
Forsknings- och undersökningsmetodik
Tentamen (öppen bok) 14.11.2015

Del 1

Provtexten får bortföras

LÅS FÖRST DETTA:

> Besvara alla 4 uppgifter!

Skrivtid:
Hjälpmedel: Kalkylator
Bok el. föreläsningsunderlag
Formel- och tabellsamling
Test-sammandrag

> Besvara var och en av de 9ra uppgifterna på en egen sida => totalt max 4 sidor!

Strukturera dina svar så att de var och en ryms på en sida.

>Alla svar skall innehålla motiveringar, uträkningar eller uppställningar.

Ange tydligt ditt slutliga svar genom att strecka under det

>Deltenten ger max 40 poäng. För att bli godkänd i kursen krävs sammanlagt minst 50

poäng = tentpoäng (tot.) + övningspoäng + övningsarbetspoäng.

> Deltenten är enskilt i kraft t.o.m. 23.1.2016.

1. (IO p) Hur många timmar i veckan studerar en studerande? Denna fråga ville man ha svar

på i artikeln How business students spend their time - do they really know? Research in Higher

Education Journal May 2009.

212 studerande valdes ut slumpmässigt bland alla studerande vid ett stort statligt universitet.

Under en vecka förde de bok över den tid de spenderade på olika saker, bl.a. studier.

Medeltalet för den tid dessa 212 studerande använde för studier var 9,66 timmar, och

stickprovsstandardawikelsen 6,62 timmar.

a) Uppgör ett 99 %:s konfidensintervall för den genomsnittliga tid per vecka studerande

använder för studier.
b) Tolka det erhållna intervallet i ord.

2. (10 p) I en undersökning om ärligheten i online dejting-profiler deltog 40 män och 40

kvinnor (The truth about lying in online dating profiles, Computer-Human Interactions, 2007).

Deltagarnas längd mättes och jämfördes med den längd de hade uppgett i sin online dejting-

profil. Skillnaderna mellan uppgiven längd och verklig längd (profil — verklig) räknades ut för

alla deltagare. I tabellen nedan anges medeltal och standardavvikelser för differenserna

uppdelade enligt kön(enhet: inch = tum).

Män

= 0,57

= 0,81
n = 40

Kvinnor

Sd = 0,75
n = 40

a) Använd parvis t-test för att testa om männen i sina online-dejting-profiler i genomsnitt

uppger sig vara längre än de på riktigt är, d.v.s om männens medeldifferens Pd>O.

b) Använd t-test för oberoende grupper för att testa om medeldifferensen (profil- verklig

längd) är större för män än för kvinnor, d.v.s om PdMän-PdKvinnor
c) Förklara kort varför parvist t-test används i a-fallet och t-test för oberoende grupper

används i b-fallet.



3. (10 p) I den här uppgiften undersöks 40 första årets studerande i Carleton University i

Kanada (Predicting the 'Freshman 15', Health Education Journal, 2010). Statistik fördes över
studenternas Vikt i början och i slutet av deras första studieår (gulisåret). I SPSS-utskriften
nedan har dessa observationer jämförts. Bekanta dig med utskriften och besvara frågorna
under tabellerna.

Paired Samples Statistics

rror

Mean N Std. Deviation Mean

Pair 1 vin_före 68,756 40 15,293 2,418

vibd_ener 70.411 40 17,111 2,706

Paired Samples

Paired Differences

95% Confidence Interval ofthe

Std. Std. Error Difference

Mean Deviation Mean ower pper Sig. (2-tailed)

Pairi vikt_ßre-
vin_ener 1.6550 2.7313 ,4319 ,7815 2.5285 3,832 39 poo

a) Vad undersöker man med ovanstående t-test? Motivera kort lämpligheten av det valda
testet.
b) Hur kunde hypoteserna se ut för testet ifråga?
c) Kan din nollhypotes i b-fallet förkastas? Motivera kort och tolka resultatet.
d) Vad anger konfidensintervallet i utskriften?

4. (10 p) Författarna till artikeln Analysis offood crushing sounds during mastication, Journal
of Texture Studies, 1990, undersökte Ijudnivån som uppstår då man tuggar olika matvaror Den
högsta Ijudnivån mättes vid tuggande av potatischips.
Ett stickprov bestående av 10 "tuggare" användes för att mäta Ijudnivån då potatischips
tuggades med både öppen och stängd mun.

Använd resultatet nedan för att testa om Ijudnivån i snitt är högre då man tuggar chips med
öppen mun jämfört med stängd mun. Välj ett lämpligt icke-parametriskt test, skriv ut
hypoteser, utför testet och tolka resultatet.

Person
Ö en mun decibel
Stän d mun decibel

1 2

63 59

54 47

3

55

50

4
64

65

5

68

55
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70
69

7

75

69

8

85

80

9 10
45 47

35 35


