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Oppgave 2.1

Se Excel-filen som er tilgjengelig på emnesiden. Hvis du lurer på hvordan jeg
fikk verdiene i cellene så klikk på en vilkårlig celle. Du vil da se hvilke celler og
operasjoner jeg har brukt i beregningene mine. Gjør det samme for oppgave
4.11.

Før du fortsetter så legg merke til at jeg bruker kommandoen =STDEV.S for
å regne ut standardavviket og ikke =STDEV.P. Du bruker førstnevnte kom-
mando for å regne ut standardavviket når du kun har et utvalg av obser-
vasjoner som er tatt ut fra populasjonen. Du bruker sistnevnte for å regne
ut standardavviket når du har observasjoner for hele populasjonen. I denne
oppgaven har du et utvalg som tar for seg antall kundehenvendelser og må
derfor bruke =STDEV.S for å regne ut standardavviket i Excel.

Vi kommer tilbake til forskjellen(e) mellom å regne standardavviket for et ut-
valg og standardavviket for populasjonen.

∗Hvis du har avdekket feil eller har spørsmål, så kan du nå meg på e-post. E-postadressen
min er “imang@student.sv.uio.no” (uten anførselstegn). I utregningene mine bruker jeg “.” som
komma istedenfor den mer tradisjonelle “,”.
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Oppgave 3.13

La J definere at eleven er en jente og la J definere et eleven er en gutt. I tillegg
la G definere at eleven kan spille gitar og la G definere at eleven ikke kan spille
gitar.

For å danne en oversikt lager jeg følgende tabell.

Kjønn \ Egenskap G ≡ kan spille gitar G ≡ kan ikke spille gitar -

J ≡ jente 6 7 13

J ≡ gutt 10 5 15

- 16 12 28

Siden du skal trekke ut en elev tilfeldig kan du regne ut sannsynligheten for
forskjellige hendelser ved bruk av en uniform sannsynlighetsmodell (defin-
isjon 3.3 s. 80 i Løvås).

Sannsynligheten for at en elev kan spille gitar er

P(G) =
16
28

siden det er 16 elever av totalt 28 elever som kan spille gitar.

Sannsynligheten for at eleven er en jente og kan spille gitar er

P(J ∩ G) =
6

28

siden det er kun 6 jenter som kan spille gitar av totalt 28 elever.

Hvis du vet at eleven er en jente og lurer på hva sannsynligheten er for at hun
kan spille gitar, så må du regne ut

P(G | J) =
P(J ∩ G)

P(J)

der likheten kommer av definisjon 3.12 (s. 96) i Løvås. Du vet allerede hva
P(J ∩G) er. Men, hva er sannsynligheten for å trekke en jente? Denne sannsyn-
ligheten er

P(J) =
13
28
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siden det er 13 jenter av totalt 28 elever i klassen. Da kan du regne ut

P(G | J) =
P(J ∩ G)

P(J)
=

6
�28
13
�28

=
6
13

Hvis du nå trekker ut to elever tilfeldig, så kan du fremdeles benytte deg av
den uniforme sannsynlighetsmodellen. La P(ḠḠ) være sannsynligheten for at
ingen av de to elevene som blir trukket ut kan spille gitar. Da kan vi regne ut
denne sannsynligheten som

P(ḠḠ) =
(16

0 )(
12
2 )

(28
2 )

≈ 0.1746

Dette er fremdeles en uniform sannsynlighetsmodell, slik at telleren tar for seg
alle de gunstige utfallene og nevneren tar for seg alle de mulige utfallene. Du
kan tolke nevneren og telleren som følger. Nevneren tar for seg på hvor mange
måter du kan trekke ut 2 elever av de totalt 28 elevene. Telleren tar for seg
to gunstige “utfallsmengder”. Hvis du trekker ut 2 elever tilfeldig, men det
er slik at ingen av dem kan spille gitar, så må du trekke ut 0 elever av de 16
elevene som kan spille gitar og dermed trekke ut 2 elever av de 12 elevene som
ikke kan spille gitar. Denne tankegangen er lik den som blir brukt i anvendelse
av den hypergeometriske sannsynlighetsmodellen (som brukes for å regne ut
sannynligheten for diskrete variabler) som du kan lese om i kapittel 5 i Løvas.

Alternativt, uten å bruke den hypergeometriske sannsynlighetsmodellen og
binomialkoeffisienter, så kan du regne ut P(ḠḠ) som følger. Den første eleven
du trekker ut tilfeldig må være blant de 12 elevene som ikke kan spille gitar av
totalt 28 elever. Denne “første eleven” er da ute av trekningen. Det er da 11
elever igjen som ikke kan spille gitar og det er totalt 27 elever igjen for trekning.
Den andre eleven som blir trukket ut må da være blant de 11 som ikke kan
spille gitar. Dermed kan P(ḠḠ) regnes ut som

P(ḠḠ) =
12
28

11
27
≈ 0.1746

Hva er sannsynligheten for at begge elevene kan spille gitar, men de er av
forskjellige skjønn? La D definere hendelsen at begge elevene kan spille gitar,
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men er av motsatt kjønn i forhold til hverandre. Da er

P(D) =
(6

1)(
10
1 )

(28
2 )
≈ 0.1587

Nevneren tar igjen for seg antall mulige utfall, mens telleren tar for seg antall
gunstige utfall. Fokuser nå på tolkningen av binomialkoeffisientene i telleren.
Du trekker ut to tilfeldige elever. Den ene eleven skal være blant de 6 jentene
som kan spille gitar, som du kan trekke ut på (6

1) forskjellige måter. Den andre
eleven skal være blant de 10 guttene som kan spille gitar, som du kan trekke ut
på (10

1 ) forskjellige måter. Da kan du trekke ut to elever som kan spille gitar, en
fra hvert kjønn, på (6

1)(
10
1 ) forskjellige måter.

Alternativt kan du regne ut P(D) som følger. Du kan trekke ut en elev fra hvert
kjønn på to forskjellige måter. La den første eleven du trekker ut være en jente.
Sannsynligheten for å trekke en jente som kan spille gitar er 6

28 . Denne eleven
er nå ute av telling og det er 27 elever igjen for trekning i klassen. Sannsyn-
ligheten for at den andre eleven er en gutt som kan spille gitar er da 10

27 siden
det er 10 gutter som kan spille gitar og det er 27 elever igjen i klassen. Men,
dette kan også forekomme i motsatt rekkefølge, da en gutt som kan spille gi-
tar blir trukket først og deretter en jente som kan spille gitar. Altså kan dette
forekomme på to forskjellige måter! Da kan vi endelig regne ut P(D) som

P(D) =
6

28
10
27

+
10
28

6
27

= 2 · 10 · 6
28 · 27

≈ 0.1587

som er det samme som du fikk ovenfor ved bruk av binomialkoeffisienter.

Oppgave 3.19

I denne oppgaven må du bruke definisjonen av uavhengighet. To mengder, A
og B, er uavhengige hvis

P(A ∩ B) = P(A) · P(B)

Se definisjon 3.19 og 3.20 (s. 106 - 107) i Løvås. Noter at hvis to mengder er
uahvengige så betyr det ikke at mengdene er disjunkte! To mengder, A og B,
er disjunkte hvis P(A ∩ B) = 0.
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Ta for deg mengdene i eksempel 3.14 (s. 93-94) i Løvås.

Er A og B uavhengige? Siden P(A ∩ B) = 0.765 og P(A) · P(B) = 0.90 · 0.85 =

0.765, så er A og B uavhengige, siden P(A ∩ B) = P(A) · P(B).

Er A og C uavhengige? Siden P(A ∩ C) = 0.77 og P(A) · P(C) = 0.90 · 0.81 =

0.729, så er ikke A og C uavhengige siden P(A ∩ C) 6= P(A) · P(B).

Er det da mulig å foreta noen konklusjoner om uavhengighet mellom meng-
dene B og C uten å foreta beregninger? Gjennom resultatene funnet så langt har
du ikke relevant informasjon til å foreta noen konklusjoner om uavhengighet
mellom mengdene B og C. For å danne en konklusjon må du foreta en beregn-
ing.

Er B og C uavhengige? Siden P(B ∩ C) = 0.73 og P(B) · P(C) = 0.85 · 0.81 =

0.6885, så er ikke B og C uavhengige siden P(B ∩ C) 6= P(B) · P(C).

Oppgave 3.27

Apekatten kan skrive et “ord” på fem bokstaver på 29 · 29 · 29 · 29 · 29 = 295 =

20 511 149 forskjellige måter.

Sannsynligheten for at ordet starter med bokstaven H er

P(ordet begynner med bokstaven H) =
1
29

siden av totalt 29 bokstaver du kan starte ordet med, så kan du kun velge
bokstaven H på én måte.

Sannsynligheten for at ordet på fem bokstaver inneholder bokstaven H kun en
gang er derimot ikke like rett fram å regne. Man må ta i betraktning at denne
bokstaven kan dukke opp som første bokstav eller andre bokstav eller tredje
bokstav, osv., i ordet som består av totalt fem bokstaver. De andre bokstavene
kan være hvilken som helst bokstav fra det norske alfabetet, bortsett fra H
såklart. Derfor er sannsynligheten for at ordet inneholder bokstaven H en gang
gitt ved

P(ordet inneholder H en gang) =
1

29
28
29

28
29

28
29

28
29

+
28
29

1
29

28
29

28
29

28
29

+ . . .+
28
29

28
29

28
29

28
29

1
29
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= 5 · 1
29

28
29

28
29

28
29

28
29

= 5 · 284

295 ≈ 0.149

Sannsynligheten for at apekatten skrivet “ordet” YASOV er

P(YASOV) =
1
29

1
29

1
29

1
29

1
29

=
1

295

For å besvare disse spørsmålene har jeg antatt hele veien at det er helt til-
feldig hvilken bokstav apekatten velger å trykke på. Denne antakelsen trenger
ikke nødvendigvis å være sann. For eksempel, hvis bokstavene ÆØÅ trekker
oppmerksomheten til apekatten mer enn andre bokstaver, så holder ikke an-
takelsen gjort her og da kan ikke en uniform sannsynlighetsmodell brukes. I
tillegg har jeg antatt uavhengighet mellom bokstavene. At apekatten velger
å starte et ord med bokstaven Y endrer ikke sannsynligheten for at apekattten
velger en annen bokstav etterpå, f.eks. at det skal plutselig bli mindre sannsyn-
lig at den velger bokstav A etterpå.

Oppgave 4.10

Med variabelen Z definert som

Z = −5X + 8Y

så er forventningsverdien til denne variabelen, E(Z), gitt ved

E(Z) = E (−5X + 8Y) = E (−5X) + E (8Y) = −5E (X) + 8E (Y)

der regel 4.7 (s. 142) og regel 4.12 (s. 154) i Løvås er benyttet. Det gjenstår
dermed å finne E(X) og E(Y) før du kan regne ut E(Z).

Ved bruk av tabellen oppgitt i oppgave 4.5 kan du regne ut E(X) som

E(X) = 0 · 0.45 + 1 · 0.31 + 2 · 0.14 + 3 · 0.07 + 4 · 0.03 = 0.92
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Ved bruk av tabellen oppgitt i oppgave 4.5 kan du regne ut E(Y) som

E(Y) = (−3) · 0.01 + (−2) · 0.04 + (−1) · 0.06 + 0 · 0.12 + . . .

. . . + 1 · 0.28 + 2 · 0.24 + 3 · 0.16 + 4 · 0.07 + 5 · 0.02

= 1.45

Dermed kan du regne ut E(Z) som

E(Z) = −5E(X) + 8E(Y) = −5 · 0.92 + 8 · 1.45 = 7

Variansen til Z, Var(Z), er da gitt ved

Var(Z) = Var(−5X + 8Y) = Var(−5X) + Var(8Y) + 2 · (−5) · 8Cov(X, Y)

= (−5)2Var(X) + 82Var(Y)− 80Cov(X, Y)

= 25Var(X) + 64Var(Y)− 80Cov(X, Y)

der regel 4.9 (s. 145) og regel 4.15 (s. 157) i Løvås er benyttet. Men, siden X og Y
antas å være uavhengige, så følger det at Cov(X, Y) = 0. Derfor kan uttrykket
for variansen til Z forenkles til

Var(Z) = 25Var(X) + 64Var(Y)

Det gjenstår dermed å finne Var(X) og Var(Y) før du kan regne ut Var(Z). Jeg
kommer til å benytte meg av følgende måte å regne ut variansen til X og Y på.
Det kan vises at variansen til X kan skrives om til

Var(X) = E
[
(X− µX)

2
]
= E(X2)− µ2

X

Se likning 4.6 (s. 143) og prøv deg på oppgave 4.30 i Løvås for å overbevise deg
selv at denne skrivemåten er tillatt.

Ved å bruke tabellen oppgitt i oppgave 4.5 kan du regne ut E(X2) som

E(X2) = 02 · 0.45 + 12 · 0.31 + 22 · 0.14 + 32 · 0.07 + 42 · 0.03 = 1.98
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Dermed er Var(X)

Var(X) = E(X2)− µ2
X = 1.98− 0.922 = 1.1336

Ved å bruke tabellen oppgitt i oppgave 4.5 kan du regne ut E(Y2) som

E(Y2) = (−3)2 · 0.01 + (−2)2 · 0.04 + (−1)2 · 0.06 + 02 · 0.12 + . . .

. . . + 12 · 0.28 + 22 · 0.24 + 32 · 0.16 + 42 · 0.08 + 52 · 0.02

= 4.61

Dermed er Var(Y)

Var(Y) = E(Y2)− µ2
Y = 4.61− 1.452 = 2.5075

Da kan du endelig regne ut Var(Z) som

Var(Z) = 25Var(X) + 64Var(Y) = 25 · 1.1336 + 64 · 2.5075 = 188.82

Oppgave 4.11

Se Excel-ark. Se siste sannsynlighetshistogram i regnearket for en direkte sam-
menlikning av eksempel 4.2 som baserer deg på en uniform sannsynlighetsmod-
ell og sannsynlighetshistogrammet som resultat av at du i oppgave 4.11 baserer
deg på en frekvensbasert sannsynlighetsmodell.

Sannsynlighetene kan bli regnet ut som følger. La P(Y = y) være sannsyn-
ligheten for at y jenter blir født. Det kan vises at en binomisk sannsynlighetsmod-
ell kan brukes til å regne ut denne sannsynligheten (se kap. 5 i Løvås)1. I denne
oppgaven, da det antas at totalt fire barn blir født, kan du regne ut sannsyn-
ligheten for at y jenter blir født ved å bruke følgende uttrykk (som er den bi-

1Selv om jeg anvender en binomisk sannsynlighetsmodell her, så betyr det ikke at dette er
nødvendig for å løse oppgaven. Det gir tross alt ikke mening at en modell som du lærer om i
kapittel 5 skal brukes til å løse en oppgave i kapittel 4! Likevel, tankegangen som brukes for å
regne ut sannsynligheten i eksempel 4.2, derav også for oppgave 4.11, er den samme, som skal
brukes til å løse oppgaven.
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nomiske sannsynlighetsmodellen)

P(Y = y) =
(

4
y

)
· py · (1− p)4−y

som blir, ved å substituere inn den frekvensbaserte sannsynligheten for å føde
en jente inn for p,

P(Y = y) =
(

4
y

)
· 0.486y · 0.5144−y

Den første faktoren i uttrykket, nemlig binomialkoeffisienten (4
y), tar for seg

på hvor mange måter y jenter kan bli født av totalt 4 barn. Se for eksempel
kolonnen for y = 1 i eksempel 4.2. Den sier at av totalt fire barn kan en jente
bli født på fire forskjellige måter! Dette MÅ tas hensyn til i sannsynlighets-
beregningene dine. Selv om sannsynligheten for jentefødsel er noe annet her
enn i eksempel 4.2, så gjelder den binomiske sannsynlighetsmodellen i begge
tilfeller. Jeg vil poengtere at det er feil å regne ut

P(Y = 1) = 0.4861 · 0.5143

der binomialkoeffisienten er fjernet. Feilen er at du ikke tar hensyn til på hvor
mange måter en jente kan bli født av totalt fire barn. Jenta kan være det første
barnet av de fire, det andre, osv.. Ikke glem dette!

For å kommentere histogrammene er forskjellene mellom sannsynlighetshis-
togrammene svært små. Det er dermed ikke verdt bryet å regne ut histogram-
met ved å basere seg på en frekvensbasert sannsynlighetsmodell. Likevel re-
sulterer det i ny informasjon, f.eks. at sannsynligheten for å føde 3 jenter er
lavere nå enn når du baserer deg på en uniform sannsynlighetsmodell.
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