
Prøveeksamen ECON2130 Våren 2018 

Dette er et eksempel på typen oppgaver som kan komme på den virkelige eksamen. Omfanget av 

eksamen er ikke nødvendigvis representativt. 

Denne prøveeksamenen skal ikke leveres inn og blir ikke rett, men det vil bli en gjennomgang i plenum. 

Tid og sted annonseres senere. 

 

I. 10-sidede terninger 

I noen spill bruker man 10-sidede terninger, det vil si en terning med ti sider med 

tallene 0-9. 

1. Definer en stokastisk variabel 𝑋 som tar verdien som kommer på en 10-

sidet terning. Beskriv fordelingen til 𝑋, og finn forventningen og 

variansen til 𝑋. 

2. Definer en stokastisk variabel 𝑌 som følger: 𝑌 har to siffer, første siffer 

bestemmes av et kast med en 10-sidet terning og andre siffer med et 

nytt kast. Vis at 𝑌 tar alle verdiene mellom 0 og 99 med lik sannsynlighet 

(dvs. at 𝑌 er diskret uniformt fordelt på [0,99]). 

3. Hvordan ville du gått fram for å vise dette resultatet med en simulering i R? 

Du trenger ikke beskrive dette med R-kode, men du må gi en detaljert beskrivelse av trinnene du 

vil sette R til å gå gjennom. 

4. Definer en gruppe stokastiske variable 𝑍𝑛 som summen av 𝑛 kast med en 10-sidet terning. Finn 

forventningen og variansen til 𝑍𝑛 som en funksjon av 𝑛. Hvordan vil fordelingen til 𝑍𝑛 se ut når n 

blir større? 

5. Hvis du kaster to terninger og vet at 𝑍2 = 10, hva er sannsynligheten for at en av terningene 

viser mindre enn 3? 

  



II. Kommunale utgifter til barnehager 

Vi har et datasett bhg med kommunale utgifter til ulike poster, blant dem barnehager for alle 

kommunene i Norge i årene 1972-2011. Vi har blant annet variablene year (år) og barnehage (andel 

av kommunale utgifter som går til barnehager). 

1. Figur 1 viser et boksplott av barnehage etter år. Forklar hva et boksplott er og hva alle 

elementene i diagrammet er og betyr. Kommenter mønsteret vi ser i figuren. 

 

Figure 1. Boksplott over utgiftsandeler til barnehage 

2. På 1970-tallet brukte en gjennomsnittskommune 0,7% av av budsjettet på barnehager. På grunn 

av diverse reformer kan det være sannsynlig at dette har økt i 2010. Vi ønsker å teste denne 

hypotesen statistisk. Sett opp null- og alternativhypoteser for å undersøke dette. Er det mest 

meningsfullt med en ensidig eller tosidig test? 

3. I utskriften nedenfor er det vist noen beregninger fra R. Bruk disse til å teste hypotesen fra 

spørsmål 2: Bergen t-verdien og gjennomfør testen med et signifikansnivå du velger selv. Vær 

klar på hvilke forutsetninger du gjør.  

4. Lag er 95% konfidensintervall for andelen av kommunale budsjetter som går til barnehager i 

2010. Vær klar på hvilke forutsetninger du gjør. 

5. Skriv en kort tekst hvor du forklarer funnene fra spørsmålene 1-4 for barnehageminister Jan 

Tore Sanner (som ikke kan så mye statistikk). 

> summary(bhg$barnehage[bhg$year==2010]) 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's  
0.03024 0.07380 0.09384 0.09739 0.11632 0.19345       1  
> dim(bhg[bhg$year==2010,]) 
[1] 429 187 
> mean(bhg$barnehage[bhg$year==2010],na.rm=T) 
[1] 0.09738518 
> var(bhg$barnehage[bhg$year==2010],na.rm=T) 
[1] 0.0009792282 
> sd(bhg$barnehage[bhg$year==2010],na.rm=T) 
[1] 0.03129262 
> skewness(bhg$barnehage[bhg$year==2010],na.rm=T) 
[1] 0.5591212 



 

III. Vinnerlykke 

På kjøkkenet i 10. etasje er det en incentivmekanisme hvor alle 

som rydder ut av oppvaskmaskinen er med i en månedlig 

trekning om en Twist-pose. Hver gang navnet ditt er ført opp på 

listen får du et «lodd». I slutten av måneden trekkes et lodd ut, 

Som vi ser fra Figur Y har Anders gjort en god innsats med å 

tømme maskinen 7 ganger. Totalt er maskinen tømt 10 ganger.  

1. Hvis trekningen av vinneren foregår på en rettferdig 

måte, hva er Anders’ sannsynlighet for å vinne 

konkurransen. 

2. Anta at det samme mønsteret for tømming av 

oppvaskmaskinen gjentar seg hver måned (dvs. Anders 

tømmer den 7 av 10 ganger). Vi regner M måneder 

bakover, og lar A være antall ganger Anders har vunnet 

konkurransen. Hvilken fordeling følger A? 

3. Anders mener han vinner sjelden, så han enten har dårlig 

vinnerlykke – eller at noen jukser. Sett opp en 

nullhypotese og en alternativ-hypotese for å teste om 

dette stemmer. 

4. Hvis Anders ikke vant konkurransen i April (M=1, A=0), 

kan vi da forkaste hypotesen om at han har normalt hell 

på 10% signifikansnivå? 

5. Hvor mange måneder M uten gevinst (A=0) trenges for å forkaste hypotesen om normalt hell på 

5% signifikansnivå? 

 

IV. Kortoppgaver 

1. Hvilke av følgende utsagn er sanne og hvilke er usanne? Begrunn svaret 

a. Enhver funksjon av en normalfordelt variabel er normalfordelt 

b. Når vi har en stor populasjon er det empiriske standardavviket en forventningsrett 

estimator på standardavviket i populasjonen 

c. En Type II-feil er når null-hypotesen feilaktig forkastes 

d. Variansen av summen av to stokastiske variable er alltid større enn summen av 

variansene 

2. Vi kaster to vanlige terninger, og får vite at minst en av dem viser 6. Hva er sannsynligheten for 

at begge viser 6? 

3. I en boks er det syv røde og fem hvite baller. Vi trekker fem baller tilfeldig uten tilbakelegging. 

Følger antall røde baller vi har trukket en binomisk fordeling? 

4. Forklar kort når du vil bruke en Student t-fordeling framfor en standard normal-fordeling når du 

skal gjøre en hypotesetest eller bergene et konfidensintervall. 


