
Eksamen i STA400, vår 2020 Sensorveiledning 

 

Oppgave 1 (2 p) 

Hva er forskjellen på en parametrisk og ikke-parametrisk statistisk test? 

SVAR: Parametriske tester er de testene man kan bruke nå man har kontinuerlige data (høyde, vekt, 

vo2max osvosv) som også er normalfordelte (symmetriske). Slike tester er Pearsons 

korrelasjonsberegning, lineær regresjon og t-tester for forskjeller mellom grupper (uavhenging eller 

avhengig/parret), samt også samlings- og spredningsmålene gjennomsnitt og standardavvik. Ikke-

parametriske tester er de testene man kan bruke når man har kategoiske data eller numeriske data 

som er skjevfordelte (spearman, mann-whitney, wilcoxon, samt størrelsens median og kvartilavvik). 

Oppgave 2 (4p) 

Nedenfor følger sentrale begreper og uttrykksformer i generell statistikk 

a) Hva uttrykker en korrelasjonskoeffisient (r) 

b) Hva utrykker en regresjonskoeffisent (b) 

c) Hva legger du i begrepet konfundering  

d) En hypotesetest er en statistisk testmetode av en antakelse eller påstand (hypotese) om 

egenskaper ved en eller flere populasjoner. Når man tester en hypotese, må man forholde 

seg til en rekke begrep. Redegjør for begrepene statistisk signifikans, observert p-verdi og 

type 1 og type 2 feil. Inkluder informasjon om hva en observert p-verdi forteller oss, og hva 

den ikke forteller oss, i din redegjørelse. 

SVAR:  

a) Korrelasjonskoeffisenten uttrykker samvariasjon, mål på styrken og retningen på den 

lineære avhengigheten mellom to variabler 

b)  Regressjonskoeffisenten (b) utrykker stigningstallet til likningen ved en endring i x på 1 

enhet. 

c) Konfundering finner sted når man tror at det er en sammenheng mellom to variabler men så 

forsvinner denne når man inkluderer en tredje variabel. Denne er konfunderende 

variabelen. 

d) Kandidaten skal redegjøre for nevnte begrep i henhold til pensumlitteratur. Angående siste 

del av spørsmålet er det vesentlig at kandidaten er i stand til å beskrive sentrale utfordringer 

ved å bedrive hypotesetesting (p-verdien er i utgangspunktet bare en arbitrær grense, den 

sier ingenting om hvorvidt en funn er replikerbart eller av klinisk/folkehelsemessig relevans). 

 

 

 



Oppgave 3 (3p) 

I en studie har vi undersøkt fysisk aktivitetsnivået til en gruppe voksne. VI ønsker å finne ut hvilke 

faktorer som er assosiert med aktivitetsnivået. Vi har undersøkt 1946 personer, 10 kvinner og 463 

menn. I tillegg til å måle aktivitetsnivået (uttrykt som minutter i moderat til hard fysisk aktivitet per 

dag), har vi også samlet inn data på kjønn, alder (år), vekt (kg), kroppsmasse indeks (KMI, kg/m2), 

utdannelse (lav, middels og høyere grad) og bruk av snus (ja/nei).  

a) Hvilke variabler i dette datasettet er kategoriske og hvilke er kontinuerlige?  

b) Hvilke parametere ville du bruke hvis du skulle beskrive kontinuerlige data? Begrunn svaret 

c) Benytt en av variablene over til å vise hvordan man kan omarbeide kontinuerlige data til 

kategorisk 

SVAR: 

a) Kontinuerlig: Aktivitetsnivået alder (år), vekt (kg), kroppsmasse indeks (KMI, kg/m2) 

Kategorisk: kjønn, utdannelse og bruk av snus. 

b)  Under forutsetning at de er nomalfordelt ville jeg benyttet gjennomsnitt og standardavvik  

c) Alder kan deles inn i 5 og eller ti års intervaller for å eksempelvis undersøke betydningen av 

ulike alderssegmenter. Det samme kan gjøres med KMI (transformeres til vektkategorier).  

 

Oppgave 4 (3p) 

I samme studie som i oppgave 3 skal vi nå undersøke om det er en forskjell i aktivitetsnivå mellom 

ulike kategorier av utdanningsnivå (lav, middels og høyere grad).  

a) Hvilken statistisk test vil du bruke?  

b) Hva er forutsetninger for denne testen?  

c) Formuler null-hypotesen og den alternative hypotesen  

SVAR: 

a) Oneway anova medmed post hoc test. De har lært tre stykker, LSD, tukey og bonferroni. 

Sistnevnte er meget konservativ (alpha justert i henhold til antall tester) så fint om de 

nevner det dersom de velger bonferroni 

b) Kontinuerlig avhengig variabel som er normalfordelt og at variansen i de ulike gruppene er 

lik (levenes test of homeogeneity) 

c) H1: Det er ingen forskjell i fysisk aktivitetsnivå og utdanningsnivå og H0: Det er en forskjell i 

fysisk aktivitetsnivå og utdanningsnivå 

Oppgave 5 (5p) 

Du ønsker å undersøke om alder er en prediktor for fysisk aktivitetsnivå. Du lager en 

regresjonsmodell for å undersøke dette (output finner du under). 

a) Hvilke forutsetninger ligger til grunn for at denne analysen gir gyldige resultater?  

b) Hvor mye av variasjonen i fysisk aktivitet kan forklares av modellen? 



c) Skriv opp ligningen for regresjonsmodellen og angi sammenhengen mellom alder og fysisk 

aktivitet 

d) Basert på regresjonsligningen hva er den predikerte gjennomsnitt antall minutter i moderat 

til hard fysisk aktivitet per dag for en person på 60 år? 

Svar: 

a) Forutsetninger: den avhengige variabelen er kontinuerlig og residualene til endelig modell er 

normalfordelt. 

b) 1.1% posent av variasjonen  

c) Y= 44,466 + -0,173 (Alder). Et års økning i alder er assosiert med en reduksjon på 0,173 

minutter med MVPA (p<0.001) 

d) Y= 44,466 + -0,173(60)= 44,466- 10,38 = 34.06 minutter MVPA per dag 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oppgave 6 (5p) 

I tillegg til alder har du en hypotese om at kjønn (kodet 0=kvinne og 1=mann), vekt (kg), snusbruk 

(kodet 0=Nei og 1=JA) og utdannelse (lav, middels og høy) kan predikere fysisk aktivitetsnivå. Du 

lager en multippel regresjonsmodell for å undersøke dette (output finner du under). 

a) Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at denne multiple regresjonsmodellen skal gi 

gyldige resultater? 

b) Hvor mye av variasjonen i fysisk aktivitet forklares av modellen og vil du si at modellen kan 

predikere fysisk aktivitet?  

c) Hvilke av de uavhengige variablene er signifikante prediktorer for fysisk aktivitet? 

d) Skriv ned regresjonsligningen for den multiple regresjonen og angi det predikerte 

aktivitetsnivået til en kvinne som er 57 år, veier 70 kilo, har høy utdannelse og snuser ikke  

 

 

 

 

 

 



 

Koding i SPSS: det er laget dummyvariabler for kategorier av utdanning (0=nei, 1=ja). Referanse for 
kjønn = mann og referanse for utdanning= lav 

Svar: 

a) Kontinuerlig avhengig variabel, ingen kollinearitet mellom uavhengige variablene, ingen 

uteliggere, minst 20 caser per uavhengige variabel som inkluderes i en modell, samt 

normalfordelte residualer (har ikke fokusert på heteroskedastitet og uavhengighet mht 

residualene til modellen).  

b) Modellen forklarer kun 4% av variasjonen i fysisk aktivitet og det må sies at modellen kun i 

liten grad forklarer variasjonen i den avhengige variabelen på tross av at den er modellen 

signifikant. 

c) Alder, kjønn, vekt og høy utdanning er signifikante prediktorer. 

d) Y= 47,807+  -0,140 (Alder) + 9,437 (kjønn) + -0,264 (vekt) + 5.296 (utd_høy) 

Y= 47,807+  -0,140 (57) + 9,437 (0) + -0,264 70) + 5.296 (1) 

Y= 47,807 - 7,98 – 18,48 + 5.296 = 26.6 minutter MVPA per dag. 

 

Oppgave 7 (4p) 

Du ønsker å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og dødelighet. For å gjøre dette 

bruker du et datasett fra en kohorte-undersøkelse som har undersøkt et stort antall voksne 

(n=4319). Deltakerne fikk målt sitt aktivitetsnivå ved hjelp av en aktivitetsmåler samt gjennomgikk 

en grundig helsesjekk. Deretter ble deltakerne fulgt opp i 10 år. Etter endt oppfølgning var 3679 

deltakere fremdeles i live og 640 deltakere var døde. For å undersøke hvorvidt det var en 

sammenheng mellom å oppfylle anbefalingene for fysisk aktivitet (kodet 0=nei og 1=ja) og 

dødelighet 10 år senere gjennomfører du en logistisk regresjon. For å undersøke den uavhengige 

effekten av fysisk aktivitet velger du å justere din analyse for hvorvidt deltakerne har eller har hatt 

hjerte- og karsykdom, diabetes, og/eller kreft. Din avhengige variabel er dødelighet, det vil si 

hvorvidt deltakerne er levende (kodet som 0) eller døde (kodet som 1) etter endt oppfølgning. Bruk 

output`en nedenfor for å besvare forskningsspørsmålet ditt: Er det en sammenheng mellom å 

oppfylle anbefalingene for fysisk aktivitet og dødelighet? 



 

Koding i SPSS: Har du/har du hatt hjerte- og karsykdom/diabetes/kreft (0=nei, 1=ja) 

 

Svar: 

Analysen viser at deltakere som oppfylte anbefalingene for fysisk aktivitet, hadde en signifikant 

lavere (p< 0.0001) odds ratio på 0.3 (95% KI: 0.23 – 0.39) for å være døde sammenliknet med de som 

ikke oppfylte anbefalingene. Dette kan også skrives som at de som oppfylte anbefalingene hadde en 

70% lavere odds ratio (sannsynlighet) for å være døde sammenliknet med de som ikke oppfylte 

anbefalingene, 10 år senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 


