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Kort info

Faget er «TMA4245 – Statistikk».

Jeg er Geir-Arne Fuglstad.

Dere er BFY, MLREAL, MTELSYS, MTFYMA, MTIØT og MTTK.

Vi har forelesninger:
— Onsdag 12:15–14:00 i R7
— Fredag 12:15–14:00 i R7
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Viktigste kilde for informasjon er hjemmesiden

https://wiki.math.ntnu.no/tma4245/2020v/start

Her finner dere informasjon om:
— Øvinger
— Elektroniske ressurser
— Videoforelesninger
— Pensum
— Eksamen
— Fremdriftsplan
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Viktigste kilde for informasjon er hjemmesiden

Vår parallell har hjemmeside:
https://wiki.math.ntnu.no/tma4245/2020v/parallell2

Her finner dere informasjon om:
— Forelesningstider
— Meldinger
— Forelesningslogg
— Referansegruppe
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Deler av øvingsopplegget er obligatorisk

Her er det en del å sette seg inn i og dere må nøye lese
informasjonen på
https://wiki.math.ntnu.no/tma4245/2020v/ovinger

Vi har:
— Elektroniske øvinger (hver uke; obligatorisk)
— Anbefalte øvinger (hver uke)
— Skriftlige øvinger (annenhver uke; obligatorisk)
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Hva skal vi gjøre i dette kurset?

Pensum består i hovedsak av to deler:
1. Sannsynlighet
2. Statistikk
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Sannsynlighet

Sannsynlighet handler om å beskrive og kvantifisere usikkerhet

Det er vanskelig å håndtere usikkerhet på en rasjonell måte

Vi gir en grundig teoretisk innføring i sannsynlighetsregning
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Manglende forståelse av sannsynlighet kan lede til svært
feilaktige konklusjoner

Hva er feil her?
— De fleste uhell skjer nære hjemmet, derfor er man tryggere langt

hjemmenfra
— Terrorister pleier å ha ingenørbakgrunn, derfor har ingeniører en

større tendens til å bli terrorister enn folk flest
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Hva er statistikk?

Wikipedia: “Statistikk er en gren av matematikk som tar for seg
analyse av tallfestede dataobservasjoner med den hensikt å kunne
trekke konklusjoner basert på disse dataene”

Hva betyr dette?
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Anbefalingssystemer

— Netflix’ brukere har vurdert mange av filmene de har sett
— Men Netflix ønsker å forutse hva du synes om en film du ikke har

sett
— Det er nødvendig å trekke konklusjoner om noe vi ikke har

observert basert på det vi har observert
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Ofte har vi lite data, men store konsekvenser

30 av 100 ble friske ved bruk av medisin A og
20 av 50 ble friske ved bruk av medisin B. Er
medisin B bedre enn medisin A?

— Vel... 40% er høyere enn 30%, men er det nok?
— Det kan være svært kostbart å trekke feil konklusjon
— Statistikk svarer på spørsmålet: hvor sikker er vi på at medisin B

er bedre enn medisin A?
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Statistikk handler om å tallfeste vår usikkerhet

Er gjennomsnittshøyden for studentene i denne parallellen fra MTTK
høyere enn gjennomsnittshøyden for studentene fra MTFYMA?

— Kjempelett å svare på. Bare mål alle sammen
— Men hvis vi av praktiske grunner bare kunne måle 10 tilfeldig

utvalgte fra hver studieretning er det umulig å besvare
spørsmålet med 100% sikkerhet

— Det beste vi kan oppnå er å kvantifisere hvor sikker vi er på
svaret basert på det vi har observert
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I praksis er det umulig å undersøke alle

Veldig mange fallgruver i spørreundersøkelser! Man må velge tilfeldig,
men også forsikre seg om at man har et representativt utvalg. Her
trengs det mye statistikk for å planlegge og å tallfeste usikkerheten.
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Valg av metode og nødvendig teori avhenger av hvilke data
vi har og hvilke spørsmål vi ønsker å svare på

— Hvor mange elg bør det jaktes for å kontrollere bestanden?
[Tidsrekker]

— Lever røykere kortere enn ikke-røykere? [Levetidsanalyse]
— Hvordan kan vi lage et nedbørskart basert på verdier målt på

målestasjonene? [Romlig statistikk]
— Hvordan må data samles for å kunne svare på de spørsmålene

vi lurer på? [Forsøksdesign]

14



Data kommer i mange former

Kontinuerlig Høyde, vekt, temperatur
Diskret Antall studenter som tar TMA4245, antall søkere til

NTNU, antall øyne på en terning
Kategorisk Syk/ikke-syk, øyenfarge, karakter
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Prognoser for fremtiden

Ofte ønsker vi å gå utenfor det vi har observert og trekke
konklusjoner om framtiden (ekstrapolere). Slike prognoser har alltid
usikkerhet knyttet til seg.
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Men... vi må begynne på begynnelsen

Vi kommer ikke langt uten en solid bakgrunn i sannsynlighet og
statistikk

Vi starter med kapittel 1. Her ser vi på måter å beskrive observerte
verdier i tabeller og figurer. Dette blir en kort oversikt og dere er nødt
til å lese kapitell 1 i detalj selv.
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Deskriptiv statistikk

Vi skal se på to datasett:
1. Høyde til 50 mannlige og 50 kvinnlige studenter gitt i meter
2. Kroppstemperatur for 65 menn og 65 kvinner gitt i grader Celsius

Vi ønsker å finne ut om det er en forskjell mellom høyden og
kroppstemperaturen til kvinner og menn
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Kryssplott

Et enkelt startpunkt er å plotte verdiene for hvert av kjønnene og
sammenligne
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Sammenligning av sentrene

Høyde Kroppstemperatur
Sentralmål Kvinne Mann Kvinne Mann
Empirisk middelverdi 1.687 1.840 36.72 36.89
Empirisk median 1.702 1.842 36.72 36.89

Empirisk middelverdi er høyere for menn enn for kvinner for både
høyde og kroppstemperatur, men er det nok til å hevde at det faktisk
er en forskjell?
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Middelverdi og median forteller ikke hele historien
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Empiriske middelverdier er markerte med horisontale streker
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Variabilitet om middelverdien

Vi må også vurdere variabilitetene til de observerte verdiene for å
kunne trekke konklusjoner om forskjeller for menn og kvinner

For høyde ser forskjellen ut til å være stor sammenlignet med
variabiliten, men for kroppstemperatur ser forskjellen ut til å være
liten sammenlignet med variabiliteten

Men vi er nødt til å tallfeste forskjellene!
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Mål på variabilitet

Det mest vanlige målet på variabilitet er empirisk standardavvik

Definition (Empirisk standardavvik)

Det empiriske standardavviket til observasjonene x1, x2, . . . , xn,
betegnet med s, er gitt ved

s =
√

s2 =

√
1

n − 1
[(x1 − x̄)2 + (x2 − x̄)2 + . . . + (xn − x̄)2]

=

√√√√ 1
n − 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2
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Sammenligning av menn og kvinner

Høyde Kroppstemperatur
Kvinne Mann Kvinne Mann

Empirisk middelverdi 1.687 1.840 36.72 36.89
Empirisk standardavvik 0.074 0.068 0.39 0.41

Forskjellen i kroppstemperatur er mindre enn ett standardavvik, men
forskjellen i høyde er større enn to standardavvik
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Boksplott

Denne sammenligningen er klarerere visuelt i et boksplott
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Histogram

Boksplottet skjuler hvordan verdiene varierer. Dette kan man se ved
å bruke histogrammer.
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Mangler ved deskriptiv statistikk

— Bare kvalitative sammenligninger. Vi har ingen tall på hvor sikker
vi er på at menn er høyere enn kvinner.

— Deskriptiv statistikk egner seg best som et startpunkt for å
utforske de observerte verdiene

Vi skal nå starte reisen mot statistisk inferens hvor vi gjennom
sannsynlighetsteori kan kvantifisere hvor sikker vi er på
konklusjonene vi gjør.
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