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FORMÅL - BEKENDTGØRELSEN

STX MATEMATIK A

Kompetencer

• – anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale 
eller fænomener fra andre fagområder, gennemføre hypotesetest, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, 
have blik for hvilke svar, der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog

• anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer.

Kernestof

• – simple statistiske metoder til håndtering af et datamateriale, grafisk præsentation af et statistisk materiale, 
empiriske statistiske deskriptorer, stikprøvers repræsentativitet og chi-i-anden test

• CAS-værktøjer skal ikke blot udnyttes til at udføre de mere komplicerede symbolske regninger, men også 
understøtte færdighedsindlæring og matematisk begrebsdannelse.



MATEMATISK TARGET 1 - FRA VEJLEDNINGEN



MATEMATISK TARGET 2

• Illustrere anvendelsen af CAS til simulering, fx lave mange stikprøver

• specifikt anvende Maple til at simulere p-værdi

• Ide: p-værdi er et abstrakt begreb, simulering giver bedre forståelse for hvad de 5 % er

• P-værdi er et andet mål for signifikans end teststørrelsen 𝜒2. Hvorfor er der 2 forskellige? Det kan vi 
bruge CAS til at vise



FORUDSÆTNINGER

• Deskriptiv statistik er gennemgået

• Maple er introduceret i et andet forløb og derefter anvendt i forløbet om beskrivende statistik

• Vi anvender gym-pakken

• Forløbet indledes med et forløb om statistiske undersøgelser, stikprøver, repræsentativitet, skjulte 
variable etc. som rammesætter forløbet om hypotesetest 



UNDERVISNINGSPLAN

Emne

1 Generelt om statistiske undersøgelser (population, udvælgelsesmetode, stikprøver, 
repræsentativitet)

2 Om hypotesetest, p-værdi, Q-teststørrelse

3 Praktiske eksperimenter med hypotesetest

4 Goodness of fit-test

5 Uafhængighedstest og homogenitetstest

6 Mere simulering – rette linjer og sammenhænge/korrelation



MATERIALE

• Maple baseret statistik bog med eksempler på 
simulering

• Powerpoints med screenshots af opgaver og 
Maple kommandoer

• Maple ark er lagt elektronisk til eleverne

• To typer ark:

• Færdighedsark – lær kommandoerne

• Components ark



STATISTISKE UNDERSØGELSER

• Hvordan tilrettelægger man en statistisk undersøgelse (fx en meningsmåling)?

• Hvordan analyserer man data?

• Hvordan fortolkes og præsenteres data?

• Hvordan afgør man om der er belæg for resultaterne?

• Hvad kan vi bruge statistik til?

• Snyd med statistik



HVEM KAN GÆTTE KORT?



NULHYPOTESEN H0

EKSEMPLER: DER ER FORSKEL PÅ TO SLAGS COLA
DER ER FORSKEL PÅ POSTEVAND/KILDEVAND

NULHYPOTESE H0: DER ER IKKE FORSKEL
ALTERNATIV HYPOTESE H1: DER ER FORSKEL



MENDELS FØRSØG MED ÆRTEPLANTER – GOF TEST

• 2 forskellige sorter af ærteplanter

• Runde eller rynkede frø

• Hvis man krydser planterne (hybrider) får 
afkommet altid runde frø (dominant egenskab)

• Hvis man genkrydser afkommet dukker de 
rynkede frø op igen!

• Men kun ¼ er rynkede, ¾ er runde.

Besvaret ark om hypotesetest:

• Kapitel 9 opgave 8 vidunderblomst.mw

../../../../Documents/Statistik bog DET HELE/Materiale/Maple filer/Opgaveark og besvarelser/Kapitel 9 opgave 8 vidunderblomst.mw


P-VÆRDI – FOR EN STIKPRØVE

• Givet nulhypotese H0

• valgt signifikansniveau og foretaget stikprøve

• Ved tilfældighedernes spil vil vi få forskellige resultater hvis vi foretager 
mange stikprøver, nogle tæt på middelværdien, andre langt fra

• EKSEMPEL: Møntkast. Vi kaster 10 gange og får fx 6 krone. Næste gang vi 
kaste mønten 10 gange får vi 3 krone, etc. Hvis vi kaster 100 serier af 10 
kast får vi en fordeling af antal krone (fra 0 til 10)

• P-værdi = sandsynlighed for tilfældigt at få en stikprøve, der er lige så langt 
eller længere fra middelværdien som den aktuelle

Forskellige stikprøvers udfald:

1

2

3

4

5 … 



Q-TESTSTØRRELSEN

• Q måler hvor skæv stikprøven er

• k = antal mulige udfald

• k = 2 for et Bernoullieksperiment

• i er en tællevariabel (i = 1, 2, …)

• Fx 1 = krone, 2 = plat

• For p-værdien er p = 0,05 kritisk, men hvad med Q?

• Hvis man rammer præcis middelværdien er Q = ?

• Skæve stikprøver giver stor Q

EKSEMPEL: 100 kast med mønt
Forventet: 50 krone, 50 plat
Stikprøve: 38 krone, 62 plat

𝑄 =
(38 − 50)2

50
+
(62 − 50)2

50
= 5,76



FÆRDIGHEDSARK

Ark til opgaveløsning

• øvelse 2/3 - møntkast

• øvelse 5 - 500 møntkast

../../../../Documents/Statistik bog DET HELE/Materiale/Maple filer/Opgaveark og besvarelser/Kapitel 8 Øvelse 1 binomialtest med møntkast svar.mw
../../../../Documents/Statistik bog DET HELE/Materiale/Maple filer/Opgaveark og besvarelser/Kapitel 8 Øvelse 5 500 møntkast.mw


EKSPERIMENT – M&M’S

• Er der lige mange af hver farve i poserne?

• Tilrettelæg et forsøg og tilhørende test.

• Hvad er nulhypotesen?

• Stikprøve?

• Population?



RESULTATER
EXCEL



HVORDAN SER MAPLE ARK UD?
EKSEMPLER

• Eksperimentel hypotesetest Ia

• X2 test kogebog.mw

../Sandsynlighedsregning og Statistik/Eksperimentel hypotesetest Ia.mw
../../Sandsynlighedsregning og statistik/BOG Random Walk og andre fordelinger/Excel og Maple filer/MJ X2 test kogebog.mw


DET KAN VI GØRE BEDRE
COMPONENTS ARK

Fordele 

• Koden gemmes væk

• Men ikke længere væk end at man kan åbne 
maskinrummet

• Man kan lave ”styrede” ark

• Eller eksperimenterende ark

Ulemper

• Kræver en del forarbejde/programmering

• Virker det så i timen?



EKSEMPEL 1 
SIMULERING AF Q-TESTSTØRRELSEN MED MAPLE

binomialsimulering v2.mw

../../../../Documents/BOG 1 og 2/Supplerende Maple til hjemmesiden/binomialsimulering v2.mw


KONKLUSION PÅ SIMULERING 
𝜒2 NÆVNES FOR FØRSTE GANG

• Den kritiske værdi er ca. JERES TAL HER

• Histogrammet for fordelingen af Q-teststørrelser nærmer sig en kurve.

• 𝜒2-fordelingen (Ki-i-anden)



EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE
KRISTEN GILBERT SAGEN

• 74 dødsfald på 1.641 vagter giver 0,045 dødsfald pr. vagt

• Gilbert på vagt 257 gange burde se 11,6 dødsfald

• Hvad er sandsynligheden for at 

se 40 dødsfald på 257 vagter, hvis p = 0,045 ?

Brug binomialsimuleringsarket til at undersøge det.



EKSEMPEL 2
P-VÆRDI FOR LINEÆRE 
SAMMENHÆNGE 

Meget uheldigt eksempel til højre (set både i samf
og matematikbog): 

• p-værdi rette linjer simulering.mw

../../../../Documents/Statistik bog DET HELE/Materiale/Maple filer/p-værdi rette linjer simulering.mw


EVALUERING


