
Kí-kvaðrat (chi square test) Einar Freyr

Chi square þýðir kí í öðru veldi (χ2) en vegna þess að niðurstöðurnar eru settar í annað

veldi (eftir ákveðinni formúlu) skiptir máli að hafa sem stærst úrtak. Á síðunni http:

//cran.r-project.org/bin/windows/base/ er hægt að sækja forritið R en það er notað

í útreikningum hér fyrir neðan.

Eingöngu verða skoðaðar 2x2 tö�ur � hlutfallið er sýnt (innan sviga), sjá t.d. tö�u

1, þótt slíkt sé y�rleitt ekki gert:

Y1 Y2

X1 14 (47%) 16 (53%)
X2 11 (37%) 19 (63%)

Ta�a 1: 2x2 ta�a.

Breytur X1 og X2 geta t.d. verið afturbeygð þolmynd og nýja þolmyndin; karlar og konur;

eða lyf og ly�eysa. Y1 og Y2 geta staðið fyrir t.d. já og nei. Við skulum segja að X1

standi fyrir afturbeygða þolmynd (Það var dri�ð sig á ball) og X2 fyrir nýju þolmyndina

(Það var skammað mig) í könnun þar sem fólk er spurt hvort það telji sig geta sagt

tilteknar setningar. Y1 stendur þá fyrir já og og Y2 nei.

Já Nei

Afturbeygð þolmynd 14 (47%) 16 (53%)
Nýja þolmyndin 11 (37%) 19 (63%)

Ta�a 2: 30 manna úrtak.

Í þessari ímynduðu könnun sem 30 tóku þátt í eru þeir �eiri sem telja sig geta sagt

setningar á borð við Það var dri�ð sig á ball en þeir sem telja sig geta sagt Það var

skammað mig fyrir letina. Þetta er auðvitað úrtak en við teljum að það geti endurspeglað

þýðið (málsamfélagið) en þá þurfum við t.d. að huga að aldursdrei�ngu; ef við veljum

eingöngu þátttakendur á aldrinum 20�30 ára er úrtakið ekki dæmigert. Við viljum vita

hvort niðurstöðurnar eru marktækar, annaðhvort við 95% eða 99% marktektarmörk. Við

skulum miða við 95% mörkin.

Núlltilgátan er að það sé enginn munur á hópunum (Afturbeygð þolmynd vs. Nýja

þolmyndin), þ.e. munurinn á þeim sé núll. Gagntilgátan er hins vegar að það sé raun-

verulegur munur. Til þess að halda fram gagntilgátunni verðum við að hrekja núlltil-

gátuna � p-gildið (p fyrir probability) þarf að vera minna en 0,05 til þess að núlltilgátan

sé hrakin við 95% mörkin.
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Nú skulum við athuga þetta með forritinu R. Við skulum skrifa eftirfarandi þegar

við höfum ræst forritið:

(1) ki1<-matrix(c(14,11,16,19),ncol=2)

Hægt er að skrifa ki1 til að athuga hvort ekki birtist ta�a sem er eins og tö�ur 1�2. Næst

skrifum við:

(2) chisq.test(ki1,corr=F)

corr=F þýðir að við viljum ekki (F fyrir false) fá nokkuð sem kallast Yates' continuity

correction. Niðurstöðurnar ættu að vera eins og hér segir:

(3) X-squared = 0.6171, df = 1, p-value = 0.4321

Samkvæmt þessu eru talsverðar líkur á að drei�ngin í tö�um 1�2 sé tilviljun. Núlltilgátan

er ekki hrakin; við getum ekki sagt að afturbeygð þolmynd teljist almennt betri en nýja

þolmyndin þrátt fyrir að �eiri samþykki hana. Þótt núlltilgátan sé ekki hrakin er ekki þar

með sagt að setningagerðirnar teljist almennt jafngóðar eða -slæmar. Úrtakið er auðvitað

lítið � við þurfum �eira fólk til að athuga þetta.

Ímyndum okkur núna 10 sinnum stærra úrtak en að drei�ngin sé hlutfallslega hin

sama (við margföldum þá allar tölur í tö�u 2 með 10).

Já Nei

Afturbeygð þolmynd 140 (47%) 160 (53%)
Nýja þolmyndin 110 (37%) 190 (63%)

Ta�a 3: 300 manna úrtak.

Nú skrifum við í R:

(4) ki1<-matrix(c(140,110,160,190),ncol=2)

Því næst athugum við hvort munurinn á hópunum sé marktækur:

(5) chisq.test(ki1,corr=F)

Þetta gefur:

(6) X-squared = 6.1714, df = 1, p-value = 0.01298
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Munurinn er marktækur við 95% marktektarmörk: Það eru minna en 5% (1,3%) líkur á

að hann sé tilviljun.

En hvernig stendur á því að stærð úrtaks skiptir máli? Svona er χ2 reiknað út (þar

sem O er rauntíðni, e. observed frequency, og E er væntitíðni, expected frequency):

(7) χ2 = Σ (O−E)2

E

Áður en við reiknum �í höndunum� gildi χ2 skulum við reyna að átta okkur á rauntíðni

og væntitíðni. Í öllum þremur tö�unum hér að ofan getur að líta rauntíðni, þ.e. hvernig

drei�ng svara í tiltekinni könnun var í raun og veru. Væntitíðnin segir okkur hvaða

tíðni við ættum að búast við ef munurinn á breytunum tveimur (X1 og X2) væri enginn.

Væntitíðnina �nnum við með R:

(8) a. chisq.test(ki1,corr=F)$expected

b. chisq.test(ki2,corr=F)$expected

Þetta gefur okkur væntitíðnina í tö�um 4�5.

Já Nei

Afturbeygð þolmynd 12,5 (42%) 17,5 (58%)
Nýja þolmyndin 12,5 (42%) 17,5 (58%)

Ta�a 4: Væntitíðni, 30 manna úrtak.

Já Nei

Afturbeygð þolmynd 125 (42%) 175 (58%)
Nýja þolmyndin 125 (42%) 175 (58%)

Ta�a 5: Væntitíðni, 300 manna úrtak.

Sem sagt, miðað við hvernig svörin dreifðust (rauntíðni) hefðum við búist við þessari tíðni

(væntitíðni) ef munurinn á hópunum væri 0. (Pró�ð að beita kí-kvaðratpró� á tö�ur 4�5;

χ2 ætti að vera 0 og p 1 (100%).)

Að lokum skulum við prófa að reikna út úr (7). Fyrst skulum við gera það fyrir 30

manna úrtakið (berið þetta saman við X-squared í (3)):

(9) χ2 = (14−12,5)2

12,5
+ (16−17,5)2

17,5
+ (11−12,5)2

12,5
+ (19−17,5)2

17,5
= 0, 18+0, 13+0, 18+0, 13 = 0, 62

Nú reiknum við χ2 fyrir 300 manna úrtakið (berið þetta saman við X-squared í (6))

(10) χ2 = (140−125)2

125
+ (160−175)2

175
+ (110−125)2

125
+ (190−175)2

175
= 1, 8+1, 8+1, 29+1, 29 = 6, 18

3



Á síðunni http://www.medcalc.org/manual/chi-square-table.php (og víða annars

staðar) getum við svo �ett upp í tö�u til að athuga hvort niðurstöðurnar séu marktækar

við 95% marktektarmörk. Í 2x2 tö�um er ein frelsisgráða (DF, degree of freedom) svo að

við skoðum efstu línuna.

P

DF 0.995 0.975 0.20 0.10 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001

1 0.0000393 0.000982 1.642 2.706 3.841 5.024 5.412 6.635 7.879 9.550 10.828

2 0.0100 0.0506 3.219 4.605 5.991 7.378 7.824 9.210 10.597 12.429 13.816

3 0.0717 0.216 4.642 6.251 7.815 9.348 9.837 11.345 12.838 14.796 16.266

Ta�a 6: Kí-kvaðratsta�a.

Samkvæmt útreikningum okkar var χ2 í 30 manna úrtakinu 0,62. Það gefur okkur p-gildi

sem er á milli 0,975 og 0,20. Niðurstðan er því ekki marktæk við 95% marktektarmörk

(p þarf þá að vera minna en 0,05) og núlltilgátan er ekki hrakin. Útreikningar okkar

fyrir 300 manna úrtakið gáfu okkur hins vegar χ2-gildið 6,18. Samkvæmt tö�u 6 eru

niðurstöðurnar marktækar við 95% mörkin.
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