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Boksplot + statistiske deskriptorer 
 
Oversigtsside på EMU’en især om boksplot og kvartilsæt-definitionen: 
http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsministeriet/nyt/boksplot.html
 
Med StatListEditoren på TI-89 kan man rimeligt let beregne de statistiske deskriptorer (nøgletal), 
som hører sig til en beskrivelse i simpel statistik: 

• Mindste værdi 
• Nedre kvartil (25%-kvartilen) 
• Median (50%-kvartilen) 
• Øvre kvartil (75%-kvartilen) 
• Største værdi 

 
På TI-89 kaldes ovenstående nøgletal for: 

• MinX (mindste værdi) 
• Q1X (nedre kvartil) 
• MedX (median) 
• Q3X (øvre kvartil) 
• MaxX (største værdi) 

 
Læs følgende bilag på dansk fra TI (”Statistik med boksplot”): 
http://education.ti.com/sites/DANMARK/downloads/pdf/statplot_oplag4_rev.pdf
Nedenstående tager udgangspunkt i det. 
 
Læs omhyggeligt følgende afsnit: 

• Eksempel 1 
Her består observationerne af få stk., som udgår et LIGE antal, så MedX bliver midt i 
mellem 2 observationer. 
Dataene indtastes her ubearbejdet i List1 i StatListEditor, 
og der udføres en (F4 Calc) 1-Var Stats, hvor List: List1 og Freq: 1
NB: Da dataene er ubearbejdet, kan samme værdi godt optræde flere gange. 
På skærmen kan man så direkte aflæse MinX, Q1X, MedX, Q3X og MaxX. 

• Eksempel 2 
Her består observationerne af få stk., som udgår et ULIGE antal, så MedX bliver den 
midterste observation. 

 
Ovenstående er simpelt, fordi der er så få observationer, at man direkte kan indtaste alle i List1. 
Der mangler så omtale af det tilfælde, hvor der er så mange observationer, så de er indskrevet i en 
hyppighedstabel. 
 
Eksempel med hyppighedstabel (står side 110 i notatet fra TI): 
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Her indtastes ”karakter” i List1 og ”antal elever” i List2 i StatListEditor, 
og der udføres en (F4 Calc) 1-Var Stats, hvor List: List1 og Freq: List2
På skærmen kan man så direkte aflæse MinX, Q1X, MedX, Q3X og MaxX. 
NB: Freq (frequency) kaldes på dansk hyppighed – ikke frekvens, som jo er den omregnede værdi 
til %. 
 
 
Ovenstående beregning af de 5 deskriptorer udføres i praksis lettest med TI-89 StatListEditor. 
Tegning af boksplot udføres lettest med JR’s Excel-udvidelser, idet det er let at få ud på print. 
Hvis du ikke anvender JR, så brug TI-89 StatListEditor, og tegn boksplottet af i hånden. 
 
 
Boksplot med JR’s Excel-udvidelser: 
 
 
Start Excel, indtast en overskrift og værdien af 
de 5 deskriptorer (fra TI-89 StatListEditor) – 
alle i samme kolonne i celler lige under 
hinanden: 

 
 
Marker de 6 celler, og tryk på ikonen: 
 

 
 

 
Så fremkommer et boksplot, som kan udskrives: 

 
 
Hvis der ønskes flere boksplot i samme koordinatsystem, så laves 2 kolonner med data ved siden af 
hinanden, og man markerer det samlede område førend man trykker på ikonen. 
 
 
Boksplot med TI-89 StatListEditor: 
 
I StatListEditor vælges (F2 Plots) Plot Setup, hvor man i (F1 Define).vælger Box Plot. 
Vælg Plot 1. I det simple tilfælde med kun data i List1, så skal x: List1, og ”Use Freq and 
Categories” skal sættes til: No. 
Ønsker du 2 plots i samme koordinatsystem, så skal den anden f.eks. have dataene i List2, og du 
vælger Plot 2, hvor du skriver at x: List2. 
Plottene tegnes med (F5 ZoomData). Med (F5 Trace) kan du aflæse de 5 deskriptorer på skærmen. 
 
I tilfældet med en hyppighedstabel: 
Du har dataene i List1 og List2. 
Vælg (F2 Plots) Plot Setup, hvor man i (F1 Define).vælger Box Plot. 
Vælg Plot 1, og x: List1, og sæt ”Use Freq and Categories”til: Yes, så du kan skrive Freq: List2 
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