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a) Nulhypotese og forventede værdier

Nulhypotese: ønsket om forbud imod hovedbeklædning er uafhængigt af uddannelsesniveauet

De observerede værdier indtastes i en matrix:



> > 

> > 

> > 

(1.1)(1.1)

(1.2)(1.2)

De forventede værdier beregnes:

eller:

De forventede hyppigheder beregnes ud fra formlen: , dvs. brøkdelen 

skal bevares!

b) Tests

Uafhængighedstest i Maple 18/2015 (korrekt) 
Der udføres en test af typen "uafhængighed".

NB: antal frihedsgrader er: 



> > 

> > 

(1.1)(1.1)

Altså: metoden giver det korrekte tal for teststørrelsen = 13.048, for kritisk værdi = 9.4877 og
for p-værdien = 0.011.

Uafhængighedstest i Maple 18/2015 (uheldigt, at det virker) 

NB: Maple 18 ignorerer åbenbart den forventede matrix , som fejlagtigt overføres i 
næste eksempel!



> > 

> > 

> > 

(1.1)(1.1)

(2.3.2)(2.3.2)
> > 

(2.3.1)(2.3.1)

Altså: metoden giver det korrekte tal for teststørrelsen = 13.048, for kritisk værdi = 9.4877 og
for p-værdien = 0.011.

GOF-test i Maple 18/2015 (virker det?) 
Hvad sker der, hvis man anvender en GOF-test i stedet for en UAFHÆNGIGHEDS-test?



> > 
> > 

> > 

(1.1)(1.1)

> > 

(2.3.3)(2.3.3)

NB: Ved brug af GOF-test bliver antal frihedsgrader forkert!
Dermed er også kritisk værdi og p-værdien forkert!

Men teststørrelsen er korrekt.

Hvis man har indset, at antal frihedsgrader er 4, så kan den korrekte kritiske værdi 
beregnes.
og dermed kan man lave en korrekt konklusion!

Altså: metoden giver det korrekte tal for teststørrelsen = 13.048 og for kritisk værdi = 9.4877.

GeoGebra 5 (sandsynlighedslommeregneren) 

Indtastning i sandsynlighedslommeregneren i GeoGebra 5.



> > 

(1.1)(1.1)

Laver en såkaldt "Chi_i_anden_test".

NB: indtaster kun den givne matrix OBS.



> > 

(1.1)(1.1)

Altså: metode giver det korrekte tal for teststørrelsen = 13.0482 og for p-værdien = 0.011.



> > 

(1.1)(1.1)

Man kan iøvrigt let få vist de forventede værdier samt de enkelte bidrag til teststørrelsen (sæt 
hak):

GeoGebra 5 (CAS-vinduet) 

Læs evt. http://wiki.geogebra.org/en/ChiSquaredTest_Command

Hvis man i CAS-vinduet i GeoGebra 5 anvender kommandoen "Chi2test" på kun matricen 
OBS, så laver man faktisk en UAFHÆNGIGHEDS-test:



(1.1)(1.1)

> > 

Altså: metoden giver det korrekte tal for teststørrelsen = 13.048 og for p-værdien = 0.011.

GeoGebra 5 (CAS-vinduet) 

Læs evt. http://wiki.geogebra.org/en/ChiSquaredTest_Command

Hvis man i CAS-vinduet i GeoGebra 5 anvender kommandoen "Chi2test" på de 2 matricer OBS
og FORV, så laver man faktisk en GOF-test:

Altså: metoden giver det korrekte tal for teststørrelsen = 13.05 og for p-værdien = 0.011.

WordMat 

En "CHI2 test" (uafhængighedstest) udføres, hvor kun OBS indskrives.



(1.1)(1.1)

> > 

Altså: metoden giver det korrekte tal for teststørrelsen = 13.048, for kritisk værdi = 9.4877 og
for p-værdien = 0.011.

Tak til Steen Hjerrild, Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

TI-nSpire 

Chi^2-uafhængighedstest: chi22way observeret_matrix
Anvendes chi22way, så indskrives kun OBS-matricen.

stat.results giver en matrix med chi2-teststørrelse, p-værdi og antal frihedsgrader

stat.expmatrix giver de forventede værdier

Tak til Bjarne Lund Pedersen, Midtsjællands Gymnasium.

TI-nSpire 

Chi^2-goodness-of-fit: chi2gof observeret_liste,forventet_liste,antal_frihedsgrader
Anvendes chi2gof, så skal man angive OBS, FORV og antal frihedsgrader.

Dvs. man skal selv udregne de forventede værdier og antal frihedsgrader.

Tak til Bjarne Lund Pedersen, Midtsjællands Gymnasium.

Konklusion: nulhypotesen skal 

fordi:



> > 

(1.1)(1.1)

teststørrelsen = 13.048  er større end den kritiske værdi = 9.4877
p-værdien = 0.011 er mindre end signifikansniveauet = 0.05


