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6.2.4 Punktestimator for sannsynligheten p i en 
binomisk forsøksrekke med n forsøk 



6.3 Konfidensintervaller 

Poenget er altså at A og B er tall vi kan regne ut fra dataene, 
og må altså ikke involvere de ukjente parametrene! 





Oppgave 3 
I et kjøpesenter selges grillet kylling. Vi antar at vekten av en kylling X (gram) er normalfordelt med 
forventning µ = 1000 og standardavvik σ = 40. Vekter av forskjellige kyllinger antas å være uavhengige 
variabler. 
  
a) Hva er sannsynligheten for at en kylling veier under 980 gram? Finn også sannsynligheten for at en 

kylling veier mellom 980 gram og 1050 gram. Tegn inn de funne sannsynlighetene som arealer på en 
skisse av sannsynlighetstettheten. 

  
a) En kunde kjøper 4 kyllinger. Hva er sannsynligheten for at disse til sammen veier under 3800 gram? Hva 

er sannsynligheten for at minst 3 av de 4 kyllingene veier under 980 gram? 
  

Oppgave 4 
Vi studerer som i oppgave 3 vekten av grillet kylling som blir solgt i et kjøpesenter. Det skal undersøkes om det er 
grunnlag for å påstå at gjennomsnittsvekten av kyllingene er lavere enn 1000 gram. Vekten av 14 kyllinger er 
målt, og målingene, X1 , X2 , .. .  , X14 (gram), antas å være uavhengige og normalfordelte med forventning µ og 
standardavvik σ. Resultatene er gitt til slutt i oppgaven. 
  
a) Estimer µ og σ.  

  
Finn et 95% konfidensintervall for µ når vi antar at σ = 40. Hvor mange kyllinger måtte en ha veid for å få 
et 95 % konfidensintervall med feilmargin 10.0 gram? 
 
 

Eksamensoppgaver fra Høgskolen i Telemark, mai 2015 

Resultater 
X  (gram):     1034    975    915   1007    960    945    964   1012    997    940    927   1014   1009   1023     
         
       ∑ =−= 7.34319)(1.980 2XXX i



95% konfidensintervall for forventning når 
standardavvik er kjent  



Med andre konfidensnivå enn 95% 



Fortolkning av konfidensintervall  
(se også Fig. 6.3 i boka) 



Eksempel: 









Forskjellen fra Z-intervallet er at sigma er erstattet med S. 
fra t-fordelingen.  
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