekt svar er formulert som tosidig test. Ensidig test gir halv uttelling.  

H0: Det er ingen forskjell i timelønn. Ha: Det er en forskjell i timelønn.  

b) T-verdien er 6.59. Både negativt og postivt fortegn godtas.  

Hvis ikke brukt unequal-opsjon i STATA får de -6.65. Da er antakelsen likt standardavvik i 

begge grupper, som bør unngås.  

Vi har nok ikke forklart dette godt nok i STATA-undervisningen, så dette godtas som full 

uttelling.  

c) Riktig alternativ er «p-verdien er mindre enn 0.0001 og det er svært lite sannsynlig at 

forskjellen i lønn skyldes tilfeldig variasjon. Fagforeningsmedlemmer har altså høyere lønn 

enn andre.»  

MERK: her skal altså ikke bare signifikans være riktig, men også retningen på forskjellen!  

STATA koden her gir ikke poeng, men er en sjekk hvis feil svar. Riktig kode og feil svar kan 

sjekkes nærmere. Det skal være ttest med opsjon unequal.  

15 a) Differansen er 3.15 

b) Riktig alternativ er: «Gifte kvinner jobber mindre enn ugifte kvinner, og denne forskjellen 

er signifikant på 5% nivå.» 

c) 36.12 

d) Riktig alternativ er: «Nei, interaksjonsleddet er ikke statistisk signifikant på 5% nivå»   

16 a) Sammenhengen skal beskrives, og 0.33 nevnes.  

b) Her forventes det at det vurderes om en modell med annengradsledd er bedre. En 

signifikanstest av selve annengradsleddet er korrekt svar. Valgt signifikansnivå bør nevnes. 

Hvis annengradsleddet diskuteres som sammenligning i r2 med den lineære modellen er det 

også ok.  

Visuell vurdering av scatterplot er for så vidt ok, men gir bare 0.5 poeng. Å vise til r2 er ikke 

tilstrekkelig i seg selv. 

c) Annengradsledd skal undersøkes. Tilsvarende som i b).  

Oppgaven er tvetydig om hvilken modell som skal brukes: med eller uten interaksjon? Begge 

er ok. I tillegg: race har 3 kategorier og skal helst bruke i.race. Akseptable varianter er 

oppgitt nedenfor. Fasit i Inspera bruker interaksjonsledd og dummy (modell 2). 

Mest riktig: 3.70 + 10*0.32 - 1.38 = 5.52 (modell 1) 

Alternativt: 4.63 + 10*0.32 - 1.04 = 6.79 (modell 3) 

Alternativt: 3.36 + 10*0.57 – 1,04 = 8.02 (modell 4) 

 



         

17 Riktig svar er 3.1. Enkle avrundingsfeil gir full uttelling. Små misforståelser i utregning gir 0.5 

poeng.  

Hvis riktig formel etc, men brukt 25 i nevner gis 0 poeng da det viser tydelig misforståelse.  

 

18  a) H0: gruppene er like, H1: gruppene er ikke like 

b) Korrekt svar er tosidig test. Ensidig test gir halv uttelling. df=9?  

c) 1.8 

d) Riktig alternativ er «Mellom 0.1 og 0.05» 

e) Kan ikke forkaste nullhypotesen 

19  Her gis det 2 hvis ordentlig presist forklart og 1 hvis ganske riktig, men upresist. 0 hvis  

feil/ubesvart.  

Dette er en vanskelig oppgave å gjøre presis: Ha lav terskel for 1 poeng. (Desimaler er ok). 

Vektlegg om kandidaten viser en grunnleggende forståelse.  

20  Her gis det 2 hvis ordentlig presist forklart og 1 hvis ganske riktig, men upresist. 0 hvis  

feil/ubesvart. 

Det sentrale her er at man bruker en metode der intervallet rommer den sanne verdien 

f.eks. 95% av gangene i det lange løp. Det er dette som gir 2 poeng. Andre utbroderinger kan 

være ok, men usikkerheten skal knyttes til metoden.  

21  Poenget er at marginale og betingede fordelinger er svært forskjellige. Det skal nevnes 

Simpson’s paradox og vise rimelig konkret til at det er f.eks. flere kvinner enn menn som tas 

opp på flere av programmene.  

Å regne ut en kji-kvadrat test etc er ikke svar på spørsmålet og gir 0 poeng.  

 

22  a) Her bør man se at det er et interaksjonsledd som nevnes i begrunnelsen. Men 

hovedeffekten dominerer, så halvt poeng hvis bare den nevnes.  

b) Riktig svar er 14884 og -2708. Sjekk utregningen om satt opp riktig.  

c) Noen kan ha hengt seg opp i ordet «øke» her, som var klønete formulert i 

oppgaveteksten.   

Gi ett poeng hvis svaret er rimelig fornuftig. Intensjonen er at det uansett ikke har en kausal 

tolkning og inntekt endres ikke ved å gifte seg.  

OBS! En del har trodd kommategn var desimaltegn og ikke tusenskille. Da har de fått 

12042,844 og 17899,372 hvis de har regnet riktig. I så fall får de full uttelling. 


