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Indledning
1 Hvad er deskriptiv statistik?
Deskriptiv statistik er metoder til at f• overblik over tal vi har indsamlet.
De tal vi har indsamlet, kalder vi data.

2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?
Hvis der er mange forskellige data, s• grupperer vi dem i intervaller. (Hvis vi kaster en terning 1000
gange, er der mange data, men kun 6 forskellige, s• disse skal ikke grupperes).

2a Eksempel pÄ ugrupperede data.
Vi har talt antallet af b€r i 15 pakker.
Antal b€r i en pakke: 24 24 22 24 23 22 24 23 26 26 23 28 27 22 24

2b Eksempel pÄ grupperede data.
Vi har vejet 200 frugter:

Mellem 100 og 110 gram:
Mellem 110 og 120 gram:
Mellem 120 og 130 gram:
Mellem 130 og 140 gram:

16 frugter
68 frugter
90 frugter
26 frugter

Ugrupperede data
3 Hvordan udregner vi middeltal (middelvÅrdi) for ugrupperede data? (Nspire: afsnit 15 p‚ side 9)
Middeltallet for nogle tal er det vi plejer at kalde gennemsnittet.
Vi kan udregne middeltallet (middelv€rdien) ved at l€gge tallene sammen og dividere resultatet med
antallet af tal.
I 7 pr‚ver opn•ede en elev f‚lgende pointtal: 6 9 8 8 9 7 9
S•dan udregner vi middeltallet:
6988978
 7,85714
7
Middeltallet for elevens pointtal er 7,9

4 Hvordan finder vi medianen for ugrupperede data? (Nspire: afsnit 15 p‚ side 9)
For grupperede data skal vi g‚re noget helt andet. Se afsnit 12 p• side 7.

En klasse har haft en pr‚ve. De 17 elever fik f‚lgende point:
52 69 70 20 47 71 48 27 27 62 15 48 23 52 49 39 36
Vi ordner disse tal efter st‚rrelse s• tallet til venstre er mindst:
15 20 23 27 27 36 39 47 48 48 49 52 52 62 69 70 71
Vi ser at det midterste af tallene er 48. Man siger at tallenes median er 48 .
Antag at der i stedet havde v€ret et lige antal tal:
3 3 4 5 6 6 8 9
Da der er et lige antal tal, er der ikke et tal der st•r i midten. I stedet udregner vi gennemsnittet
af de to midterste tal:
56
 5,5 .
2
Man siger at tallenes median er 5,5 .
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5 Hvordan finder vi kvartilsÅttet for ugrupperede data? (Nspire: afsnit 15 p‚ side 9)
(For grupperede data skal vi g‚re noget helt andet. Se afsnit 12-13 p• side 7).

5a Hvis der er et midterste tal:
15 20 23 27 27 36 39 47 48 48 49 52 52 62 69 70 71
Medianen for tallene til venstre for det midterste tal kalder vi nedre kvartil.
Dvs. nedre kvartil er 27.
Medianen for tallene til h‚jre for det midterste tal kalder vi ‚vre kvartil.
Dvs. ‚vre kvartil er 57.
N•r vi taler om kvartils€ttet for nogle tal, s• mener vi de tre tal
nedre kvartil , median og ‚vre kvartil,
dvs. kvartils€ttet for tallene ovenfor er de tre tal 27 , 48 , 57 .

5b Hvis der ikke er et midterste tal:
3 3 4 5 6 6 8 9
Medianen for den venstre halvdel af tallene kalder vi nedre kvartil.
Dvs. nedre kvartil er 3,5 .
Medianen for h‚jre halvdel af tallene kalder vi ‚vre kvartil.
Dvs. ‚vre kvartil er 7 .
Kvartils€ttet er de tre tal 3,5 , 5,5 , 7,0 .

6 Hvordan tegner vi et boksplot? (Nspire: afsnit 16-18 side 9-10)
Ved at unders‚ge datas€ttet
15 20 23 27 27 36 39 47 48 48 49 52 52 62 69 70 71
kan vi se at
mindste tal
= 15
nedre kvartil
= 27
median
= 48
‚vre kvartil
= 57
st‚rste tal
= 71
Disse oplysninger har vi vist p• figuren. S•dan en figur kaldes et boksplot.
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De to sm• lodrette streger i enderne viser at mindste og st‚rste tal er 15 og 71.
De to lodrette streger i hver ende af rektanglet viser at nedre og ‚vre kvartil er 27 og 57.
Den lodrette streg i midten af rektanglet viser at medianen er 48.
Rektanglet anskueligg‚r at den midterste halvdel af tallene ligger i intervallet fra 27 til 57.
Den vandrette streg til venstre anskueligg‚r at den fjerdedel af tallene der er mindst, ligger i intervallet
fra 15 til 27.
Den vandrette streg til h‚jre anskueligg‚r at den fjerdedel af tallene der er st‚rst, ligger i intervallet fra
57 til 71.
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7 Hvordan sammenligner vi boksplot?
7a Opgave
Diagrammet viser h‚jdefordelingen
for en plante p• to marker A og B.
Sammenlign h‚jderne p• A og B.

A
B

Svar
Sammenlign st‚rrelser
Alle dele af diagrammet bortset fra h‚jre endepunkt ligger l€ngere mod h‚jre p• B,
s• h‚jderne er alts• overvejende st‚rre p• B selv om den st‚rste h‚jde er p• A.
Sammenlign spredning
begrundelse
B•de hele diagrammet og kassen er bredere p• A's diagram end p• B's,
s• h‚jderne fra A er mere spredt end h‚jderne fra B.
resultat
7b Opgave
Diagrammet viser fordelingen af tider
for to l‚bere A og B.
Sammenlign tiderne for A og B.

cm
begrundelse
resultat

A
B

Svar
Sammenlign st‚rrelser
Venstre endepunkt for B-diagrammet ligger til h‚jre for h‚jre endepunkt for
begrundelse
A-diagrammet,
resultat
s• B’s mindste tid er st‚rre end A’s st‚rste tid.
Sammenlign spredning
A-kassen er meget l€ngere end B-kassen,
s• midterste halvdel af tiderne er meget mere spredt for A end for B.
Hele diagrammet har ca. samme l€ngde for A og B,
s• forskellen p• st‚rste og mindste tid er ca. den samme for A og B.

minutter

begrundelse
resultat
begrundelse
resultat

2012
7c Opgave
Diagrammet viser hvordan priserne p• en vare
2013
er fordelt i 2012 og i 2013.
(a) Sammenlign priserne i 2012 og 2013.
(b) I 2012 betalte en person 53,50 kr. for varen.
Hvordan ligger denne pris i forhold til alle 2012-priserne for varen?
(c) En person betalte et bel‚b i den laveste halvdel af den h‚jeste halvdel af 2012-priserne.
Hvad fort€ller dette om st‚rrelsen af bel‚bet.

kr .

Svar pÄ (a)
Sammenlign st‚rrelser
Hele 2013-diagrammet ligger til h‚jre for venstre halvdel af
begrundelse
2012-diagrammet,
resultat
s• alle 2013-priserne er over laveste halvdel af 2012-priserne.
begrundelse
Hele 2012-diagrammet ligger til venstre for kassen i 2013-diagrammet,
resultat
s• alle 2012-priserne er lavere end de 75 % h‚jeste 2013-priser.
Sammenlign spredning
Hverken for kassen eller hele diagrammet er l€ngden €ndret v€sentligt fra
begrundelse
2012 til 2013,
s• der er ikke meget forskel p• hvor spredt priserne er i 2012 og 2013.
resultat
Svar pÄ (b)
53,50 ligger p• diagrammets venstre linjestykke,
dvs. 53,50 kr. er i den nederste fjerdedel af 2012-priserne.

begrundelse
resultat

Svar pÄ (c)
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N•r et bel‚b er i den laveste halvdel af den h‚jeste halvdel, er det i h‚jre del af kassen,
dvs. mellem 56,00 kr. og 57,00 kr.

begrundelse
resultat

Grupperede data
8 Hvordan tegner vi et histogram? (Nspire: afsnit 19 side 11)
Tabellen viser fordelingen af nogle frugters v€gt.
V€gt i gram
Procent

100-110

110-120

120-130

130-140

8

34

45

13

Histogrammet til h‚jre viser oplysningerne
i tabellen.

%

Rektanglet over intervallet 100-110 har h‚jden
h‚jden 8 %.
Dette viser at 8 % af frugterne vejer mellem
100 og 110 gram.
Bem€rk: Denne m•de at tegne et histogram p•
kan kun bruges fordi intervallerne 100-110,
110-120 osv. er lige lange. Du skal kun kende
denne m•de.

gram
Advarsel: Den vandrette akse skal tegnes som en s€dvanlig tallinje.
RIGTIGT:
FORKERT:
FORKERT:

9 Et grupperet datasÅt er en model af virkeligheden der er meget forenklet.
Ovenfor har vi set p• f‚lgende grupperede datas€t:
V€gt i gram
Procent

100-110

110-120

120-130

130-140

8

34

45

13

Da dette datas€t er grupperet, skal vi regne som om
de 8 % i f‚rste interval er helt j€vnt fordelt i dette interval
de 34 % er helt j€vnt fordelt i andet interval
osv.
Dette betyder bl.a. et vi f.eks. skal regne som om
0 % af dataene er pr€cis lig 110.
Dette er ikke i modstrid med virkeligheden, for n‚r vi siger at noget vejer 110 g, mener vi ca. 110 g. Hvis vi
hermed mener ”mellem 109 g og 111 g”, s‚ er der if„lge tabellen 4,2 % der vejer ca. 110 g. Til eksamen
plejer man ikke at sp„rge om s‚dan noget.
Der g€lder alts•:
Den procentdel af dataene der er 110 eller mindre,
er lig den procentdel der er mindre end 110.
Det giver ingen mening at sp‚rge om 110 er talt med i intervallet 100-110 eller i intervallet 110120. Dette sp‚rgsm•l giver mening i en opgave hvor du selv skal gruppere nogle data.
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10 Hvordan tegner vi en sumkurve? (Nspire: afsnit 20-21 side 12-13)
10a Kumuleret frekvens og sumkurve
Den kumulerede frekvens af et tal t er den procentdel af dataene der er af st‚rrelse t eller derunder.
Sumkurven er grafen for den kumulerede frekvens.
Et intervals frekvens, er den
procentdel af dataene som
intervallet indeholder. Ordet
”kumuleret” betyder ophobet.

10b Hvis der er oplyst procent for hvert interval.
V€gt i gram

100-110

110-120

120-130

130-140

8%

34 %

45 %

13 %

Frekvens

For at tegne en sumkurve, udregner vi kumulerede frekvenser.
Vi har skrevet dem i tabellen, og vi har udregnet dem s•dan:
8 %  34 %  42 % , 42 %  45 %  87 % , osv.
V€gt i gram

100

110

120

130

140

Kumuleret frekvens

0%

8%

42 %

87 %

100 %

For at tegne sumkurven g‚r vi s•dan:

%

0 % er mindre end 100, s• ved x  100 afs€tter vi
et punkt ud for 0 % p• y-aksen.
8 % er mindre end 110, s• ved x  110 afs€tter vi
et punkt ud for 8 % p• y-aksen.
42 % er mindre end 120, s• ved x  120 afs€tter
vi et punkt ud for 42 % p• y-aksen.
Osv.
Da dataene er j€vnt fordelt i hvert interval, skal vi
forbinde punkterne med rette linjestykker. (Se evt.
begrundelse for dette i afsnit 14 p• side 8).

10c Hvis der er oplyst antal for hvert interval.
I tabellen st•r antal i stedet for procent. S• m• vi
omregne til procent for at kunne tegne sumkurven.
L€ngde (m) 0,5-2

2-3

3-4

4-5

5-8

Antal r‚r

58

91

72

27

34

Nedenfor l€gger vi sammen f‚r vi omregner til
procent. Det er for at undg• mellemfacitter med
mange cifre.
Antal data er 34  58  91  72  27  282 .
Kumuleret hyppighed udregner vi s•dan:
34  58  92 , 92  91  183 , osv.
Kumuleret frekvens udregner vi s•dan:
34  0,120567 , 92  0,326241 , osv.
282
282
L€ngde i meter
Kumuleret hyppighed
Kumuleret frekvens
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I tabellen kan vi skrive ”hyppighed” i
stedet for ”antal r‚r”. Det har vi gjort i
tabellen nederst.
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100,0 %
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11 Hvordan aflÅser vi pÄ en sumkurve? (Nspire: afsnit 22 side 13-14)
Figuren viser sumkurven for r‚rene fra tabellen p• foreg•ende side.

%
92 %

55 %

m
3,7 m

5,5 m

11a Hvor mange procent af rÇrene er UNDER 3,7 meter?
Svar: Som vist p• figuren afl€ser vi at 55 % af r‚rene er under 3,7 meter.
11b Hvor mange procent af rÇrene er OVER 5,5 meter?
Svar: Som vist p• figuren afl€ser vi at 92 % af r‚rene er under 5,5 meter.
Da 100 %  92 %  8 % , er 8 % af r‚rene over 5,5 meter.

11c Hvor mange procent af rÇrene er MELLEM 3,7 og 5,5 meter?
Svar: Fra de 92 % der er under 5,5 meter, skal fraregnes de 55 % der er under 3,7 meter.
Da 92 %  55 %  37 % , er 37 % af r‚rene mellem 3,7 og 5,5 meter.

11d Hvor mange procent af rÇrene er LIG 3,7 meter ELLER DERUNDER ?
Svar: Det er samme sp‚rgsm•l som sp‚rgsm•let 11a ovenfor da
0 % af r‚rene er pr€cis lig 3,70000 meter.
Det at der p• sumkurven er 0 % der er lig 3,7 meter, er ikke i modstrid med at nogle af r‚rene er
m•lt til 3,7 meter. (L€s evt. forklaringen p• dette i afsnit 9 p• side 4 ).
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12 Hvordan finder vi medianen for grupperede data? (Nspire: afsnit 22 side 13-14)
For ugrupperede data skal vi g‚re noget helt andet. Se afsnit 4 p• side 1.

For at finde medianen skal vi bruge
sumkurven n•r det er grupperede data.
Vi starter i 50 % p• y-aksen,
g•r vandret hen til sumkurven,
g•r lodret ned p• x-aksen,
og afl€ser x-v€rdien.

50 %

Denne x-v€rdi er medianen.
At et tal er median, betyder alts• at
50 % af dataene er mindre end dette tal
og 50 % af dataene er st‚rre end dette tal.
P• figuren er medianen 43 cm.

10 %

cm
10
43
Dette har du brug for at vide n‚r du har fundet medianen og skal svare p‚ hvad dette tal
fort•ller. I dit svar skal du i stedet for ”data” skrive det ord der st‚r i opgaven, f.eks.
”l•ngde”, og i stedet for ”dette tal” skal du skrive det tal du har fundet, f.eks. 43.

13 Hvordan finder vi kvartilsÅttet for grupperede data? (Nspire: afsnit 22 side 13-14)
For ugrupperede data skal vi g‚re noget helt andet. Se afsnit 5 p• side 2.
For at finde kvartils€ttet skal vi bruge
sumkurven n•r det er grupperede data.

13a Nedre kvartil.

75%

Vi starter i 25 % p• y-aksen,
g•r vandret hen til sumkurven,
g•r lodret ned p• x-aksen,
og afl€ser x-v€rdien.

50 %

Denne x-v€rdi er nedre kvartil.

25%

At et tal er nedre kvartil, betyder alts• at
25 % af dataene er mindre end dette tal
og 75 % af dataene er st‚rre end dette tal.

10 %
10

33,5 43 51

cm

P• figuren er nedre kvartil 33,5 cm .

13b Évre kvartil.
Vi starter i 75 % p• y-aksen,
g•r vandret hen til sumkurven,
g•r lodret ned p• x-aksen,
og afl€ser x-v€rdien.
Denne x-v€rdi er ‚vre kvartil.

Dette har du brug for at vide n‚r du har fundet nedre kvartil og skal
svare p‚ hvad dette tal fort•ller. I dit svar skal du i stedet for ”data”
skrive det ord der st‚r i opgaven, f.eks. ”l•ngde”, og i stedet for ”dette
tal” skal du skrive det tal du har fundet, f.eks. 33,5.
Dette har du brug for at vide n‚r du har fundet „vre kvartil og skal svare
p‚ hvad dette tal fort•ller. I dit svar skal du i stedet for ”data” skrive det
ord der st‚r i opgaven, f.eks. ”l•ngde”, og i stedet for ”dette tal” skal du
skrive det tal du har fundet, f.eks. 51.

At et tal er Çvre kvartil, betyder alts• at
75 % af dataene er mindre end dette tal
og 25 % af dataene er st‚rre end dette tal.
P• figuren er ‚vre kvartil 51 cm .

13c KvartilsÅt.
N•r vi taler om kvartils€ttet for nogle data, s• mener vi
nedre kvartil , median , ‚vre kvartil,
dvs. kvartils€ttet er 33,5 cm , 43 cm , 51 cm .
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14 Sumkurve og lineÅr sammenhÅng.
Histogram
Histogrammet viser et grupperet datas€t:
Intervallet 20-30 deler vi op i 10
lige store dele (se figur). Hver af
40 %
30 %
disse sm• intervaller m• indeholde
20
%
en tiendedel af hele intervallets
10 %
observationer, dvs. de indeholder
hver 3 % af samtlige observationer.
( x, y ) er et punkt p• sumkurven, dvs.
y er den procentdel af observationerne der har st‚rrelse x eller derunder.
Af histogrammet ovenfor ser vi:
N•r x  20 er
y  0,20  0,40  0,60
N•r x  21 er
y  0,60  0,03  0,63
N•r x  22 er
y  0,63  0,03  0,66
Hver gang x bliver 1 st‚rre, vil y blive 0,03 enheder
Sumkurve
%
st‚rre, s• y vokser line€rt i intervallet fra
x  20 til x  30 . Derfor er grafen en ret linje i
dette interval, og ligningen er
y  0,03 x  b .
Vi udregner b :
N•r x  20 er y  0,60 s•
0,60  0,03  20  b .
Heraf ser vi at b  0 , s• ligningen er
y  0,03 x .
For de fire intervaller er ligningerne:
0-10:
10-20:
20-30:
30-40:

y  0,02 x
y  0,04 x  0,2
y  0,03 x
y  0,01x  0,6

Hvor mange procent af observationerne har stÇrrelse 27 eller derunder?
Vi ser at vi skal bruge ligningen fra tredje interval:
y  0,03  27  0,81
dvs. 81 % af observationerne er 27 eller derunder.
Hvor stor er nedre kvartil?
Vi skal g• ud fra 25 % p• y-aksen. Vi ser at vi skal bruge ligningen fra andet interval:
0,25  0,04 x  0,2 .
Vi l‚ser denne ligning mht. x og f•r 11,25 , dvs. nedre kvartil er 11,25 .
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Nspire-besvarelser
15 Nspire: Bestem middeltal og kvartilsÅt for ugrupperede data

Ordene middeltal og middelv€rdi
bruges i samme betydning.

OPGAVE V€gten i gram af k‚dstykkerne i en pakke er
10 8 7 8 16 9 10 23 8 23 11 17 19 16 21 7 23 25
Bestem middeltallet og kvartils€ttet.

Median er IKKE det samme som
middeltal. Medianen er et af de tre
tal i kvartils•ttet.

BESVARELSE er vist i de r‚de rammer.

G‚r s•dan:
- V€lg Inds€t / Opgave
og v€lg Inds€t / Side .
- Klik i det f‚rste af vinduerne
og v€lg Tilf•j Noter .
- Klik i det andet af vinduerne
og v€lg Tilf•j Liter og regneark .
- I det ‚verste af de to gr• felter:
Skriv v€gt .
- I de hvide felter i samme s‚jle:
Skriv tallene 10, 8 7, osv.
- Klik p•
(V€rkt‚jsmenuen) og v€lg
Statistik / Statistiske beregninger / Statistik med ‚n variabel / Antal lister = 1
Der fremkommer et vindue hvor du som X1-liste skal v€lge
(IKKE taste) s‚jlen v€gt .
I feltet Frekvensliste skal der st• 1 .
- De fire tal der er spurgt om, st•r til h‚jre for , Q1, MedianX, Q3.
- I det f‚rste vindue (Noter): Tast i et matematikfelt v€gt og tryk p• enter. S• fremkommer de tastede tal.
- Tilf‚j tekst og tal som vist i den store r‚de ramme ovenfor.

16 Nspire: Tegn boksplot
OPGAVE V€gten i gram af k‚dstykkerne i en pakke er
10 8 7 8 16 9 10 23 8 23 11 17 19 16 21 7 23 25
Tegn et boksplot.
BESVARELSE er vist i den r‚de ramme.
G‚r s•dan:
- V€lg Inds€t / Opgave og Inds€t / Side .
- Klik i det f‚rste af vinduerne
og v€lg Tilf•j Noter .
- Klik i det andet af vinduerne
og v€lg Tilf•j Liter og regneark .
- I det ‚verste af de to gr• felter:
Skriv v€gt .
- I de hvide felter i samme s‚jle:
Skriv tallene 10, 8 7, osv.
- Skift til det f‚rste vindue (Noter).
- Klik p•
og del siden op i et
‚vre og et nedre vindue:
.
- Klik i det nedre vindue og v€lg
Tilf•j Diagrammer og statistik .
- Klik under x-aksen og v€lg v€gt .
- Klik p•
(V€rkt‚jsmenuen) og v€lg Diagramtyper / Boxplot .
- I det ‚vre vindue (Noter): Tast i et matematikfelt v€gt og tryk p• enter. S• fremkommer de tastede tal.
- Tilf‚j tekst og tal som vist i den r‚de ramme ovenfor.
- Hvis dit boksplot har prikker som vist nedenfor, s• h‚jreklik og v€lg Udvid boxplotgr€nser .
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- Hvis du €ndrer tallene, s• tilpas boksplot-vinduet ved at h‚jreklikke et tomt sted og v€lge Zoom/Zoom-Data.

17 Nspire: Tegn boksplot ud fra kvartilsÅt
OPGAVE Nogle planters h‚jder m•lt i cm
kan beskrives ved f‚lgende:
Mindste:
57
Nedre kvartil: 62,5
Median:
76
…vre kvartil: 82,5
St‚rste:
91
Tegn et boksplot.
BESVARELSE er vist i den r‚de ramme.
G‚r s•dan:
- V€lg Inds€t / Opgave .
- Klik p•
og del siden op i tre vinduer:
.
- Klik i vinduer og tilf‚j som vist i den r‚de ramme:
Noter, Lister og Regneark, Diagrammer og statistik .
- Tast de givne tal som vist i h‚jre delvindue.
BemÅrk at medianen skal skrives to gange!
- Klik under x-akse og v€lg h•jde (navnet p•
s‚jlen i regnearket).
- Klik p•
(V€rkt‚jsmenuen) og v€lg Diagramtyper / Boxplot .
- Tilf‚j tekst og tal som vist i den r‚de ramme.
- Hvis dit boksplot har prikker som vist nedenfor, s• h‚jreklik og v€lg Udvid boxplotgr€nser .

- Hvis du €ndrer tallene, s• tilpas boksplot-vinduet ved at h‚jreklikke et tomt sted og v€lge Zoom/Zoom-Data.

18 Nspire: Tegn flere boksplot sammen
OPGAVE Nogle planter af typerne A og B
har f‚lgende h‚jder i cm.
A: 57 59 62 63 71 73 76 80 80 81 84 89 91
B: 56 57 60 62 65 69 72 72 72 73 75 75 78 81

Lav p• samme figur boksplot for de to datas€t.
BESVARELSE er vist i den r‚de ramme.
G‚r s•dan:
- V€lg Inds€t / Opgave .
- Klik p•
og del siden op i tre vinduer:
.
- Klik i vinduer og tilf‚j som vist i den r‚de
ramme:
Noter, Lister og Regneark, Diagrammer og statistik .
- Tast de givne tal som vist i h‚jre delvindue.
- Klik under x-akse og v€lg s‚jlen a .
- H‚jreklik under x-akse og v€lg
"Tilf•j X-variabel" og v€lg s‚jlen b .
- Klik p•
(V€rkt‚jsmenuen) og v€lg Diagramtyper / Boxplot .
- Tilf‚j tekst og tal som vist i den r‚de ramme.
- Hvis dit boksplot har prikker som vist nedenfor, s• h‚jreklik og v€lg Udvid boxplotgr€nser .

- Hvis du €ndrer tallene, s• tilpas boksplot-vinduet ved at h‚jreklikke et tomt sted og v€lge Zoom/Zoom-Data.
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19 Nspire: Tegn histogram
OPGAVE V€gt af nogle sten er fordelt s•dan:
V€gt i g: 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110
Frekvens: 9 % 28 % 20 % 11 %
32 %
Tegn et histogram for denne fordeling.
BESVARELSE er vist i den r‚de ramme. G‚r s•dan:
- V€lg Inds€t / Opgave .
- Klik p•
og del siden op i tre vinduer:
.
- Klik i vinduer og tilf‚j som vist i den r‚de ramme:
Noter, Lister og Regneark, Diagrammer og statistik .
- Tast intervalendepunkterne i f‚rste s‚jle. I anden s‚jle:
Tast 0 ud for mindste endepunkt. Ud for hvert intervals
h‚jre endepunkt skal du taste intervallet frekvens som
vist.
- Klik under x-aksen og v€lg v€gt fordi det er det navn
som vi har givet f‚rste s‚jle.
- H‚jreklik til venstre for y-akse, v€lg Tilf•j y-v€rdiliste
(IKKE "Tilf‚j variabel"!) og v€lg frekv fordi det er
det navn vi har givet den anden s‚jle.
- Klik p•
(V€rkt‚jsmenuen) og v€lg
Diagramegenskaber / Egenskaber for histogram / S•jleindstillinger / Lige store intervaller ,
og tast Bredde som 10 og S‚jlestart som 60,01 . (S‚jlestart skal v€re en anelse st‚rre end f‚rste
endepunkt).
- Hvis du €ndrer tallene, s• tilpas boksplot-vinduet ved at h‚jreklikke et tomt sted og v€lge Zoom/Zoom-Data.
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20 Nspire: Tegn sumkurve ud fra antal
OPGAVE Tabellen viser fordelingen af v€gtene af nogle frugter.
V€gt (g): 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130
Antal:
6
11
15
32
27
Bestem de kumulerede frekvenser og tegn sumkurven.
BESVARELSE er vist i den r‚de ramme p• denne side og den r‚de ramme p• n€ste side.
†n mulighed er at du selv udregner procenterne og derefter bruger metoden fra afsnit 21. Ellers g‚r s•dan:
- V€lg Inds€t / Opgave . Klik p•
og del siden op i to vinduer:
.
- Klik i venstre vindue og v€lg Tilf•j Noter , og klik i det h‚jre vindue og v€lg Tilf•j Lister og regneark .
- I de ‚verste gr• felter: Skriv de viste fire navne p• s‚jlerne:
- I de hvide felter i to f‚rste s‚jler: tast den oplyste tabel som vist, dvs. antallet af frugter i et interval skal
skrives ud for intervallets h‚jre endepunkt.
- Klik i det gr• felt under kumant og skriv cumulativesum(ant) og tryk p• enter .
- Klik i det gr• felt under kumfrk og skriv

og tryk p• enter .

- I venstre vindue: Tast den viste forklaring.

- V€lg Inds€t / Side (IKKE Opgave).
- Klik i vinduet og v€lg Tilf•j Grafer .
-Klik p•
(V€rkt‚jsmenuen) og v€lg
Grafindtastning/Rediger / Punktplot
og tast de s‚jler der indeholder x og y:
x←endpkt
y←kumfrk

- Klik p•

(V€rkt‚jsmenuen) og v€lg

Vindue/Zoom / Zoom-Data

- Forbind punkterne med linjestykker. Du kan
forbinde to punkter s•dan: V€lg i V€rkt‚jsmenu
Geometri / Punkter og linjer / Linjestykke .
S• fremkommer en ikon i vinduets ‚verste venstre
hj‚rne. F‚r mark‚ren hen til det ene punkt s•
prikken bliver st‚rre, og klik. F‚r mark‚ren hen til det andet punkt s• prikken bliver st‚rre, og klik.
HUSK at trykke p• Esc for at fjerne ikonen n•r du er f€rdig med at tegne linjestykker (ellers kan du ikke
g‚re andet).
- Fremkald hvert punkts koordinats€t ved at h‚jreklikke p• punktet og v€lge Koordinater og ligninger.
- Skriv tekst p• akser.
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21 Nspire: Tegn sumkurve ud fra procenter
OPGAVE Den tid det tager en robot at rydde op, varierer som vist i tabellen.
Tid (sekunder): 6.8-7.2 7.2-7.6 7.6-8.0 8.0-8.4 8.4-8.8 8.8-9.2
Procent:
8
12
19
27
20
14
Bestem de kumulerede frekvenser, og tegn sumkurven.
BESVARELSE er vist i de to r‚de rammer nedenfor. G‚r s•dan:
- V€lg Inds€t / Opgave . Klik p•
og del siden op i to vinduer:
.
- Klik i venstre vindue og v€lg Tilf•j Noter , og klik i det h‚jre vindue og v€lg Tilf•j Lister og regneark .
- I de ‚verste gr• felter: Skriv de tre viste navne p• s‚jlerne:
- I de hvide felter i to f‚rste s‚jler: tast den oplyste tabel som vist, dvs. antallet af procent i et interval skal
skrives ud for intervallets h‚jre endepunkt.
- Klik i det gr• felt under kumfrk og skriv cumulativesum(pct) og tryk p• enter .
- I venstre vindue: Tast den viste forklaring.
- V€lg Inds€t / Side (IKKE Opgave).
- Klik i vinduet og v€lg Tilf•j Grafer .
- Klik p•
(V€rkt‚jsmenuen)
og v€lg
Grafindtastning/Rediger / Punktplot
og tast de s‚jler der indeholder
x og y:
x←endpkt
y←kumfrk

- Klik p•
og v€lg

(V€rkt‚jsmenuen)

Vindue/Zoom / Zoom-Data
- Forbind punkter med linjestykker.
Du kan forbinde to punkter s•dan:
V€lg i V€rkt‚jsmenu Geometri /
Punkter og linjer / Linjestykke . S•
fremkommer en ikon i vinduets ‚verste venstre hj‚rne.
F‚r mark‚ren hen til det ene punkt s• prikken bliver
st‚rre, og klik. F‚r mark‚ren hen til det andet punkt s•
prikken bliver st‚rre, og klik.
HUSK at trykke p• Esc for at fjerne ikonen n•r du er
f€rdig med at tegne linjestykker
(ellers kan du ikke g‚re andet).
- Fremkald hvert punkts koordinats€t ved at h‚jreklikke
p• punktet og v€lge Koordinater og ligninger.
- Skriv tekst p• akser.

22 Nspire: AflÅs sumkurve
OPGAVE Vi har tegnet sumkurven for v€gtene af nogle frugter.
a) Hvor mange procent af v€gtene er under 103 g ?
b) Hvor mange procent af v€gtene er over 96 g ?
c) Hvor mange procent af v€gtene er mellem 115 g og 128 g ?
d) Bestem den nedre kvartil for v€gtene.
e) Bestem medianen for v€gtene.
f) Bestem den ‚vre kvartil for v€gtene.
Besvarelsen st‚r p‚ n•ste side.
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BESVARELSE er vist i de to r‚de rammer nedenfor. G‚r s•dan:
a) I sp‚rgsm•let st•r x-v€rdien 103, s• vi skal bruge linjestykket hvis endepunker har x lig 100 og 110 da
103 ligger mellem 100 og 110. Klik p•
(v€rkt‚jsmenuen), v€lg Geometri / Punkter og linjer / Punkt p„ ,
og klik p• det n€vnte linjestykke, og klik igen p• linjestykket. Nu er der afsat et punkt p• linjestykket.
Tryk p• Esc for at fjerne Punkt-p‚-ikonen.
- H‚jreklik p• punktet, og v€lg Koordinater og ligninger. S• fremkommer punktets koordinats€t.
Dobbeltklik p• punktets x-koordinat (tallet f‚r kommaet), ret den til 103 , og tryk p• enter .
- Vi ser at punktets y-koordinat €ndres til 23,7. Det betyder at 23,7 % af v€gtene er under 103 g .
Du kan Åndre antal decimaler pÄ tal i grafvinduet: H‚jreklik p• tallet og v€lg attributter.
Klik p• de sorte pile for at €ndre antal decimaler.
b) Med metoden fra sp‚rgsm•l a) finder vi ud af at 13,9 % af v€gtene er under 96. Fra 100 % tr€kker vi de
13,9 % for at finde svaret.
c) Med metoden fra sp‚rgsm•l a) finder vi ud af at 52,8 % af v€gtene er under 115, og at 94,1 % af v€gtene
er under 115. Fra de 94,1 % tr€kker vi de 52,8 % for at finde svaret.

d) For at finde nedre kvartil skal vi bruge y-v€rdien 25 , s• vi skal bruge linjestykket hvis endepunker har y
lig 18,7 og 35,2 da 25 ligger mellem 18,7 og 35,2. Klik p•
(v€rkt‚jsmenuen), v€lg Geometri / Punkter
og linjer / Punkt p„ , og klik p• det n€vnte linjestykke, og klik igen p• linjestykket. Nu er der afsat et punkt
p• linjestykket. Tryk p• Esc for at fjerne Punkt-p‚-ikonen.
- H‚jreklik p• punktet, og v€lg Koordinater og ligninger. S• fremkommer punktets koordinats€t.
Dobbeltklik p• punktets y-koordinat (tallet efter kommaet), ret den til 25 , og tryk p• enter .
- Vi ser at punktets x-koordinat €ndres til 104, dvs. nedre kvartil er 104 g .
e) Vi finder median p• n€sten samme m•de som vi fandt nedre kvartil p• i sp‚rgsm•l d). Den eneste forskel
er at vi skal bruge y-v€rdien 50 i stedet for y-v€rdien 25.
f) Vi finder ‚vre kvartil p• n€sten samme m•de som vi fandt nedre kvartil p• i sp‚rgsm•l d). Den eneste
forskel er at vi skal bruge y-v€rdien 75 i stedet for y-v€rdien 25. Kvartils€ttet er 104 g, 114 g, 122 g .
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