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Oppgave 1 (vektes 20%) – 4 poeng 

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. 

1 poeng per riktig: 

- Statistisk signifikans er et begrep som brukes for å beskrive sannsynligheten for at noe er et 

resultat av tilfeldigheter, omtales som alpha (a) og settes som regel til 5%, kan defineres som 

sannsynlighet for type 1 feil. 

- Observert p-verdi er p-verdien som produseres av din statistiske analyse - Sannsynligheten – 

dersom H0 er sann - for å få et resultat som er minst like mye i favør av H1 som det 

observerte resultatet. Observert p-verdi settes opp mot statistisk signifikans (a) for å avgjøre 

hvorvidt en hypotese forkastes eller ikke (H0-hypotesen). En p-verdi sier ingenting om 

sannsynligheten for at null-hypotesen er sann, at resultatene er gjentakbare, at effekten er 

stor eller at resultatene har stor betydning, eller at undersøkelsen er dårlig eller mislykket 

- Type 1 feil er feilaktig forkasting av H0-hypotesen – man finner en forskjell som i 

virkeligheten ikke er sann. Eksempelvis multiple tester. 

- Type 2 feil er å feilaktig beholde H0-hypotesen – man finner ikke en forskjell som i 

virkeligheten er der. Eksempelvis for liten n. 

 

Oppgave 2 (vektes 30%) – 6 poeng 

Bruk eksempler fra ditt eget fagfelt og formuler et forskningsspørsmål der lineær regresjon vil være 

et passende verktøy for å utforske assosiasjoner mellom din avhengige variabel og din(e) 

uavhengig(e) variabel(er). Operasjonaliser sentrale begreper i forskningsspørsmålet ditt og spesifiser 

hva din avhengig og din(e) uavhengige variabler er. Oppgi hvilke forutsetninger som må oppfylles for 

at dine statistiske analyser skal gi gyldige resultater, og hvordan du planlegger å teste disse 

forutsetningene. 

2 poeng dersom problemstilling adekvat operasjonalisert og testbar. 1 poeng per forutsetning av de 

nevnte (de finnes andre, men disse er vektlagt i undervisning). Oppgaven kan svares ut på mange 

måter, og hvorvidt problemstillingen er operasjonalisert og testbar vil vurderes. Det skal være 



tydelig at kandidaten kjenner forskjell på avhengig og uavhengig variabel. Forutsetningene som bør 

omtales er: 

- Kontinuerlig avhengig variabel 

- Ingen uteliggere i datamaterialet ditt – sjekkes visuelt i xy-plott eller min-max sjekk i 

deskriptiv output 

- Ingen multikollinearitet dersom du har mer enn en uavhengig variabel – bivariate 

korrelasjoner mellom de ulike uavhengige variablene 

- Normalfordelte residualer – testes ved formelle tester eller visuell inspeksjon av 

histogram/qq-plott. Sistnevnte er tilstrekkelig. 

 

Oppgave 3 (vektes 30%) – 6 poeng 

Se for deg at du har gjennomført en undersøkelse av studenters opplevelse av læringsmiljø på 

universiteter og høgskoler i Norge. Et representativt utvalg studenter ved tilfeldig utvalgte 

universitet og høgskoler har svart på ulike spørsmål relatert til opplevd læringsmiljø. I tillegg er 

annen relevant informasjon samlet inn, som for eksempel alder, kjønn, hvilken landsdel de kommer 

fra, hvilket studieprogram (bachelor, master eller doktorgradsnivp) de tilhører samt hvilke 

undervisningsformer de eksponeres for (tre svaralternativ: 1) Hovedsakelig forelesninger, 2) 

Hovedsakelig gruppearbeid eller 3) Variert).  

Opplevd læringsmiljø er en sumskåre basert på en rekke spørsmål om ulike faktorer relatert til 

hvordan studenten opplever sitt læringsmiljø. Variabelen (sumskår`en) er et tall som ligger et sted 

mellom 0 og 100 og du definerer og behandler den som en kontinuerlig variabel. I noen tilfeller 

ønsker du også dikotomisere – altså definere det opplevde læringsmiljøet som enten godt eller 

dårlig. For å gjøre det velger du å definere dårlig læringsmiljø som å ha en sumskåre på under 50, og 

godt læringsmiljø som å ha en sumskåre på 50 eller høyere. 

Etter at du har kvalitetssikret din database ønsker du å besvare følgende problemstillinger (2 poeng 

per svar, test og forutsetninger): 

1) Er det forskjeller i opplevd læringsmiljø basert på hvorvidt man er student ved en mindre 

institusjon (definert som mindre enn 1000 studenter) eller ved en større institusjon (definert 

som 1000 studenter eller mer)? Hvilken statistisk test vil du benytte for å svare på denne 

problemstillingen og hva er forutsetningen(e) for en slik test? 



Flere svar godtas: Ttest for uavhengige grupper, normalfordelt variabel, sjekke ut levenes 

test før konklusjon. Linear regresjon med stor/liten institusjon som uavhengig variabel og 

sumskår som avhengig (forutsetninger som nevnt i forrige oppgave).  

2) Er det geografiske forskjeller i opplevd læringsmiljø når man sammenlikner institusjoner i 

Sør-Norge, Vestlandet, Østlandet og Nord-Norge? Hvilken statistisk test vil du benytte for å 

svare på denne problemstillingen og hva er forutsetningen(e) for en slik test? 

Anova med post-hoc test (begrunne valget). Forutsetninger er nogenlunde lik varians i alle 

grupper, kont avhengig variabel.  

3) Til slutt ønsker du å undersøke hvilke faktorer som er med på å forklare et godt opplevd 

læringsmiljø (se definisjon av godt og dårlig læringsmiljø i oppgaveteksten), og ønsker å 

undersøke hvorvidt faktorene kjønn, alder, hoved-undervisningsform samt studieprogram 

(bachelor, master eller doktorgradsnivå) er av betydning for hvorvidt studentene opplever et 

læringsmiljø som godt eller dårlig. Hvilken statistisk test vil du benytte for å svare på denne 

problemstillingen og hva er forutsetningen(e) for en slik test? 

Logistisk regresjon, forutsetning er dikotom avhengig variabel og ikke multikollinearitet men 

det er ikke noe problem her da det bare er en uavhengig var. 

 

Oppgave 4 (vektes 20%) – 4 poeng 

Nedenfor ser du resultater fra en lineær regresjon som undersøker forholdet mellom alder, kjønn 

(kvinne kodet som 0 og mann som 1) og maksimalt oksygenopptak (et mål på fysisk form). Anta at 

variabelen maksimalt oksygenopptak er normalfordelt. Basert på output`en; 

1) Hvor stor del av variasjonen i fysisk form forklares av regresjonsmodellen? 

47.2 prosent 

2) Skriv ut den lineære regresjonsligningen for dette forholdet og bruk ligningen til å predikere 

maksimalt oksygenopptak for en 55 år gammel mann. 

Y= 43.454 + 7.309(kjønn) + -0.379(alder) 

Mann er kodet som 1 

Alder kontinuerlig 

Mann 55 år: 

Y = 43.454 + 7.309(1) + -0.379(55) 

 30.009 = 43.545 + 7.309 – 20.845  



 

 


