
Repetisjon av prediksjonsintervaller og introduk-
sjon til hypotesetester
Merk: Jeg har ikke sett videoforelesningen i full detalj, men dette er min
vurdering av de viktigste punktene i det aktuelle pensumet.

• Anta at vi har

– en normalpopulasjon med forventningsverdi µ og varians σ2.

– et tilfeldig utvalg X1, X2, . . . , Xn
iid∼ N (µ, σ2).

Vi kan da lage to forskjellige typer intervaller basert på et observert
utvalg x1, x2, . . . , xn:

– Konfidensintervall: Et intervall for en parameter, µ eller σ2,
som vi har 100(1− α)% tillit til at inneholder parameteren.

– Prediksjonsintervall: Et intervall for en ny observasjon fra po-
pulasjonen, der vi har 100(1 − α)% tillit for at observasjonen vil
ligge.

Vi har to tilfeller

– Kjent varians:
Et 100(1 − α)% prediksjonsintervall for en fremtidig observasjon
XO ∼ N (µ, σ2) er gitt ved
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– Ukjent varians:
Et 100(1 − α)% prediksjonsintervall for en framtidig observasjon
XO ∼ N (µ, σ2) er gitt ved
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• Tolkning:
Hvis man gjentatte ganger trekker observasjoner X1, X2, . . . , Xn, lager
prediksjonsintervallet basert på disse observasjonene og så trekker en ny
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observasjon XO vil den nye observasjonen være inneholdt i prediksjons-
intervallet 100(1−α)% av gangene. Med andre ord er det 100(1−α)%
sannsynlighet for at ulikhetene vil holde før vi har trukket både utvalget
og den nye observasjonen.

• Det er viktig å merke seg at:

– Konfidensintervallet inneholder usikkerhet som skyldes at para-
meterene ikke er kjente. Bredden på konfidensintervallet går mot
0 når n øker.

– Prediksjonsintervallet inneholder både usikkerheten fra at parame-
terene ikke er kjente OG naturlig variasjon i nye observasjoner.
Bredden av prediksjonsintervallet går IKKE mot 0 når n øker.

• En statistisk hypotese er en antagelse eller påstand om én eller flere
populasjoner.

• Vi har en nullhypotese H0 som svarer til status quo eller det motsatte
av det vi ønsker å vise og en alternativ hypotese som svarer til det
vi ønsker å vise. For eksempel

H0 : p1 = p2

H1 : p1 > p2

• Mulige konklusjoner:

– Hvis observasjonene motstrider H0, forkast H0 og aksepterer H1

– Hvis observasjonene ikke motstrider H0, ikke forkast H0. Betyr
IKKE at vi har bevist at H1 er usann

Prinsippet er uskyldig til det motsatte er bevist

• En testobservator er en observator hvis observerte verdi brukes til å
ta avgjørelsen i hypotesetesten H0 mot H1. Sannsynlighetsfordelingen
til testobservatoren er kjent under H0.

• Basert på testobservatoren velger vi et forkastingsområde som be-
står av mengden av verdier av testobservatoren der vi forkaster H0.
Randverdien til forkastingsområdet kalles den kritiske verdien.

2



• Det er to mulige feilkonklusjoner

– Type I feil: å forkaste H0 når H0 er sann

– Type II feil: å ikke forkaste H0 når H0 er usann

• α = P(Type I feil) kalles signifikansnivået til testen. β = P(Type II feil)
kan bare regnes ut for spesifikke alternative hypoteser.

• Tester konstrueres med hensikten å oppnå et et bestemt signifikansnivå
α. Det er derfor typisk nødvendig å øke antall observasjoner n hvis man
ønsker å senke β.

• Styrken til en test er sannsynligheten for å forkaste H0 gitt at en spe-
sifik alternativ hypotese er sann. Jo høyere styrke, jo høyere sannsyn-
lighet for at testen vil klare å konkludere med at alternativ hypotese
er sann når den spesifikke alternative hypotesten er sann. I virkeli-
ge anvendelser er både α og styrke viktige. En test med lav styrke er
ubrukelig for den vil sjelden klare å forkaste H0 selv om den er usann.

• Ensidige tester tester H0 : p = p0 mot H1 : p > p0 eller H1 : p < p0
og en tosidig test tester H0 : p = p0 mot H1 : p 6= p0.
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