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Psykologisk institutt 

 

PSY2012 –  Forskningsmetodologi III: 

Statistisk analyse, design og måling  

Eksamen vår 2015 
Skriftlig skoleeksamen tirsdag 19. mai, 09:00 (4 timer) 

Resultater publiseres 10. juni 

 

Kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon er tillatt. En liste av relevante 

formler og en tabell av t-fordelingen er gitt på slutten av oppgaven.  

 
Svar på så mange oppgaver som du klarer. 

 

Oppgave 1: Prediktorer for selvkontroll blant femåringer (70%). 

Selvkontroll kan defineres som evnen til overstyre impulser og kortsiktige fristelser til fordel for mer 

langsiktige mål. I denne oppgaven skal vi studere predikorer for individuelle forskjeller i selvkontroll 

blant femåringer (n=300). Du finner SPSS utskrift fra tre separate modeller på siden etter denne 

oppgaven. 

SELVKONTROLL: Høye skårer indikerer høye nivåer av selvkontroll. 

Følgende prediktorer (uavhengige variable) er inkludert: 
UTENDØRS: Antall timer barnet er ute daglig i barnehagen. 

ATFERD:                Atferdsproblemer. Vedvarende atferdsmønster der de grunnleggende rettighetene til andre  

eller større alderstilpasset normer blir krenket. Scoret 0 hvis læreren ikke ser tegn til  

atferdsproblemer hos barnet og 1 hvis de ser tegn. 

 UTENDØRSxATFERD : En variable definer som UTENDØRS * ATFERD. 

 

BARNEHAGE:  Vanlige barnehager er kodet 0, barnehager med fokus på kunst er kodet 1, og  

  barnehager med fokus på idrett er kodet 2. 

SPRÅK:  Høye nivåer antyder gode språkferdigheter.  

KJØNN:  Jenter kodet 1, gutter kodet 0. 

SUKKERDRIKKER: Antall sukkerholdig drikker barnet inntar i snitt hver uke. 

SUKKERTOTALT: Gjennomsnittlig mengde sukker barnet forbruker totalt hver uke. 

UTDANNELSE: Gjennomsnittlig antall år med utdannelse hos foreldrene. 

SØSKEN:  Antall brødre/søstre. 

SØVN:  Gjennomsnittlig antall timer barnet sover hver natt. 

IQ:  Mål på intelligens. 

 

a) Først skal vi vurdere sammenhengen mellom selvkontroll og variablene utendørslek og 

atferdsvansker (Sett A). 

i. I modell 1 er UTDENDØRS den eneste uavhengige variabelen. 

Det gjennomsnittlige barnehagebarn leker to timer utendørs hver dag. Hva er 

forventet selvkontroll hos et gjennomsnittlig barnehagebarn basert på modell 1? 

ii. I modell 2 blir variablene ATFERD og ATFERDxUTENDØRS lagt til modellen. 

Hvordan vil du oppsummere effekten av utetid basert på modell 2? 
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b) Nå vil vi vurdere om typen barnehage barnet går er assosiert med selvkontroll (Sett B). Den 

opprinnelige variable ble omkodet i to nye dummy-variabler som vist under. 

BARNEHAGE D1 D2 

0 : Vanlig 0 0 

1 : Kunstfokusert 0 1 

2 : Idrettsfokusert 1 0 

 

i. Oppsummer sammenhengen mellom typen barnehage barnet går på og barnets grad av 

selvkontroll? 

 

c) Til slutt vil vi vurdere et annet sett med prediktorer for selvkontroll  (Sett C). Du finner en 

korrelasjonsmatrise før utskriften fra regresjonsmodellene. 

i. I modell 1 er SPRÅK og KJØNN de eneste uavhengige variablene. 

Hvorfor er det nødvendig å inkludere variabelen KJØNN hvis vi ønsker å forstå 

sammenhengen mellom språk og selvkontroll? 

ii.  I modell 2 blir gjennomsnittlig ukentlig inntak av sukkerholdig drikke lagt til 

modellen.  

Cronbach’s alfa for SUKKERDRIKKER og SELVKONTROLL er 0.65 og 0.77 

respektivt. Hvordan tror du disse alfaene kan ha påvirket resultatene i denne analysen? 

iii. Mens det gjennomsnittlige ukentlige inntaket av sukkerholdige drikker i utvalget er  

10 (med standardavvik lik 5), drikker ett barn 40. Hvordan tror du en observasjon som 

dette kan påvirke resultatene? 

iv. Forklar hvorfor det å legge variabelen SUKKERTOTALT til modellen kan være  

problematisk, og hvordan du tror det å inkludere denne variabelen vil kunne påvirke 

resultatene. 

In model 3 blir UTDANNELSE, antall SØSKEN, SØVN, og IQ lagt til modellen.  

v.  Hvilke av de partielle regresjonskoeffisientene i modell 3 er statistisk signifikante  

på et 0.05 nivå? (Begrunn svaret) 

vi. Forklar kort hva som ligger i statistikkene "Sum of Squares Residual " og "Sum of  

Squares Regression" som man finner i ANOVA tabellen. 

vii. Hvor mye av variansen i selvkontroll kan forklares av de uavhengige variablene i  

modellene 1, 2, og 3? 

viii. Hvilken variabel i følgende to par ville du hevde er sterkest assosiert med  

selvkontroll. Forklar hvorfor.  (Deskriptive statistikker er gitt over tabellene fra 

regresjonsanalysen). 

 

1) SPRÅK eller SUKKERDRIKKER? 

2) IQ eller SØVN? 

 

d)  Forklar hva vi mener med et "standardisert residual", og hvordan et histogram av 

standardiserte residualer fra en regresjonsanalyse bør se ut dersom ingen antagelser for 

modellen har blitt brutt. 
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SETT A 

 

 

 

SETT B 
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SETT C 
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Øvelse 2: Schizofreni og fødselsårstid (30%). 

 

I denne øvelsen vil vi vurdere sammenhengen mellom årstiden man blir født (sommer, høst, 

vinter, vår), og schizofreni (en alvorlig psykisk lidelse preget av manglende evne til å tenke 

klart, skille mellom hva som er ekte og ikke ekte, og håndtere følelser). 

 

 
 

a) Hva er forventet antall schizofrene personer som er født i løpet av sommeren under H0. 

 
b) Over finner du et utsnitt av en Chi-kvadrat tabell. Hva ville du konkludert med vedrørende 

sammenhengen mellom schizofreni og fødselsårstiden, basert på denne tabellen og SPSS 

utskriften? 

 
c) I tabellen over finner du SPSS-utskrift fra en logistisk regresjonsanalyse hvor schizofreni 

status var avhengig variabel (0: Ingen schizofreni, 1: schizofreni). 

Dersom en person ble født i løpet av sommeren eller våren, får variabelen VARM verdien 

1. Dersom de ble født i løpet av høsten eller vinteren har VARM verdien 0. 

i. Hvordan vil du oppsummere resultatet fra den logistiske regresjonsanalysen? 

ii. Hvordan vil du sammenligne resultatene fra logistisk regresjonsanalyse med chi - 

kvadrat analyse i øvelse b? 
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Formelark for PSY2012 

 

Gjennomsnitt:             �̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1  

 

 

 

Varians:  

 

  

Standardavvik: 

 

 

Kovarians: 

 

 

Pearson korrelasjon: 

 

 

 

Odds:    𝑂𝑑𝑑𝑠 =  
𝑠𝑎𝑛𝑛𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑡 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟

𝑠𝑎𝑛𝑛𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑡 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟
=  

𝑃𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

1−𝑃𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
 

 

Odds ratio:   𝑂𝑅 =  
𝑂𝐷𝐷𝑆𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑡

𝑂𝐷𝐷𝑆𝑖𝑘𝑘𝑒−𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑡
 

 

Logistisk regresjon:   

   
 

  

 

 

Standardfeil for  

stigningskoeffisienten 
i bivariat regresjon: 
 

 

Standardisert regresjonskoeffisient:  

 

 

Sums of squares:               ∑(𝑌𝑖 − �̅�)2 = ∑(�̂�𝑖 − �̅�)2 + ∑(𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)
2 

 

 

Coefficient of determination:  

 

 

Z-score:  

 

F-ratio: 

 

T-test: 

 

 

Cronbach’s alpha:  𝛼 =
𝑘

𝑘−1
( 1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑦
2 )                  𝛼 =

𝑘 �̅�

1+(𝑘−1) �̅�
 

 

Kjikvadrat:   

 

𝑠𝑋
2 =

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

𝑠𝑋 = √𝑠𝑋
2  

𝑠𝑋𝑌 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

𝑟 =  
𝑠𝑋𝑌

𝑠𝑋𝑠𝑌
 

�̂�0 =  �̅� − �̂�1 ∙ �̅� 

�̂�1 =  
∑ (𝑋𝑖 − �̅�) ∙ (𝑌𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 =  
𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌

𝑠𝑋
2  

𝑟2 = 1 −
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐹 =
𝑀𝑆𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑀𝑆𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
  , er i en multippel regresjonsanalyse distribuert F(df1=p, df2=n-p-1) under H0. 

𝑡 =  
�̂�𝑖

𝑆𝐸(�̂�𝑖)
, er i en multippel regresjonsanalyse distribuert  t(df=n-p-1) under H0. 

𝑍 =  
𝑋 − 𝜇

𝜎𝑋
 

𝛽𝑖 = 𝑏𝑖

𝑠𝑋

𝑠𝑌
 

Least squares estimater 

for koeffisienter i bivariat 

regresjon: 

𝑆𝐸(�̂�1) =
𝑠

√∑(𝑋𝑖 − �̅�)2
      𝑠 = √

∑(𝑌 − �̂�)2

𝑛 − 𝑝 − 1
 

𝐸𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑖,   𝑟𝑎𝑑 𝑗 =
𝑅𝑗 × 𝐶𝑖

𝑛
 𝜒2 = ∑

(𝑂−𝐸)2

𝐸
  , distribuert  𝜒2(𝑑𝑓 = (𝑅𝑎𝑑𝑒𝑟 − 1)(𝐶𝑜𝑙 − 1) ) 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐻0  

log (
𝑝

1 − 𝑝 
) = �̂�0 + �̂�1𝑋 
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