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 Alle oppgavene skal besvares! 

 

 

OPPGAVE 1 

a) I klassisk testteori blir den observerte skåren en person oppnår på et måleinstrument 

sett på som en funksjon av to komponenter. Hva kalles disse to komponentene? 

b) Forklar hvorfor antallet indikatorer/items kan ha stor betydning når vi med bruk av 

Cronbach’s alfakoeffisient estimerer reliabiliteten til en skala (Du trenger ikke å regne 

ut noe eller å vise til formler for å besvare denne oppgaven). 

c) En innvending mot å bruke Cronbach’s alfa som et estimat på reliabilitet er at denne 

ikke avdekker om skalaen er unidimensjonal eller ikke. Hva menes med det? 

 

OPPGAVE 2 

 

Du har laget en kort skala bestående av tre spørsmål som er tiltenkt å måle 

personlighetstrekket ekstraversjon. Følgende spørsmål er benyttet: 

 

1. Jeg liker å gå på fester med mange mennesker tilstede 

2. Jeg liker å dra på utesteder for å treffe folk 

3. Jeg liker veldig godt å snakke med folk 

 

Reliabiliteten til sumskåren av denne skalaen estimert med Cronbach’s alfa er 0.70. Hvis 

spørsmål 3 utelates, vil alfakoeffisienten øke til 0.85. Ville du ha utelatt spørsmål 3 her? 

Begrunn ditt svar. 

 

OPPGAVE 3   

Du ønsker å undersøke om depresjon er realtert til reaksjonstid på stimuli. 

 

Du rekrutterer 40 personer med diagnosen depresjon og 40 personer som ikke har noen tegn 

til depresjon til undersøkelsen. Alle gjennomfører en oppmerksomhetstest, der de skal 

respondere så raskt som mulig på stimuli presentert på en PC-skjerm. Hver person får en total 

reaksjonstidsskåre på testen (målt i sekunder). Jo høyere skåre, jo lengre reaksjonstid. 

 



Du benytter regresjonsanalyse for å undersøke om det er en forskjell i gjennomsnittlig 

reaksjonstid mellom de to gruppene. Deltagere med diagnosen depresjon blir kodet som 1 og 

deltagere uten depresjon blir kodet som 0.  I første omgang sammenligner du kun de to 

gruppene. 

 

a) Finn tallene for Y’ = a + bX i utskriften fra SPSS i vedlegg 1 der kun de to gruppene er 

sammenlignet (Model 1). Regn ut gjennomsnittlig reaksjonstid for henholdsvis 

gruppen med depresjon og gruppen uten depresjon.  

b) Er det en statistisk signifikant forskjell på 5% nivå i reaksjonstid mellom de to 

gruppene? Formuler nullhypotesen som testes her. 

 

Du finner imidlertid ut at gruppen med deprimerte er både yngre og har høyere IQ-skåre enn 

gruppen uten depresjon. Dette kan være en feilkilde, da tidligere forskning har vist at yngre og 

de med høy og IQ har lavere reaksjonstid enn andre på denne testen. Du bestemmer deg 

derfor for å inkludere alder og IQ (målt på en skala fra 0-150) tillegg til gruppe som 

uavhengige variabler i regresjonsmodellen (Model 2). 

 

c) Sammenlign resultatene fra regresjonsmodell 1 med regresjonsmodell 2  – har det å 

inkludere alder og IQ i regresjonsmodellen noe å si for den gjennomsnittlige 

forskjellen mellom de to gruppene? Forklar i såfall hvorfor. 

d) Hva er en standardisert regresjonskoeffisient (også kalt beta-koeffisient)? Når er det 

mest meningsfullt å bruke/tolke standardiserte regresjonskoeffisienter? Og når er det 

ikke det? 

e) Tror du det er noen grunn til å tro at det er problemer med multikollinearitet i 

regresjonsmodell 2? 

f) SS er en forkortelse for Sum of Squares. I regresjonsanalyse kan denne deles opp i 

følgende komponenter:    SStotal =  SSregresjon + SSresidual 

Hvis SStotal = 1000 og SSresidual = 400, hva blir da R
2
 (andel forklart varians)?



  

VEDLEGG 1 – REGRESJONSANALYSE 
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Written school exam, Friday 20
th

 of May, 14:30 hrs. (4 hours).  
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th

 of June. 

No aids are permitted. 

 

All tasks must be answered! 

 

TASK 1 

a) In classical test theory, the observed score on a measurement instrument is regarded as a 

function of two components. What are these two components called?  

b) Explain why the number of indicators/items may have a large impact when the reliability of a 

scale is estimated by means of Cronbach’s coefficient alpha (You do not have to calculate 

anything or refer to equations to answer this task). 

c) An objection against using Cronbach’s alpha is that the alpha coefficient is not a 

measure of whether the scale is unidimentional or not. What is meant by this? 

 

TASK 2 

 

You have constructed a short scale consisting of these three items intended to measure 

extraversion:  

 

1. I like to go to parties with a lot of people present 

2. I like to go out on bars and pubs to meet other people 

3. I enjoy very much talking to other people 

 

The reliability of the sum of these items estimated by Cronbach’s alpha is 0.70. If item 3 is 

excluded, the alpha coefficient will increase to 0.85. Would you have chosen to exclude item 

3 or not? Explain. 

 

TASK 3   

You wish examine whether depression is related to reaction time towards stimuli. 

 

You have recruited 40 persons with the diagnosis depression and 40 persons without any sign 

of depression to participate in the study. All complete a computer-based test, where they are 

supposed to respond as fast as they can to different stimuli.  Each person obtains a total 

reaction time-score on this test (the total time in seconds used to complete the test). The 

higher the score, the longer the reaction time. 

 



You use regression analysis to examine whether there is a difference in mean reaction time 

between the two groups. The participants with the diagnosis depression are coded 1 and the 

participants without depression are coded 0. You start the analysis by comparing the two 

groups on reaction time without taking anything else into account. 

 

a) Find the numbers for the equation Y’ = a + bX from the SPSS-output presented in  appendix 1, 

where only the two groups are compared (Model 1). On the basis of Model 1, calculate the 

mean reaction-time for the group without depression and for the group with depression.  

b) Is there a significant difference in depression scores between the two BMI-groups? 

You can apply a level of statistical significance of 5 % to determine this. Formulate 

also the null-hypothesis tested.  

 

You discover that the participants in the depressed group in general are both younger and 

have higher IQ-scores than the participants in group without depression. This can be a 

possible source of error, due to the fact that previous research has found that younger and 

more intelligent people usually have lower reaction time on the test compared to others. You 

therefore decide to include both the participants’ age and IQ (measured on a scale from 0-150) 

as independent variables in the regression model (Model 2). 

 

c) Compare the results from regression model 1 with the results from regression model 2. 

Does the inclusion of age and IQ affect the difference in reaction time between the 

depressed group and the group without depression? If yes, how would you explain 

this? 

d) What does the standardized regression coefficient (also called beta-coefficient) refer 

to?  When is it most meaningful to use/interpret the standardized coefficient, and when 

is it not so meaningful to interpret this coefficient? 

e) Do you think there is any reason to suspect a problem with multicollinearity in 

regression model 2? Why/why not? 

f) SS is short for Sum of Squares. In regression analysis, SS can be split up in the 

following components:    SStotal =  SSregression + SSresidual 

If SStotal = 1000 and SSresidual = 400, what will then R
2
 (the amount of explained 

variance) be?



  

Appendix 1 – Regression analysis 

 

 

 


