
Utsatt Eksamen i STA400, høst 2020 (Hjemmeeksamen) 

Oppgave 1 

I en studie har vi undersøkt fysisk form til 1026 9-åringer (478 jenter og 548 gutter) i Norge. Vi 

ønsker å undersøke faktorer som er assosiert med fysisk form. I tillegg til å måle fysisk form (uttrykt 

som VO2max ml/kg/min) har vi også samlet inn data på kjønn, aktivitetsnivået (uttrykt som tellinger 

per minutt), alder (år), vekt (kg), kroppsmasse indeks (KMI, kg/m2), tilfredstillelse av anbefalinger for 

fysisk aktivitet (ja/nei) sesong for registering (vinter/vår/høst).  

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

b) Hvilke parametre ville du benyttet for beskrive henholdsvis kontinuerlige og kategoriske 

data? Begrunn svaret 

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

kategoriske 

SVAR: 

a) Kategorisk (kjønn, anbefaling JA/NEI og sesong). Kontinuerlig (Vo2, aktivitetsnivå, alder, vekt, 

KMI   

b) Gjennomsnitt og SD Median og interkvartilbredde 

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 2  

I samme studie som i oppgaven over skal vi nå undersøke om det er en kjønnsforskjell i fysisk form. 

a) Hvilken statistisk test vil du bruke?  

b) Hva er forutsetninger for denne testen?  

c) Formuler null-hypotesen og den alternative hypotesen  

SVAR: 

a) Uavhengig t-test variable er normalfordelt. Man kan her, gitt utvalgsstørrelse, også 

argumentere for at man bruker en parametrisk test uansett fordeling.   

b) Kontinuerlig avhengig variabel som er normalfordelt  

c) H1: Det er ingen kjønnsforskjell i fysisk form H0: Det er en kjønnsforskjell i fysisk form 

 

Oppgave 3  

I samme studie ønsker du nå å undersøke om høyde kan predikere fysisk form. Du lager en 

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



a) Hvor mye av variasjonen i fysisk form kan forklares av modellen? 

b) Skriv opp ligningen for regresjonsmodellen og angi sammenhengen mellom høyde og fysisk 

form. Forklar funnene i denne regresjonsmodellen på en slik måte at det er forståelig også 

for en person uten statistisk kompetanse. 

c) Basert på regresjonsligningen hva er den predikerte gjennomsnittlige fysisk formen for en 9-

åring som er 150 cm høy?  

 

a) 5.5% posent av variasjonen  

b) Y= 82,869 + -0,266 (høyde). En cm økning i høyde er assosiert med en reduksjon på 0,266 

ml/kg/min (p<0.001). Man blir ikke i dårligere form av å bli høyere men her er nok funnene 

et uttrykk for at 15-åringene (som er høyere enn 9-åringene) er i dårligere fysisk from enn 9-

åringene.  

c) Y= 82,869 + -0,266 (150)= 82,869 – 39.9 = 42.97 ml/kg/min 

 

 

 

 

 

Oppgave 4  

I tillegg til høyde har du en hypotese om at alder (år), om du oppfyller anbefalingene (kodet 0=nei og 

1=ja, og totalt aktivitetsnivå (tellinger per minutt) og kan predikere fysisk aktivitetsnivå. Du lager en 

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

a) Hvor mye av variasjonen i fysisk form forklares av modellen og vil du si at modellen kan 

predikere fysisk aktivitet?  



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

c) Skriv ned regresjonsligningen for den multiple regresjonen og angi den predikerte fysisk 

formen til en som er 142 cm høy, oppfyller anbefalingene og har et gjennomsnittlig 

aktivitetsnivå på 630 tellinger per minutt 

 

 

 

 

 

 

Koding i SPSS: det er laget dummyvariabler for kategorier anbefalinger (0=nei, 1=ja). Referanse for 
anbefalinger =JA  

 

a) Modellen forklarer 14,6 % av variasjonen i fysisk form men på tross av at modellen er 

signifikant er fortsatt store deler av variasjonen som ikke kan forklares med modellen. Så 



variablene i modellen forklarer noe av variasjonen i FF, men det er mye variasjon her som 

vår modell ikke kan redegjøres for (som kalles residual variasjon).  

b) Høyde, aktivitetsnivå og anbefalinger (ja/nei) er signifikante prediktorer. 

c) Y= 73,560+  -0,284 (høyde) + 1.987 (anbefaling = JA)+ 0.06 (tellinger per minutt)  

Y= 73,560+  -0,284  (142) + 1.987 (1) + 0.06 (630) 

Y= 73,560 – 40.328 + 1.987 + 3.78 = 38.99 ml/kg/min 

Oppgave 5 

I det samme materialet ønsker du å undersøke om det fysiske aktivitetsnivået (tellinger per minutt) 

er forskjellig mellom ulike årstider (vinter/vår/høst). I outputen under finner du resultatene fra 

analysene i SPSS. 

a) Hvilken type statistisk test er gjennomført? 

b) Lag en tabell som viser sentral og spredningsmål for det fysiske aktivitetsnivået i de ulike 

kategoriene. 

c) Formuler et avsnitt der du redegjør for eventuelle statistiske forskjeller mellom de ulike 

årstider.  

 

 



 

Svar: 

 

a) Oneway anova med post hoc test bonferroni.  

b) Tabell som viser gjennomsnitt og SD for hver av de ulike kategoriene 

c) Resultatene viser at det er signifikant forskjell mellom de ulike årstider (p<0.001).  

Aktivitetsnivået i gjennomsnitt 153.2 (95%CI 93.9 til 212.4) og 119.9 (95% KI 76.1 til 163.8) 

tellinger per minutt lavere i henholdsvis om vinteren og høsten sammenlignet med våren. 

Det er ingen statistisk signifikant forskjell i aktivitetsnivået mellom vinter og høst 

(gjennomsnittlig forskjell 33.2 (95% KI; -28.2 til 94.7)) 

 

Oppgave 6 

Under ser du diverse parametere fra en enkel lineær regresjonsanalyse som viser sammenhengen 

mellom alder (år) og maksimal hjertefrekvens (slag/min), hvor maksimal hjertefrekvens er avhengig 

variabel, og alder er uavhengig variabel.  

a) Ved hjelp av denne informasjonen skal du lage regresjonslikningen for maksimal 

hjertefrekvens og bruk denne til å regne ut estimert hjertefrekvens for en person på 45 år.  

b) Hvor mye av variasjonen i makspuls forklares av variabelen alder? 

 

Skjæringspunkt (intercept) = 130,78 

Stigningstallet (beta koeffisient) = 1.13 

Forklart varians = 0.35 

 

Svar: 



Regresjonslikningen       Y= Skjæringspunkt (benevnes a) + b(alder) 

Y= 130,78 + 1.13(45) 

Y= 181,63 → 181 

Forklart varians (R-kvadrat) er 0.35, som betyr at 35 prosent av variasjonen i makspuls forklares av 

variabelen alder 

 

Oppgave 7. 

Man antar at det er en sammenheng mellom variablene fysisk aktivitet og mental helse, samt at 

denne sammenhengen kan være avhengig av kjønn. Tenk det at du har fått datasettet fra en 

undersøkelse som har undersøkt både fysisk aktivitet og mental helse. Fysisk aktivitet er målt som 

antall skritt ved hjelp av en skritteller og mental helse er målt ved hjelp av et spørreskjema. Både 

antall skritt og mental helse er kontinuerlige variabler som viser seg å være normalfordelte. 

Undersøkelsen ble gjennomført på 1500 unge voksne og undersøkelsen var en 

tverrsnittsundersøkelse. 

a) Hvordan ville du undersøke om det finnes en sammenheng mellom fysisk aktivitet og mental 

helse? 

b) Kan man si at denne sammenhengen – dersom det er en sammenheng i datasettet – er 

kausal? 

c) Dersom man antar at det er en sammenheng og man antar at sammenhengen er kausal (at 

det er fysisk aktivitet som påvirker mental helse): 

I. Hvordan vil du undersøke hvorvidt denne sammenhengen er avhengig av kjønn? 

II. Beskriv denne mulige sammenheng med en regresjonsligning.  

d) Hva er forutsetningene for at man kan bruke lineær regresjon som statistisk modell for å 

undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse? 

 

a) I utgangspunktet vil man her starte med en korrelasjonsanalyse – spesielt med tanke på at 

dette er data fra en tverrsnittsanalyse og at man da vil kunne si noe om en sammenheng 

men ikke årsakssammenheng. I og med at det opplyses om datanivå og fordeling vil korrekt 

analyse være Pearson.  

b) Nei - på grunn av studiedesign. De tre kausalitetskriteriene temporalitet, sammenheng og 

fravær av konfunderende faktorer er gjennomgått i undervisning og en god besvarelse bør 

omtale disse i relasjon til tverrsnittsdesign. Mangelen på en tidsrelasjon (temporalitet) 

mellom variablene er mest sentralt.  

c)  

I. Man kan gjennomføre en lineær regresjonslikning hvor uavhengige variabler er fysisk 

aktivitet og kjønn og avhengig variabel er mental helse. Dersom kjønn er en signifikant 

uavhengig variabel kan man anta at sammenhengen er avhengig av kjønn – det vil si at 

sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse er forskjellig for kvinner og 

menn. Dette kan man da videre undersøkes i stratifiserte analyser (analyserer kvinner og 

menn hver for seg, eller man kan inkludere et interaksjonsledd i regresjonsanalysen.   



II. Y= a + b1(x1) + b2(x2) – hvor Y er mental helse, b1 er fysisk aktivitet og b2 er kjønn 

(kvinne/mann) 

d) Den viktigste forutsetningene er at residualene til den endelige modellen er normalfordelte. 

I tillegg bør datasettet ikke ha uteliggere (ekstremt høye eller lave verdier), samt man bør ha 

omtrent 20 caser for hver uavhengige variabel i endelig modell. 

 


