Grundläggande statistik kurs 1
Problem 1
Arbeta med frekvenstabeller
Sid 2:
Så här ser sidan 2 ut. Vi har alltså en delad sida med
kalkylbladet till vänster och en Data&Statistik-sida till
höger. I den sidan har vi ännu inte gjort någonting.
Det finns ett annat sätt att rita diagrammet. Högerklicka på den vågräta axeln och välj Lägg till X-variabel
med översiktslista. Då kommer följande dialogruta
upp. Eftersom vi här bara har två kolumner (variabler)
så är det redan ifyllt. Har du fler kolumner med data
som har ett namn så får du klicka på pilarna och välja.

Vi ska nu rita ett diagram för de data i vi har i
kalkylarket. Klicka först under den vågräta axeln och
välj antal_syskon.
På den lodräta axeln ska du ha frekvensen men eftersom vi redan har en frekvenstabell så högerklickar du
och väljer Lägg till Y-sammanfattningslista. Välj sedan
frekvens. Då kommer diagrammet upp på den delade
sidan.

När du har klickat OK så visas diagrammet. Ändra
sedan stapelbredden som tidigare.

Så här vill vi inte ha diagrammet. Nu är det ett histogram och det ser ut som vi t.ex. har data i intervallet 0
till 1 med frekvensen 4. Vi har ju 4 data med värdet 0.
Högerklicka i diagrammet och välj alternativet Inställningar av stapelvärden/Lika stapelbredd. Väljer du
enligt dialogrutan nedan får du ett snyggt diagram.

Högerklickar du i diagrammet kan du också välja att
rita ett cirkeldiagram. Man kan välja att rita med
Etiketter och då ser vi andelarna i procent.

Det finns ett tredje sätt: När du har ditt stolpdiagram
högerklickar du under den vågräta axeln och väljer
Forcera X i kategoriform. Då får vi ett stapeldiagram
utan numerisk skala.
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Sid 3:
Att vi har en frekvenstabell betyder att någon har
skapat den utifrån rapporterade värden från varje
elev. Vi ska nu först skapa en tredje variabel –Rådata i
kalkylarket. I formelfältet ska du sedan använda ett
speciellt kommando för detta. I katalogen hittar du
detta Se nedan.

Nu ritas ett Punktdiagram. Man ser alltså alla värden
från rådatalistan som punkter.
Vi kan nu ändra till Histogram och ställa om stapelbredd enligt tidigare. Om du högerklickar och väljer
Skala kan man genom att välja Procent få den relativa
frekvensen i diagrammet.

Om du dubbelklickar infogas kommandot på formelraden och du klickar sedan i variablerna antal_syskon
och frekvens. Vi får nu vår rådatalista sorterad.
Elegant.

Sid 4:
Här har vi gjort beräkningar av medelvärdet för antal
syskon på några olika sätt. Det finn ju inbyggda kommandon för detta men det är viktigt att förstå hur
beräkningen går till.

Nu kan vi rita ett diagram igen och vi behöver bara
arbeta med en variabeln rådata. Vi väljer alltså
variabeln Rådata under den vågräta axeln och
diagrammet är klart.
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Problem 2
I detta problem ritar vi nu diagram där vi har en icke
numerisk variabel. Det handlar om medelinkomst och
antalet invånare i fem olika län. I kolumn D har vi beräknat den totala medelinkomsten på två olika sätt.

Vi börjar med att välja variabel på x-axeln. På y-axeln
så väljer vi som tidigare ”Lägg till Y-sammanfattningslista” och vi väljer variablerna kv_2014 och m_2014.

Variabeln antal passar att åskådliggöra i ett cirkeldiagram eftersom variabelns värden är andelar av en
total. Om man flyttar markören över sektorerna så ser
man värde och andel i procent!

Så här blir det om vi utgår från sammanfattningsdata
från kolumnerna B och C.

Problem 3:
På nästa sida har vi i kalkylarket i kolumn B och C data
från SCB om antalet personer i Sverige i olika ettårsåldersklasser uppdelat på kön för år 2014. Personer
100 år och äldre har placerats i ålderskategorin "100".
I kolumnerna F och G har vi istället summerat data
från kolumnerna B och C så att vi får 10-årsklasser. I
cell F1 t.ex. så har vi med formeln =sum(b1:b10) fått
med alla kvinnor i åldern 0-9 år. I cell F2 har vi använt
formeln =sum(b11:b20) osv.

För att få en annan bredd på staplarna, t.ex. ettårsklasser, så högerklickar vi i diagrammet och väljer
Inställningar för stapelbredd.

Nu kan vi rita diagram på två olika sätt.
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Här har vi gjort några beräkningar i appen Anteckningar. Tryck på Ctrl M för att komma i beräkningsläge.

Man får en slags ålderspyramid på bredden.
Så här brukar man redovisa ålderspyramider. Här har
vi 5-årsklasser.(Statistiska Centralbyrån(SCB), 31
december 2013.

På sid 4 har vi ritat ett jämförande stapeldiagram med
värden för män och kvinnor inom samma åldersintervall bredvid varandra. Vi ser nu tydligt att antalet
män i intervallen är större än antalet kvinnor till och
med intervallet 50-59 år. Att det är så beror ju på att
det i genomsnitt föds fler pojkar än flickor. Att kvinnostaplarna är högre i intervallen 60-69 och uppåt beror
på att kvinnor i genomsnitt lever längre än män.

I kalkylarket kan man också göra beräkningar förstås. I
kolumn H har vi beräknat andelen i befolkningen som
är yngre än 18 år och andelen i befolkningen som är
äldre än 65 år (pensionärer).

Problem 4
Här har vi data för befolkningen i världen från två
olika källor och i Sverige (SCB).
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Så här ser befolkningsutvecklingen ut. I det vänstra
diagrammet täcker datapunkterna varandra så det ser
ut som en tidsserie. En närmare undersökning av data
visar att förändringen år från år för data för hela
världen inte är särskilt konstant även om det ser ut så
i diagrammet. För Sverige syns det tydligare.

Man gör sedan exakt likadant för US Census-data och
data för Sverige.
I nästa steg beräknar vi med exakt samma förfarande
den relativa förändringen. Vi ser att beräkningsuttrycket i cell H2 är
=

e2
 100
b1

Där e2 är förändringen mellan 1950 och 1951 och b1
befolkningen 1950. Man använder sedan funktionen
Fylla på samma sätt som för den absoluta förändringen.

Observera att skalan på befolkningsaxeln inte börjar
vid 0. Speciellt för Sverige kan förändringen se ganska
dramatisk ut. Så här blir det om den lodräta axeln
börjar vid 0.

Nu kan vi rita diagram på de relativa förändringarna.
Vi ser att den relativa förändringen (i %) i princip har
avtagit sedan 1970. Man kan därför inte riktigt tala
om att världens befolkning ökar exponentiellt eftersom det förutsätter att den relativa förändringen är
konstant.
För att närmare analysera befolkningsutvecklingen så
gör vi beräkningar på förändringen jämfört med föregående år.

I Sverige varierar den relativa förändringen på ett helt
annat sätt.

I cell E2 skriver vi =b2-b1 och trycker på enter. Då får
vi värdet på förändringen mellan 1950 och 1951 i FN:s
data. Vi högerklickar på värdet och markerar Fylla och
drar sedan markören till den sista raden.
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