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Alle oppgavene (1, 2 og 3) skal besvares. Oppgavene har forskjellig vekt som angitt i
parentes.
Oppgave 1. Statistikk (35 %)
a) Beskriv kort de fire målenivåene etter Stevens (nominal, ordinal, intervall og forhold).
b) Hvilke korrelasjonskoeffisienter bør du bruke på variabler som er på henholdsvis
nominal, ordinal og forholdsnivå?
c) Under ser du tre spredningsdiagrammer. Angi omtrent verdi for Pearson’s korrelasjons
koeffisient (R) for hver av figurene.
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d) I vedlegg 1 er det et kart over fordelingen av familiebosetninger med blinde nær elva
Hvite Volta. Benytt informasjonen i kartet til å sette opp en krysstabell over blindhet
(ikke blind: “0” og blind: “1”) og bosted (utenfor flomsletta: “0”, på flomsletta: “1”).
e) Forklar hvordan krysstabellen kan benyttes for å beskrive samvariasjon mellom
blindhet og bosted.
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Oppgave 2. Klasseinndeling (35 %)
Til høyre vises en tabell over de fleste landene i
Europa. Kolonnen med overskriften URBPOP er en
variabel for andelen av befolkningen som i 2006
bodde i urbane områder.
Tabellen er sortert med hensyn på URBPOP
variabelen.
De to andre kolonnene inneholder navn på landet
(CNTRY_NAME) og en landkode (FIPS).

Nedenfor vises dialogvinduet ‘Classification’ fra en
klassifikasjon av variabelen URBPOP.
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a) Hva er verdibredden til variabelen URBPOP?
b) Studer frekvenshistogrammet i dialogboksen ‘Classification’. Hvordan vil du beskrive
fordelingen for variabelen URBPOP? Er den normalfordelt? Begrunn svaret.
c) I dialogboksen ‘Classification’ er klassegrensene flyttet manuelt slik at
variabelverdiene er klasseinndelt etter bestemte intervaller. Hvilke intervaller er
benyttet? Hvilken klasseinndelingsmetode er dette?
d) Basert på informasjonen i dialogboksen ’Classification’, klassifiser variabelverdiene
(marker klassegrensene i tabellen i vedlegg 2 og lever vedlegget sammen med
besvarelsen).
e) Beskriv hvordan du ville ha presentert variabelen URBPOP i et kart.
Oppgave 3. Fly- og satellittbilder (30 %)
a) Det skilles ofte mellom geostasjonære og polare satellittbaner. Hva er forskjellen
mellom disse?
b) Hva er termisk stråling?
c) Lag en skisse for en typisk refleksjonskurve for vegetasjon i det synlige og nærinfrarøde spekteret. Benytt gjerne en reproduksjon av diagrammet under.
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Vedlegg 1
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Vedlegg 2
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