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NYBEGYNNERSTATISTIKK FOR LEGER

• Dette er ikke vanskelig

• Du bruker det intuitivt hver dag

• Det går an å forstå

• Det er morsomt



EN DAG PÅ HELSESTASJONEN

• Lise er veldig liten

• Hva gjør at du sier at hun er liten?



Lises klassevenninnner

• Du har en formening om hva som er vanlig



• Du har en formening om hva som er vanlig

• Du sammenligner Lise med det som er vanlig



• Du anslår om Lise er mer uvanlig enn “vanlig uvanlig”



• Du anslår om Lise er mer uvanlig enn “vanlig uvanlig”

Dette er den viktige øyemålstesten



Formelen:
Lises høyde 



Formelen:
Lises høyde - Den vanlige høyde



Formelen:
Lises høyde - Den vanlige høyde



Formelen:

• Sannsynligheten for at Lise har en “vanlig” høyde er veldig liten

• Hun må trolig tilhøre en gruppe med lav høyde pga. en 
“sykdom”

Lises høyde - Den vanlige høyde

Den vanlige uvanligheten



Alle statistiske testers mor

Målt verdi – En hypoteseverdi

Mål på variasjon

Denne bestemmes ALLTID av 
forskeren

Denne formelen angir antall variasjonsenheter 
den målte verdi er fra hypoteseverdien:

z-verdi (populasjon)
t-verdi (utvalg)



Piker med Turners syndrom

• Du tror ikke Lise er vanlig, men hun er vanlig hvis man 
sammenligner med andre piker med Turners syndrom

Lises høyde - Den vanlige høyde

Den vanlige uvanligheten

for piker med Turners syndrom

for piker med Turners syndrom



Formelen:

• Denne er uproblematisk å måle

Lises høyde - Den vanlige høyde

Den vanlige uvanligheten



Formelen:

135 cm      - Den vanlige høyde

Den vanlige uvanligheten



Formelen:

• Hva er vanlig høyde?
• Typetallet?

• Medianen?

• Gjennomsnittet?

135 cm      - Den vanlige høyde

Den vanlige uvanligheten



Formelen:

• Typetall
• Den vanligste verdi

• Median
• Den midterste verdi når alle er ordnet i stigende rekkefølge

• Gjennomsnitt
• Summen av alle verdier delt på antall verdier
• SX/n = X (hvis populasjon)
• Sx/n = x (hvis utvalg)

Summarisk sentermål:



Formelen:

135 cm      - 154 cm

Den vanlige uvanligheten



Formelen:

• Hva er den vanlige uvanlighet?
• Gjennomsnittsavstand fra gjennomsnittet?

• Standardavvik?

135 cm      - 154 cm

Den vanlige uvanligheten



Formelen :

• Forskjell mellom største og minste verdi: 162 cm - 147 cm = 15 cm

Dette kalles VARIASJONSBREDDE

• Bruker kun en liten del av tilgjengelig informasjon

Spredningsmål:
147

151

151

152

153

154

155

156

159

162



Formelen :

• Gjennomsnittelig avstand fra gjennomsnittet:

Spredningsmål :

140

145

150

155

160

165

Hva er resultatet av denne formelen?

N

x )( −S



Formelen:

• Gjennomsnittelig avstand fra gjennomsnittet:

Spredningsmål :

x x- 

147 -7 

152 -2 

155 +1 

156 +2 

151 -3 

153 -1 

151 -3 

159 +5 

162 +8 

154 0 

S 0 
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Formelen:

• Gjennomsnittelig avstand fra gjennomsnittet:

Spredningsmål :

Kan vi ignorere tegnet?



Formelen:

• Absolutt gjennomsnittelig avstand fra gjennomsnittet:

Spredningsmål :

x |x- 

147 7 

152 2 

155 1 

156 2 

151 3 

153 1 

151 3 

159 5 

162 8 

154 0 

S 32 
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Formelen:

• Gjennomsnittelig avstand fra gjennomsnittet :

Spredningsmål:

Kan vi bli kvitt tegnene på en annen måte?



Formelen:

• Gjennomsnittelig kvadrert avstand fra gjennomsnittet:

Gjennomsnittsmål:

Dette kalles:

VARIANS

6.16
10

166)( 2

==
−S

N

x 

x (x-) (x-)2 

147 -7 49 

152 -2 4 

155 +1 1 

156 +2 4 

151 -3 9 

153 -1 1 

151 -3 9 

159 +5 25 

162 +8 64 

154 0 0 

S 0 166 
 

 



Formelen:

• Varians uttrykkes her i cm2

•Dette er ikke praktisk når gjennomsnittshøyde 
uttrykkes i cm

Gjennomsnittsmål :



Formelen:

• Kvadratroten av den gjennomsnittelige kvadrerte avstand fra 
gjennomsnittet:

Spredningsmål:

Dette kalles:
STANDARDAVVIK

6.16
)( 2

=
−S

N

x 

   

S(x - m)2

N
= 4.1

x (x-) (x-)2 

147 -7 49 

152 -2 4 

155 +1 1 

156 +2 4 

151 -3 9 

153 -1 1 

151 -3 9 

159 +5 25 

162 +8 64 

154 0 0 

S 0 166 
 

 



Formelen:
Spredningsmål:

STANDARDAVVIK

Er gitt symbolet  s.

Dette er spredningsmålet i en populasjon

   

S(x - m)2

N



Formelen:

• z-verdien er -4,63

• Lises høyde er fire og en halv gang lenger fra hypotesen 
enn et standardavvik (tilfeldig variasjon)

135 cm      - 154 cm

4.1 cm

- 4,63Hva så??



Normalfordelingen:
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Histogram av høyden til Lises jevnaldrende

De fleste jenter finnes i midten, noen få lenger ut på sidene.
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Histogram av høyden til Lises jevnaldrende
-2 s +2 s

De fleste jenter finnes i midten, noen få lenger ut på sidene.



Normalfordelingen :

68.3%

95.4%

99.7%

-3 s +3 s



Normalfordelingen :

68.3%

95.4%

99.7%

-3 s +3 s

Den nøyaktige sannsynlighet for et 

gitt antall standardavvik fra 

gjennomsnittet kan beregnes, og er

oppgitt i statistiske tabeller eller 

ligger inne i PC-ens program. 



Normalfordelingen :
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Histogram av høyden til Lises jevnaldrende
og Lise

De fleste jenter finnes i midten, noen få lenger ut på 

sidene. Lise er langt utenfor: Statistikken er enig med vårt 

tidligere øyemål

-2 s +2 s




Testing
• To grupper skal sammenlignes med hverandre

(x1-x2) - 0

sf(1n1+ 1n2)

Målt verdi



Testing
• To grupper skal sammenlignes med hverandre

(x1-x2) - 0

sf(1n1+ 1n2)

Målt verdi Hypoteseverdi



Testing
• To grupper skal sammenlignes med hverandre

(x1-x2) - 0

sf(1n1+ 1n2)

Målt verdi Hypoteseverdi

Standardavvik



TESTLURERI I

• En liten differanse kan gi høy t-verdi
• En høy t-verdi gir lav p-verdi
• Man konkluderer med “signifikant” forskjell

(x1-x2) - 0

sf(1n1+ 1n2)

Man gjør n-ene store 



TESTLURERI I

• SE PÅ ABSOLUTT DIFFERANSE OG KONFIDENSINTERVALL

(x1-x2) - 0

sf(1n1+ 1n2)

Man gjør n-ene store 



TESTLURERI II

• En stor differanse kan gi lav t-verdi
• En lav t-verdi gir høy p-verdi
• Man konkluderer med “ikke-signifikant” forskjell

(x1-x2) - 0

sf(1n1+ 1n2)

Man gjør n-ene små 



TESTLURERI II

• SE PÅ ABSOLUTT DIFFERANSE OG KONFIDENSINTERVALL

(x1-x2) - 0

sf(1n1+ 1n2)

Man gjør n-ene små 


