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Introduktion 
R er et statistikprogram. Det er et af de mest fleksible og omfattende af slagsen, og det er tilmed 
gratis, hvor de fleste andre statistikprogrammer koster mange tusinde kroner. Der findes et 
udvidelsesprogram til R, som hedder R-commander (Fox, 2017), som gør det meget lettere at 
komme i gang med R.  Der findes masser af dokumentation på nettet om, hvordan man bruger R 
og R-commander. Men ofte forudsætter denne dokumentation god fortrolighed med statistik og 
lidt avanceret computerbrug. Denne vejledning er en hjælp til dig, der foretrækker en mere venlig 
introduktion til, hvordan du kommer i gang med R-commander. Introduktionen tager 
udgangspunkt i eksemplerne i bogen Hold i virkeligheden, så du lærer at lave de fleste af de 
analyser, som forklares i bogen.  
 I bogen foreslår vi ellers, at man bruger websiden vassarstats.net til at lave analyserne. 
Vassarstats er et rigtigt godt redskab, men den har to væsentlige begrænsninger: Den første er, at 
man ikke bare kan overføre data til og fra sine regneark uden først at skulle søge og erstatte 
decimalseparatoren, som er komma på dansk og punktum på engelsk. Den anden begrænsning er, 
at procedurerne og resultaterne er flygtige. De forsvinder, hvis man navigerer væk fra 
resultatsiden, og hvis man vil lave lidt om i en analyse, skal man starte forfra. R og R-commander 
har ikke samme begrænsninger. R-commander har også den fordel, at man ret let kan danne sig 
overblik over sine data med figurer og beskrivende statistik. 
 R-commander er et menusystem, som gør det muligt at bruge R uden at bruge R-
programmeringskode. Du kan lave langt det meste statistik fra Hold i virkeligheden uden at 
bekymre dig om R-kode. Men for dem, som alligevel gerne vil lære lidt mere, så er der i 
appendikset en indføring i, hvordan man kan bruge kode til at gemme og tilpasse sine analyser. 
Sådan kan du bruge denne tekst 
Selvom Rcmdr sigter mod brugervenlighed, så skal du ikke regne med, at det er lige så let at lære 
som at bruge fx Word for slet ikke at tale om appsne på din telefon. Appsne er bl.a. lette at bruge, 
fordi de kun kan nogle få ting. Rcmdr (og R i særdeleshed) kan mange komplicerede ting. Derfor 
kræver Rcmdr også, at du udviser lidt tålmodighed med din læreproces. Her er et par tip til, 
hvordan du kan bruge dette dokument: 

• Vigtigst! Lav altid selv analyserne i Rcmdr, mens du læser teksten. Du lærer INTET, hvis du 
bare lige læser teksten igennem. 

• Der er ingen skam i at genlæse instruktionerne til en analyse, når du senere skal lave 
analysen selv. 

• Instruktionerne i dette dokument er meget udførlige. Hvis Rcmdr ikke vil makke ret, så tjek 
nøje, om du har skrevet alt præcis som i instruktionen. 

• Alligevel: Vær ikke bange for at prøve at se, om du kan regne ting ud selv. I starten kan 
menusystemet virke overvældende. Men når du får lidt erfaring, og lærer de statistiske 
begreber at kende, fx fra Hold i virkeligheden, så kan man regne mange ting ud selv.  

Referencer 
Fox, J. (2017). Using the R Commander: A Point-and-Click Interface for R. Chapman & Hall/CRC 

Press, Boca Raton FL.  
Elbro, C. og Poulsen, P (2015). Hold i virkelighedenn. Statistik og evidens i uddannelse. København: 

Hans Reitzels Forlag.
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1. Installation af R 
Først skal du downloade og installere R. Det skal du selvfølgelig kun gøre én gang. Næste gang skal 
du bare køre R, dvs. gå direkte til punkt 2 nedenfor. 
  
Windows:  
http://cran.r-project.org/bin/windows/base/ 
 
Mac: 
http://cran.r-project.org/bin/macosx/ 
 
Du skal sandsynligvis vælge den nyeste udgave af R (medmindre du bruger en meget gammel 
udgave af Mac OS). I skrivende stund er det R-4.0.2.pkg. 
Desuden skal du downloade og installere X11: 
http://xquartz.macosforge.org/landing/ 
På nuværende tidspunkt er det filen: XQuartz-2.7.11.dmg, som du skal downloade og installere. 
 
Både windows og mac:  
Når du installerer programmerne, skal du bare vælge alle standardindstillingerne. 
 
Installation af R-commander (også kaldet Rcmdr) 
Når R er installeret, skal du åbne R. På mac ligger R sammen med alle de andre programmer i 
mappen Programmer. Når du starter R, kommer der en kommandolinje (fig. 1A). I den skal du 
skrive:  
 install.packages("Rcmdr", dependencies = TRUE)  
Tryk her herefter return/enter for at afvikle den kommando, du har indtastet (eller copy-pastet). 
Der dukker nu et lille vindue op med titlen CRAN Mirror. Her vælger du, hvorfra du vil downloade 
Rcmdr-pakken. Valget betyder ikke så meget, men du kan vælge et sted, der ligger tæt på. 
  



3. februar 2020  Version 0.13 

  5 

 

 

 
Figur 1A Figur 1B 

 
  

2. Start Rcmdr 
Nu kan du starte Rcmdr ved at indtaste kommandoen library(Rcmdr) i R Console (se fig. 1B)2. Læg 
mærke til små og store bogstaver (= brug store og små bogstaver præcis, som de er skrevet her).  
 Nu starter Rcmdr for første gang. Du vil blive spurgt, om du også skal installere nogle 
følgeprogrammer. Det skal du bare sige ja til. Når installationen er færdig, skulle dit skærmbillede 
gerne se ud som på fig. 2. 
 Når du fremover skal bruge Rcmdr, skal du først starte R og så igen indtaste kommandoen 
library (Rcmdr). 

 
2 Nogle macbrugere oplever, at de skal have programmet X11 åbent, når de starter Rcmdr. X11 
findes i undermappen Hjælpeprogrammer, som ligger i mappen Programmer, hvor du har alle dine 
andre programmer. Dobbeltklik på X11. Når den er startet, trykker du på R Console-vinduet og 
arbejder videre. Dette problem løser sig muligvis ved genstart af computeren. 
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Figur 2 

 
 
 I første omgang er der to områder, du skal holde øje med: menulinjen øverst og det store 
output-felt. I menulinjen vælger du, hvad der skal gøres, og i outputfeltet får du at vide, hvad der 
kom ud af det, der blev gjort. Resultater fra outputfeltet er ren tekst, som kan kopieres over i 
Word eller et andet tekstbehandlingsprogram.  
 Bemærk, at når der i det følgende refereres til menupunkter, så er det denne menulinje i 
Rcmdr-vinduet. 
Undgå at Rcmdr er meget langsom på din mac 
Nyere udgaver af macOS (dvs. fra Mavericks) har en smart funktion, der sparer på mængden af 
computerkraft, der bruges på programmer, som ikke rigtigt laver noget. Af en eller anden grund 
synes styresystemet, at Rcmdr falder i den kategori, og det kan gøre programmet meget langsomt. 
Du kan afværge dette ved at gå ind under menupunktet Tools>Manage Mac OS X app nap for 
R.app. I det vindue, der kommer frem, skal du sætte app nap til off. 
Hvis du har installationsproblemer 
Så kan du være heldig at finde en løsning på følgende side: 
https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/installation-notes.html 
Det er en god idé at holde øje med evt. fejlmeddelelser i r-vinduet under installationen. De er 
sikkert helt uforståelige, men hvis man googler dem, så kan man ofte med lidt tålmodighed finde 
hjælp. 
 Nogle oplever, at installationen går galt med følgende fejlmeddelelse: 
 Indlæser krævet pakke: car 
 Error: package or namespace load failed for ‘car’ in loadNamespace(j <- i[[1L]], c(lib.loc, 
.libPaths()), versionCheck = vI[[j]]):  der er ingen pakke med navn ‘quantreg’ 
 Fejl: pakke ‘car’ kunne ikke indlæses” 
 



3. februar 2020  Version 0.13 

  7 

Hvis du oplever dette, skal du installere pakken ”car” ved at indtaste følgende kode 
 install.packages("car", dependencies = TRUE)  
Herefter kan du for en god ordens skyld køre koden, der installerer Rcmdr igen. Hvis man 
installerer tilpas mange ting på denne måde, kan det nogle gange betale sig at genstarte r console 
eller hele computeren. 
Hvis du har problemer med æ, ø og å, så kan det hjælpe at skrive det følgende i r-vinduet: 
 system(”defaults write org.R-project.R force.LANG en_US.UTF-8”) 
Genstart så r og Rcmdr. 

3. Indlæs data fra en excel-fil 
Nu skal vi have nogle data at arbejde med. Vi bruger dataene fra Hold i virkeligheden. Du kan 
downloade dem i Excel-format fra følgende adresse: XXX. For at indlæse dem skal du vælge 
menupunktet Data>import data>From Excel file… (fig.3A). 
 
 

  
Figur 3A Figur 3B 

 
 Du bliver så bedt om at indtaste et navn til datasættet (fig. 3B). Det er ikke filnavnet, du skal 
indtaste, men et navn som R kan bruge til at referere til datasættet. Dataene i excel-filen bliver 
importeret ind i et såkaldt objekt i R, og det skal have et navn. Vi kalder det hovi for Hold i 
Virkeligheden. I boksen er der allerede krydset af, at der er variabelnavne i den første række i 
excel-filen (du kan evt. åbne filen i Excel og tjekke, at det er rigtigt). Du kan nu trykke OK.  
 Nu åbner der en dialogboks, hvor du skal fortælle, hvor du har lagt excel-filen på din 
computer. Hvis den er downloadet fra nettet, ligger den sikkert i en mappe, der hedder 
”Overførsler” eller ”Download”. Marker filen, og tryk OK. Der dukker et lillebitte vindue op, hvor 
du skal vælge, hvilket ark i excel-filen der skal åbnes. Vælg Ark1. Du kan nu se i Rcmdr-vinduet, at 
der ud for Data set står hovi (fig. 4A). Hvis du trykker på View data set, kan du se dataene i et 
vindue for sig (fig. 4B). Hver lodret kolonne svarer til en testscore eller anden oplysning. I statistisk 
sammenhæng kalder vi det en variabel. Hver vandret række svarer til en person, så de enkelte 
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felter (celler) svarer til en persons score på en bestemt test. NA betyder, at der ikke er nogen score 
for en bestemt person for den test. Cellen i regnearket var tom. 
 

 

 

Figur 4A Figur 4B 
 
 Når du fremover skal indlæse dine egne data fra excel-filer, så skal du være opmærksom på, at 
der i det ark, som du importerer fra, KUN må være rådata, som er opstillet på samme måde som i 
denne fil. Organiseret i kolonner og rækker. Excel giver dig lov til at skrive alt muligt, som ikke er 
data, fx noter eller beregninger af gennemsnit eller andet. Men Rcmdr kan kun bruge data og kan 
ikke skelne mellem data og dine noter eller formler.  

4. I gang med Rcmdr: Lav et histogram 
Nu laver skal du lave et histogram over ordkendskabet ligesom på side 22 i Hold i Virkeligheden. 
Vælg Graphs>histograms fra menuen i Rcmdr (fig. 5A. Vælg variablen Ordkendskab (fig. 5.B) ved at 
klikke på den. Hvis du klikker på options, kan du også indtaste en overskrift og mærkater for x- og 
y-aksen på grafen (fig. 5C). Overskriften kunne være Histogram over ordkendskab, på x-aksen 
skriver du Antal ord og på y-aksen Frekvens. Så er du klar til at trykke OK og se histogrammet (fig. 
5D). Bemærk at histogrammet åbner i et separat vindue, som muligvis gemmer sig bag andre 
vinduer. Så hvis du ikke lige kan se histogrammet, så se om det gemmer sig. 
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Figur 5A Figur 5B 

 

 
Figur 5C Figur 5D 

 
 Bemærk at histogrammet ikke ligner det i bogen. Det er der to grunde til. For det første samler 
Rcmdr scorerne på x-aksen i nogle grupper (engelsk ”bins”), således at hver søjle ikke 
repræsenterer en score, men flere scorer, fx dem mellem 12 og 14. Grupperingen foregår efter et 
okkult (men dog matematisk) princip, som der ikke er nogen grund til at bekymre sig om. Den 
automatiske inddeling er smart, hvis der er rigtigt mange forskellige scorer på x-aksen. Men lige nu 
er det lidt irriterende. Hvis man vil have god kontrol over, hvordan x-aksen skal inddeles, skal man 
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desværre bruge kode. Det kan du læse om i Appendiks A. Hvis du kan bruge kode, kan du læse, 
hvordan man gør i fodnote3. 
 Den anden grund til, at histogrammet ikke ligner det i bogen, er, at datasættet jo både 
indeholder Rikkes hold og det tidligere hold. Så det er ganske enkelt ikke helt de samme data som 
i bogen. Men man kan lave et histogram for hvert hold. Vælg igen graphs>histogram… (fig 5A). 
Sørg for at ordkendskab er markeret som variabel. Men denne gang skal du bagefter trykke på 
knappen Plot by groups, og så skal du vælge Hold i den nye dialogboks, der popper op. Tryk OK i 
begge bokse for at få histogrammerne (se fig. 6). Histogrammet for Rikkes hold ligner nu mere det 
i bogen. Det ligner dog stadig ikke helt det i bogen, fordi hver søjle stadig indeholder mere end en 
score.  
 Det ville være dejligt, hvis man bare kunne få et histogram over Rikkes hold alene. I afsnit 6.1 
kan du se, hvordan du underinddeler dataene, så du kan lave grafer og analyser med Rikkes hold 
for sig. 
 

 
3 Hvis man først kan bruge kode, er det ikke så svært. I Hist-funktionen er der en parameter, der 
hedder breaks. Den bestemmer, hvor grænserne mellem x-aksekategorierne går. Hvis man skriver 
det følgende, får man et output, der ligner bogens: breaks=seq(12,24, by=1). Breaks fortæller, 
hvor grænserne mellem søjlerne skal gå. seq-delen fortæller, at der skal beregnes en række tal, 
der starter ved 12, slutter ved 24 og hopper i spring på 1. Hvis du sætter by=2 i stedet, så 
repræsenterer hver søjle to scorer, fx 12-14 osv. 



3. februar 2020  Version 0.13 

  11 

 
Figur 6 

 
 Du kan kopiere/indsætte grafen over i fx Word ved at trykke på grafen og vælge den 
almindelige tastaturgenvej for at kopiere (cmd+c på mac, ctrl+c i Windows). 
 Hvis du gerne vil gemme histogrammet som en grafikfil, så skal du tilbage i menuen Graphs, 
men denne gang vælge Save graph to file. Følg instruktionerne der. Når filen er gemt, kan du fx 
hive den ind i et word-dokument.  

5. Beskrivende statistik: gennemsnit, standardafvigelser og percentiler 
Du kan også danne dig overblik over ordkendskabet ved beskrivende statistik: gennemsnittet, 
standardafvigelsen eller percentiler. Vælg menupunktet Statistics>Summaries>Nummerical 
summaries… (fig. 7A). Du kan nu vælge at få opsummeret en eller flere variable. Du vælger flere 
variable ved at hold ctrl-tasten nede, hver gang du klikker på en ny variabel (fig. 7B). Vælg 
ordkendskab og læs.start. Du kan også vælge, hvilke opsummerende statistikker du gerne vil se. 
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Vælg fanebladet Statistics. Fravælg fluebenet ved Interquartile range og tryk OK (fig. 7C). Nu skulle 
du gerne få gennemsnit, standardafvigelser og 0-, 25-, 50-, 75- og 100-percentilerne for de to 
variable i outputvinduet (fig. 7D).4 
  
 
  

  
Figur 7A Figur 7B 

 
 

Figur 7C Figur 7D 
 

 
4 Standardafvigelser: Man skal være opmærksom på, at R bruger en lidt anden formel for 
standardafvigelser end Hold i virkeligheden. I stedet for at dividere med antallet af observationer 
(N), dividerer R med antallet af observationer minus en (N-1). Denne formel bruges, når man 
bruger en stikprøve til at estimere populationens standardafvigelse. Det gør ikke så meget, at du 
ikke forstår dette, men vær opmærksom på at R (og de fleste andre statistikprogrammer) bruger 
denne lidt justerede formel. Videnskabelige rapporter vil også som oftest beregne 
standardafvigelser med denne formel. Og det kan altså give små afvigelser fra, hvad du finder i 
Hold i virkeligheden. Excel har begge formler (STDAFV.S og STDAFV.P). 
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 Resultaterne for ordkendskab vil ikke passe med dem i bogen, fordi statistikkerne er beregnet 
på tværs af de to hold - ligesom histogrammet fra før. Men ligesom ved histogrammet, kan man få 
præsenteret resultaterne separat for hver gruppe. I det første vindue, hvor du valgte variablene 
(fig. 7B), er der en knap, der hedder Summaries by groups… Hvis du trykker på den, kan du vælge 
at få opdelt opsummeringerne for de to hold ved at vælge Hold som Groups variable. Nu får du 
separate opsummeringer for Rikkes hold og det tidligere hold (men bemærk at 
standardafvigelserne ikke passer helt med dem i bogen, se fodnote 3). 
 Bemærk at resultaterne vises med punktum som decimalseparator. Du kan ændre 
decimalseparatoren til komma ved at bruge kode (se Appendiks A). 

6. T-test med én gruppe 
På side 50-52 i Hold i Virkeligheden gennemgås, hvordan man bruger t-test med én gruppe til at 
undersøge, om fremgangen i testen Find det der lyder som et ord kunne være opstået ved et 
tilfælde. Du skal nu lave en lignende analyse i Rcmdr, men med testen Læsetekster for Unge og 
voksne. Dataene fra excelarket, hvor variablene læs.start, læs.slut og læs.fremg er fra denne test. 
Det er læs.fremg, som du skal bruge.  
 
6.1 Underinddel datasættet (engelsk: ”subset”) 
Inden du laver analysen, skal du lige sørge for, at du laver analysen på de rigtige data. I datasættet 
hovi har der både data fra Rikkes hold og det tidligere hold. Men den analyse, som du skal lave, 
skal kun være med Rikkes hold. Du skal nu lave et nyt datasæt, som kun indeholder Rikkes hold. 
Vælg Data>Active data set>Subset active data set (fig. 8A). 
 

 

 

Figur 8A Figur 8B 
 
 Den første tjekboks skal være krydset af, så du får alle variable med til det nye datasæt, 
selvom du kun skal bruge én af variablene nu (fig. 8B). Det kan være, at du vil lave andre analyser 
bare med Rikkes hold, og så kan du lige så godt få det hele med. 
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 Men du skal fortælle, hvad det er for rækker i excelarket, der skal med i det nye datasæt. Det 
gør du i rubrikken Subset expression. Skriv Hold == ”Rikkes”. Det forstås sådan: Medtag de rækker, 
hvor variablen Hold har værdien Rikke. ”Rikke” er sat i klammer, fordi det er tekst i stedet for et 
tal. Vær opmærksom på, at lig med skrives med to lighedstegn: ==. 
 I rubrikken Name for new data set indtaster du navnet på det nye datasæt. Det kunne være 
hovi.rikkes. Tryk OK. I det store Rcmdr-vindue er der et mærkat, der hedder Data set (lige under 
menulinjen til venstre. Bemærk at Data set nu er sat til hovi.rikkes. Det betyder, at det nu er det 
datasæt, du arbejder med. Hvis du trykker View data set, kan du se, at der nu kun er data fra 
Rikkes hold.  
 Hvis du vil arbejde med det gamle datasæt, hovi, skal du trykke på data set-knappen, hvor der 
står hovi.rikkes. Så får du mulighed for at vælge hovi igen. Men det skal du ikke gøre nu. 
 
6.2 T-test med én gruppe 
Nu kan du lave analysen af, om fremgangen i læsning på Rikkes hold var signifikant forskellig fra 0. 
Vær først lige sikker på, at datasættet hovi.rikkes er valgt (se sidste afsnit). Vælg så 
Statistics>Means>Single sample t-test (fig. 9A). Marker variablen læs.fremg (fig. 9B). Der står også 
en masse andre ting i dialogboksen. De betyder bare, at analysen sammenligner den 
gennemsnitlige læsefremgang med 0. Tryk på OK for at gennemføre analysen. 
 

 

 

Figur 9A Figur 9B 

 

 

Figur 9C  
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 Resultatet af analysen kan ses i outputvinduet (fig. 9C). Der står, at t-værdien er 9,0226, at der 
er 25 frihedsgrader (df), og at p-værdien er 2,449e-09. Det betyder 2,449 gange 10-9, dvs. 
0,000000002449 (flyt kommaet ni gange til venstre). Det er mindre end 0,001, så i en rapport 
(eller opgave) kunne du skrive: En t-test for en stikprøve viste, at kursisterne på Rikkes hold gik 
signifikant frem i læsning, t(25) = 9,02, p < 0,001. Rcmdr fortæller i øvrigt også, at den 
gennemsnitlige fremgang er 4,54 ord, og at 95%-konfidensintervallet for fremgangen er 3,50 til 
5,57 (se side 54-56 om konfidensintervaller). Fremgangen ligger med andre ord med 95% 
sandsynlighed mellem 3,50 og 5,57, og det bedste bud er 4,54 ord. 
 
------------------------------------- 
Øvelse: Repetition af histogrammer 
Nu har du et dataset udelukkende med Rikkes hold. Prøv at lave histogrammet med det nye 
datasæt. Det vil stadig ikke helt ligne histogrammet i bogen, fordi hver søjle repræsenterer mere 
end en score (se afsnit 4). 
------------------------------------- 
 
------------------------------------- 
Øvelser: T-test med én gruppe og repetition af indlæsning af exceldata 
Lav den første opgave i aktivitet 3.3 (s. 52) fra Hold i virkeligheden i R. Dataene findes ikke i den 
excel-fil, som vi har brugt. Derfor skal du lave en ny excel-fil og indtaste fremgangsscorerne fra 
Figur 3.1. Indtast scorerne i den første kolonne i arket (A) og i den øverste celle skriver du en 
variabeloverskrift. Gem filen, og importer den i R. Nu kan du lave t-testen ved at følge 
ovenstående procedure. Du kan sammenligne dine resultater med resultaterne på side 51-52. 
 Lav også lige den anden opgave i aktivitet 3.3. Dataene er allerede i hovi.rikkes (læs.start), så 
det går hurtigt. 
------------------------------------- 
 
 

7. T-test med to (uafhængige) grupper 
I Kapitel 3 (s. 61ff) ville læreren undersøge, om Rikkes hold fra start af bare var bedre end det 
tidligere hold. Så hun sammenlignede deres ordkendskab med en t-test. Men først dannede hun 
sig et overblik over de to holds ordkendskabsscorer med nogle histogrammer (figur 3.3). Det er en 
god strategi at starte med et overblik, inden man laver en masse analyser. Du har faktisk allerede 
lavet de histogrammer i afsnit 4. Prøv at lave dem igen, og repeter også gerne, hvordan man laver 
den relevante opsummerende statistik for hver gruppe (se afsnit 5). Husk at du skal bruge data fra 
begge grupper, så du skal bruge datasættet hovi. 
 Med dette overblik kan du nu lave t-testen. En t-test for to grupper kaldes også en t-test for 
uafhængige stikprøver (engelsk: ”independent samples”); De testscorer, vi får fra det ene hold, er 
helt upåvirkede (dvs. uafhængige) af de testscorer, vi får fra det andet hold. Vælg menupunktet 
Statistics>Means>Independent samples t-test (fig. 10A). Denne t-test sammenligner to grupper. I 
rubrikken Groups skal du angive den variabel, som viser, hvilken gruppe hver deltager tilhører (den 
uafhængige variabel). Det er variablen Hold. I rubrikken Response variable skal du angive, hvilken 
variabel de to grupper skal sammenlignes på (den afhængige variabel). Det er Ordkendskab (fig. 
10B). Under Options kan du angive, om t-testen skal antage ens varianser (fig. 10C). Sæt den til 
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Yes, så du kan sammenligne resultaterne med dem på side 63. Kør analysen (fig. 10D). Du skulle 
gerne få et resultat, der kan opsummeres således: t(50) = 1,32, p = 0,19. Bemærk at der er rundet 
af til to decimaler. Du får også et 95% konfidensinterval for forskellen mellem grupperne, som går 
fra -0,50 til 2,42. Det betyder, at forskellen med 95% sandsynlighed ligger mellem disse to værdier. 
Vi kan altså ikke afvise, at gennemsnittet ikke kunne være forskellig fra 0 ved et tilfælde, og det 
stemmer med at p-værdien var over 0,05, dvs. ikke-signifikant. 
 
 

 

 

Figur 10A Figur 10B 

 

 

Figur 10C Figur 10D 
7.1 T-test parrede data? 
Du har måske lagt mærke til, at der i analyse-menuen også er en ”paired t-test”. Den kan man 
bruge, hvis man vil sammenlige den samme gruppe menneskers testscorer på to forskellige 
tidspunkter eller under to forskellige betingelser. Man må forvente, at der er en vis sammenhæng 
mellem, hvor godt den samme person klarer sig på to forskellige tidspunkter. Så testscorerne før 
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og efter er ikke uafhængige af hinanden på samme måde, som når man sammenligner testscorer 
fra to forskellige grupper af mennesker. Man skal derfor ikke bruge t-testen for uafhængige 
grupper (se sidste afsnit). I stedet kan man bruge en t-test for parrede data (”paired”), som også 
kaldes afhængig t-test (”dependent”), t-test for korrelerede data, sammenligning inden for 
personer (”within subjects”) eller t-test med gentagne målinger (”repeated measures”). Der findes 
en tilsvarende distinktion for variansanalyser, se Hold i virkeligheden, s. 90-91. 
 Reelt svarer denne type test fuldstændigt til at se, om fremgangene gennemsnitligt er 
forskellige fra 0, som vi gjorde det i afsnit 6.2. Men med t-testen for parrede data behøver man 
altså ikke at beregne fremgangene først. Hvis du prøver at lave beregningen med den parrede t-
test (hvor du sammenligner før- og efter-læsescorerne), så vil du få præcis de samme t- og p-
værdier, som hvis du laver en analyse af fremgangene med en t-test for én gruppe. 

8. Beregn nye variable 
Rcmdr kan også bruges til at lave ændringer i datasættet. Dette afsnit viser først, hvordan man 
beregner nye variable. Dernæst hvordan man sletter variable. 
 I datasættet er der allerede beregnet en fremgangsvariabel, men nu skal du prøve selv at 
beregne fremgangene. Sørg for at datasættet hovi er aktivt. Vælg menupunktet Data>Manage 
variables in active data set> Compute new variable… (Fig 11A). 
 I den nye dialogboks skal du først indtaste et navn til den nye variabel i kassen New variable 
name. Kald den fremgang. Nu skal du fortælle, hvordan variablen skal beregnes. Fremgangen er 
læsning ved sluttidspunktet minus læsning ved starttidspunktet. Dobbeltklik på læs.slut i feltet 
Current variables. Nu står der læs.slut i feltet expression to compute. Klik i dette felt og indtast et 
minus-tegn efter det første variabelnavn. Dobbeltklik herefter på læs.start i Current variables. Nu 
skulle dialogboksen gerne se ud som i fig. 11B. Du kunne også bare have indtastet det hele selv i 
feltet. Du kan nu trykke OK.  
 Hvis du trykker View data set, vil du nu se, at der er kommet en ny variabel, der hedder 
fremgang. Det er muligt, at du lige skal scrolle ud til højre for at se den, for nye variable bliver 
placeret længst til højre. Hiv til højre i den nederste scroll-bar eller tryk på højrepilen. Værdierne i 
variablen skulle gerne være helt magen til dem i variablen læs.fremg. 
 

 

 

Figur 11A Figur 11B 
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8.1 Omregn en variabel til standardskalaen 
Du kan lave alle mulige beregninger, når du laver nye variable. Det er bare et spørgsmål om at 
skrive den rigtige formel i expression to compute-feltet. I Hold i virkeligheden omregnes Rikkes 
ordkendskab til en standardscore, z-score (s. 25-27). Det kan du også gøre i Rcmdr. 
 Standardscoren er scorens afstand fra gennemsnittet målt i standardafvigelser. Afstanden fra 
gennemsnittet beregner man ved at trække Rikkes holds gennemsnit (18,5) fra Rikkes score (20). 
Det giver 1,5. Man beregner, hvor langt det er målt i standardafvigelser ved at dividere med 
standardafvigelsen (2). Det giver 0,75. Rikkes ordkendskabsscore ligger altså 0,75 
standardafvigelser fra holdets gennemsnit. 
 Du kan få Rcmdr til at lave disse beregner for alle kursister på en gang. Men du skal vide, 
hvordan man udtrykker det ovenstående i en formel. Formlen ser således ud:  
 (ordkendskab-18.5)/2 
Der er to vigtige ting at lægge mærke til! 
 Først, parentesen angiver, at det første minussstykke skal beregnes, inden der skal divideres. 
Det er vigtigt, at man husker at fortælle, i hvilken rækkefølge beregningerne skal laves. Ellers 
risikerer man, at den først dividerer 18,5 med 2. 
 Dernæst, der står 18.5 i stedet for 18,5. På engelsk bruger man punktum i stedet for komma til 
at adskille decimaler. Rcmdr kan heldigvis godt forstå, at komma bruges som decimalseparator, 
når der importeres fra Excel. Men ellers kan Rcmdr kun forstå engelsk. Hvis man kommer til at 
bruge et komma, får man en fejlmeddelelse nederst i Rcmdr-vinduet i det felt, der hedder 
Messages. Fejlmeddelelsen lyder således: ERROR: <text> 
 Prøv at lave beregningen på Rikkes hold. Sørg for at datasættet hovi.rikkes er aktivt. Brug 
kommandoen Data>Manage variables in active data set> Compute new variable… (Fig 11A). 
Navngiv den nye variabel ordkendskab.z. Indtast den ovenstående formel i feltet Expression to 
compute. Og tryk OK. Brug knappen View data set til at se datasættet. Der skulle gerne være 
kommet en ny variabel, der hedder ordkendskab.z. Og du kan tjekke, om beregningen er fornuftig 
ved at se, om Rikke har fået scoren 0,75. Det er altid en god idé at tjekke de beregninger, som man 
har lavet med en lille stikprøve. 
 Lige præcis denne beregning kan imidlertid også laves meget hurtigere. Man kan ofte have 
brug for at lave en z-scoretransformation, så Rcmdr har faktisk et menupunkt til det: 
Data>Manage variables in active data set>Standardize variable… (fig. 12A). Vælg ordkendskab i 
feltet Variables, og tryk OK (fig. 12B). Hvis du ser på datasættet med View data set, kan du se, at 
der er kommet en ny variabel, der hedder Z.ordkenskab. Det foruroligende er, at værdierne ikke er 
helt de samme som i den variabel, du selv lavede. Rikkes z-score er fx 0,7134772. Årsagen er, at 
Rcmdr bruger en lidt anden formel for beregning af standardafvigelser (Se fodnote 3). Hvis du får 
Rcmdr til at beregne standardafvigelsen for Rikkes hold (se afsnit 5 ovenfor), så får du resultatet 
2,10238 i stedet for 2 som i bogen. Igen viser det, at Rcmdr bruger en lidt anden formel for 
standardafvigelsesberegning end den i Hold i Virkeligheden. 
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Figur 12A Figur 12B 
 
 
8.2 Omkod en variabel 
Det kunne være, at vi ville lave særlige analyser af dem, som havde et ordforråd over 
gennemsnittet. I så fald ville det være rart med en variabel, som angav, om en persons 
ordkendskab lå over eller under gennemsnittet. Med sådan en variabel ville man fx ret let kunne 
lave adskilte plots eller beskrivende statistik for dem med højt og lavt ordkendskab (se afsnit 4 og 
5). Hvis vi kalder variablen højtOrdk, så kunne 1 betyde, at personen havde ordkendskab over 
gennemsnit, mens 0 kunne betyde at personens ordkendskab var under gennemsnittet. Man kan 
direkte se om en kursist ligger over gennemsnittet på den z-transformerede ordforrådsvariabel 
Z.ordkendskab, da gennemsnittet på z-skalaen er nul. Så en værdi over nul ligger over 
gennemsnittet.  
 Vi kan få Rcmdr til at lave en ny variabel ud af den gamle med menupunktet Data>Manage 
variable in active dataset>Recode variables… (fig. 13A). I dialogboksen skal du under Variables to 
recode vælge den variabel, der skal danne udgangspunkt for den nye variabel, Z.ordkendskab (fig. 
13B). Ved New variable name… skal du skrive det nye variabelnavn, højtOrdk. Under Enter recode 
directives skal du forklare Rcmdr, hvordan den nye variabel skal beregnes. Hvordan man forklarer 
det, er ikke lige til at regne ud. Men heldigvis er hjælpefunktionen instruktiv. Tryk på Knappen 
Help, og læs instruktionen. Det gør ikke noget, at du ikke forstår det hele. Der kommer lidt mere 
hjælp her: 
 Vi skal have angivet to intervaller (engelsk ”ranges”) af værdier: alle værdier over 0, og alle 
værdier på 0 eller under. Hjælp-vinduet forklarer hvordan. Det første interval og dets nye 
betegnelse kan vi forklare således: lo:0 = 0, dvs. fra den laveste (lowest) værdi til 0 omkodes til 0. 
Der er ikke sat gåseøjne om 0, fordi det er et tal (i stedet for tekst som i hjælpevinduets 
eksempel). Du kan i stedet skrive ”lavt” i stedet for 0, hvis du foretrækker mere rammende 
betegnelser. Men så skal du huske gåseøjne.  
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 Det andet interval kan angives som 0.001:hi = 1, dvs. fra 0,001 til den højeste (highest) værdi 
omkodes til 1. 0,001 er valgt som en værdi, der ligger lige over 0.  
 Nu er værdierne indtastet, og så kan du trykke Ok. Prøv at åbne datasættet for at se om 
omkodningen er foretaget rigtigt: View dataset. 
 Bemærk i øvrigt, at der i dialogboksen var krydset af i Make (each) new variable a factor. Det 
betyder, at den nye variabel vil blive betragtet som et kategori-mål (s. 141), dvs. 0 og 1 betragtes 
som navne på kategorier i stedet for tal på en skala. Det er fornuftigt i denne sammenhæng. En 
variabel skal være en faktor for, at man kan bruge den til gruppeopdelinger eller sammenligninger 
i R, f x når man skal lave grafer. 

 

 

Figur 13A Figur 13B 
 
 
8.3 Slet en variabel 
Når man først begynder at beregne variable, kan man godt komme til at få behov for at slette dem 
igen. Du har ikke brug for to standardiserede ordkendskabsvariable. Slet den, du selv beregnede. 
Vælg menupunktet Data>Manage variables in active data set>Delete variables from dataset… (fig. 
14). Her kan du vælge en eller flere variable, som skal slettes. For at vælge mere end en variabel, 
holder du tasten ctrl nede hver gang, du klikker på en ny variabel. 
  Denne kommando skal du naturligvis være varsom med at bruge. Særligt skal du passe på 
med at slette variable, som er indtastet i stedet for beregnet, da de kan være svære at genskabe. 
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Figur 14 

 
 Fortvivl dog ikke, hvis du kommer til at slette en af de oprindelige ”indtastede” variable. Bare 
fordi du sletter en variabel fra Rcmdr’s datasæt, så forsvinder den ikke fra det excelark, som du 
importerede dataene fra. Du kan altid starte forfra fra excelarket. Det betyder selvfølgelig også, at 
lige så snart du lukker Rcmdr, så forsvinder de ændringer i datasættet, som du har lavet. Så længe 
du ikke laver en masse komplicerede ændringer i datasættet, så kan det meste genskabes hurtigt. 
Hvis du rent faktisk skal lave en masse komplicerede ændringer, så kan det betale sig at lære at 
arbejde med kode. Det kan du læse om i Appendiks A. 

9. Variansanalyse med én faktor 
I Kapitel 4 i Hold i virkeligheden sammenligner læreren fremgangene i læsning på de to hold ved 
hjælp af en variansanalyse med én faktor. Det skal du nu også gøre i Rcmdr. Sørg for at datasættet 
hovi er aktiveret. Vælg menupunktet Statistics>Means>One-way ANOVA (fig. 15A). I dialogboksen 
skal du vælge den variabel, der angiver de grupper, der skal sammenlignes (den uafhængige 
variabel). Det er Hold (fig. 15B). Dernæst skal du vælge responsvariablen (den afhængige variabel). 
Det er læs.fremg. Tryk OK for at se analysen. 
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Figur 15A Figur 15B 

 

 

Figur 15C  
 
 Den øverste del af resultaterne (fig. 15C) kan sammenlignes med tabel 4.1 på side 82 i Hold i 
virkeligheden (bemærk rettelsesbladet til bogen!). Linjen, hvor der står Hold, svarer til Between 
groups i bogen. Linjen, hvor der står Residuals, svarer til Error i bogen. Dog er der en fejl i bogen i 
beregningen af Error. SS (Sum. Sq.) burde have været 267,58, som der står i R. Denne fejl 
fortsætter i beregningen af MS (Mean Sq.) og F (F value). Udprintet i fig. 15C angiver de rigtige 
værdier. Bemærk at R også fortæller os, hvad gennemsnittene og standardafvigelserne er for de to 
grupper. Resultaterne kan sammenfattes således: En variansanalyse med én faktor viste, at Rikkes 
hold gik signifikant mere frem i læsning (snit = 4,5 ord) end det tidligere hold (snit = 2,7 ord), 
F(1,50) = 7,93, p = 0,007. Du kan finde en nærmere forklaring på s. 83-84 i Hold i virkeligheden.  
9.1 ANOVA for uafhængige grupper eller parrede/gentagne målinger?  
Du skal være opmærksom på, at den variansanalyse, som Rcmdr bruger her, antager, at man 
sammenligner to forskellige grupper af mennesker. Dvs. at den svarer til en t-test for uafhængige 
grupper (se afsnit 7.1). Ligesom ved t-test findes der forskellige udgaver af ANOVA: en til 
sammenligning af uafhængige grupper, og en anden til sammenligning af parrede/gentagne 
målinger. I modsætning til ved t-test kan Rcmdr kun umiddelbart lave ANOVA for uafhængige 
grupper.  
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9.2. Sådan snyder du med at lave en variansanalyse med to faktorer og gentagne 
målinger på den ene faktor 
Som nævnt i afsnit 9.1, så kan man ikke umiddelbart lave variansanalyser med gentagne målinger i 
Rcmdr. Man kan dog lave dem, men det kræver, at man kan lave analyser gennem koder5. 
Heldigvis findes der et snydetrick, og du har allerede brugt det i afsnit 9. 
 Ofte er formålet med at lave en ANOVA med to faktorer og gentagne målinger på den ene, at 
man vil se, om fremgangen i den en gruppe er større end i en anden. Og det var jo netop, hvad vi 
gjorde med ANOVA’en med en faktor i afsnit 9. Den mere avancerede ANOVA med to faktorer er 
strengt taget bedre at bruge, fordi den giver mere detaljerede oplysninger (om separate effekter 
af hold og tidspunkt). Men hvis formålet bare er at se, om det ene hold går mere frem end det 
andet, så giver afsnit 9 altså en genvej. Bemærk i øvrigt at F- og p-værdierne i den analyse svarer 
til F- og p-værdierne for interaktionseffekten, Hold x Tidspunkt, i Tabel 4.3, s. 87. Resultaterne af 
de to forskellige analyser er altså identiske, hvilket de jo også helst skulle være, hvis de skulle svare 
på det samme spørgsmål: Er fremgangen større i den ene gruppe end i den anden? 
 

10. Korrelationsanalyse 
I Kapitel 5 i Hold i virkeligheden er der analyser af sammenhængen mellem kursisternes resultater 
i tekstlæsning ved starten af kurset – og forskellige andre færdigheder. Dem kan man ret let lave 
med Rcmdr! Først kan du analysere sammenhængen mellem tekstlæsning og ordkendskab.  
 
10.1 Lav et xy-plot 
Inden du beregner en korrelationskoefficient, er det ofte en god idé at se på sammenhængen 
grafisk. Så først laver du et xy-plot. I Rcmdr hedder det et scatterplot. Sørg for at have aktiveret 
datasættet med Rikkes hold, hovi.rikkes. Vælg menupunktet Graphs>Scatterplot… (fig. 16A). Nu 
kommer der en dialogboks, hvor du skal vælge, hvilke variable der skal med. Da spørgsmålet er, 
om ordkendskabet har en betydning for tekstlæsningen, så er det konventionen at vælge 
ordkendskabet til x-aksen og tekstlæsning til y-aksen. Klik på ordkendskab i listen med x-variables 
og på læs.start i listen med y-variables (fig. 16B). Hvis du vil have en regressionslinje ind i xy-
plottet, skal du trykke på fanebladet Options i scatterplot-dialogboksen (fig. 16B) og afkrydse den 
mulighed, der hedder Least squares line. Tryk OK for at få et xy-plot, der ligner det på side 111 i 
Hold i Virkeligheden. 
 Hvis du er avanceret og har sat decimalseparatoren til komma med koder (se appendikset), så 
kan du opleve, at xy-plottet bliver mærkeligt. Den simple løsning er at sætte decimalseparatoren 
til punktum6. 

 
5 Se fx pakken ez: https://cran.r-project.org/web/packages/ez 
6 Den komplicerede løsning er at rette i den kode som Rcmdr laver, når du trykker OK i 
dialogboksen. Problemet skyldes tilsyneladende, at Rcmdr generer forkert kode til span-
parameteren i scatterplotfunktionen, når decimalseparatoren er sat til ",". Ret komma til punktum 
i koden og submit derefter koden. 
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Figur 16A Figur 16B 
 
 
10.2 Korrelationskoefficienten r 
XY-plottet viser, at der er en klar sammenhæng mellem ordkendskab og tekstlæsning. Kursister, 
der scorer højt på ordkendskab, er også tilbøjelige til at score højt på tekstlæsning. Det er dog 
også klart, at sammenhængen ikke er perfekt. Graden af sammenhæng kan opsummeres med et 
enkelt tal, korrelationskoefficienten r (se Hold i virkeligheden, s. 111-116). Du kan beregne r med 
menupunktet Statistics>Summaries>Correlation test… (fig. 17A). I dialogboksen klikker du først på 
læs.start. Så holder du tasten ctrl nede og klikker på ordkendskab for at markere, at de to variable 
skal sammenholdes (fig. 17B). Tryk OK, for at se resultatet (fig. 17C). 
 

 

 

Figur 17A Figur 17B 
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Figur 17C  
 
 Nederst i outputtet får man at vide, at korrelationskoefficienten er 0,5735946. Det kan man 
runde af til 0,57. Det passer med analysen i Hold i virkeligheden (s.112). Man får også at vide, at 
der er 24 frihedsgrader (df=24), og at p-værdien er 0,002187, dvs. pænt under 0,01. Du kan 
rapportere dette resultat således: r(24) = 0,57, p < 0,01.  
  
 
10.3 Flere korrelationer på én gang (korrelationsmatricer) 
Hvis man har mange variable i sit datasæt og gerne vil have et overblik over, hvordan de hænger 
sammen, kan man lave en tabel med dem (en korrelationsmatrice) svarende til tabel 5.3 (s.117) i 
Hold i virkeligheden.  Det er ret let med Rcmdr. Vælg menupunktet 
Statistics>Summaries>Correlation matrix… (fig. 18A). Marker de variable, som skal indgå i 
analysen, dvs. læs.start, læs.fremg, læsn.timerpruge og ordkendskab (fig. 18B). Brug ctrl til at 
markere variable ud over den første (som i foregående afsnit). Tryk OK, og se resultatet i output-
vinduet (fig. 18C). 
 Det er en begrænsning ved Rcmdr, at man ikke umiddelbart kan bestemme rækkefølgen af 
variablene i tabellen, så det må man leve med, medmindre man kan arbejde med kode7.  
 
 

 
 

18A 18B 

 
7 I koden bestemmes rækkefølgen af denne del: 
c("læs.fremg","læs.start","læsn.timerpruge","ordkendskab"). Her kan du blot ændre rækkefølgen 
af variablene i koden, så den passer med, hvad du gerne vil have. 
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18C  
 

11. Regressionsanalyse 
11.1. Simpel regressionsanalyse 
I kapitel 5 i Hold i virkeligheden analyserer læreren sammenhængen mellem ordkendskab og 
tekstlæsning ved kursusstart. Den analyse kan du også lave. Sørg for at have aktiveret datasættet 
hovi.rikkes. Lav først et xy-plot med en regressionslinje (se afsnit 10.1) for at danne dig overblik. 
 Lav nu selve analysen ved at vælge menupunktet Statistics>Fit models>linear regression (fig. 
19A). Nu skal du først vælge en responsvariabel (afhængig variabel). I analysen betragter læreren 
ordkendskabet som noget, der påvirker eller forklarer forskelle i tekstlæsning. Det svarer til at 
betragte tekstlæsning som den afhængige variabel (responsvariablen), mens ordkendskabet 
betragtes som den forklarende variabel (uafhængig variabel). Marker disse to variable som i fig. 
19B og tryk OK. 
 

  
Figur 19A Figur 19B 
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Figur 19C  
 
 Det giver en farlig masse output, som kan ses i fig. 19C. Det er hældningen (B1) og 
skæringspunktet (B0) for regressionslinjen, der er det interessante. Dem finder vi under 
overskriften ”coefficients”. Outputtet fortæller os, at hældningskoefficienten for ordkendskabet er 
1,4480, og at skæringspunktet (”intercept”) er 8,8281. Det svarer til oplysningerne i Tabel 5.4 i 
Hold i virkeligheden. Vi får også at vide at p-værdien for hældningen er p = 0,00219, og det passer 
også med bogen. Der står ikke direkte, hvad korrelationskoefficienten er, men vi får at vide, at 
”multiple R-squared”, dvs. R2, er 0,329. Vi kan beregne r ved at tage kvadratroden, og det giver 
0,57. Igen passer det med oplysningerne i Tabel 5.4, og det passer også med, hvad vi fandt i afsnit 
10.2.  
 Du undrede dig måske over, at der stod multiple R-squared. Det antyder jo at det var en 
multipel regressionsanalyse. Men outputtet skelner bare ikke mellem simple og multiple 
regressionsanalyser (se næste afsnit). Det fortæller bare, hvad alle de uafhængige variable i 
analysen tilsammen kunne forklare (R2). Her var der så tilfældigvis kun én variabel. 
 
11.2. Flere uafhængige variable på én gang (multipel regressionsanalyse) 
Ordkendskab kunne altså forklare 33% variation i tekstlæsning. Men hvor meget variation i 
tekstlæsning kan vi forklare, hvis vi også inddrager læseomfang (se s. 124-129)? Det kan vi finde ud 
af med en multipel regressionsanalyse, hvor der er to uafhængige variable: ordkendskab og 
læseomfang. Fremgangsmåden er den samme som ved simpel regression, men i stedet for kun at 
markere ordkendskab i ”explanatory variables” (se fig. 19B), så skal du også markere 
læsn.timerpruge, som er målingen af læseomfang. Husk at holde tasten ctrl nede, når du skal 
markere og vælge mere end en variabel. Outputtet kan du se i fig. 20. 
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Figur 20 

 
 Her kan du sammenligne resultaterne med Tabel 5.6 (s. 125). I outputtet får vi at vide, at 
hældningskoefficienten for læsn.timerpruge er 0,6322, og det passer med, at Tabel 5.6 (s. 124) 
angiver, at B2 (læseomfang) er 0,63. Det samme gælder hældningen for ordkendskabet, som 
svarer til B1 i Tabel 5.6. Rækkefølgen af variablene er den omvendte af i bogen, men rækkefølgen 
af variable spiller ingen rolle i multipel regression. Vi kan også se på p-værdierne for de to variable, 
at hældningerne er signifikant forskellige fra 0. Endelig kan vi se, at de to variable tilsammen 
forklarer 47,97% variation (multiple R-squared = 0,4797) i læs.start. 
 I Hold i virkeligheden – og i mange forskningsartikler - angiver man ikke bare B-vægte, men 
også (eller kun) standardiserede betavægte, β (se side 126-127). R beregner ikke β af sig selv. For 
at beregne de standardiserede vægte skal man først z-scoretransformere de variable, som skal 
indgå i analysen (se afsnit 8.1), og så køre regressionsanalysen med disse standardiserede variable. 
Hvis man gør det, så vil hældningskoefficienterne i outputvinduet under ”Estimate” svare til 
standardiserede β-vægte. 
11.3. Tilføjelse af én ny uafhængig variabel ad gangen (hierarkisk regressionsanalyse) 
Du har nu prøvet at lave en simpel regression (kun med ordkendskab) og en multipel regression 
(med ordkendskab og læsning pr. uge). Hver analyse kan du betragte som en model af læsning. 
 Men kan man forklare signifikant mere variation i læsning med den multiple 
regressionsmodel, hvor man tilføjer læsevaner, end med den simple regressionsmodel uden 
læsevaner? Det kan en hierarkisk regression analyse fortælle.  
 Analysen er hierarkisk, fordi den har et hierarki af modeller fra simple til mere og mere 
komplekse. Hver gang man gør modellen mere kompleks, så spørger man, om der kom noget ud af 
det: Kan den mere komplicerede model fortælle mere om læsning end den simplere model? Hvis 
den kan det, så kan man sige at den variabel, som man tilføjede i den mere komplekse model, 
forklarede X % yderligere variation, når der var kontrolleret for variablene i den simplere model. 
Den yderligere variation kalder man også unik variation. 
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 Bemærk at Hold i virkeligheden bare bruger betegnelsen multipel regressionsanalyse til også 
at dække det, der her kaldes hierarkisk regression. Men det er lidt mere præcist at sige, at en 
multipel regressionsanalyse er en regressionsanalyse med mere end en uafhængig variabel, og at 
en hierarkisk regressionsanalyse er en, hvor man sammenligner regressionsmodeller som i trin 
bliver mere og mere komplicerede. 
 Først kan man spørge, hvor meget mere variation, den multiple model kan forklare end den 
simple. Det kan man næsten allerede svare på. Den simple regression med ordkendskab kunne 
forklare 32,9% variation (afsnit 11.1). Den multiple regressionsanalyse med både ordkendskab og 
læseomfang kunne forklare 47,97% variation (afsnit 11.2). Så den kan forklare ca. 15 procentpoint 
mere variation (47,97-32,9). Det passer med, hvad du kan finde i Tabel 5.5 i Hold i virkeligheden. 
Men er den forbedring signifikant, eller kunne den være opstået ved et tilfælde? Det kan man 
finde ud af ved at sammenligne de to regressionsmodeller i Rcmdr.  
 Du lagde måske mærke til, at hver gang, du har lavet en regressionsanalyse, så var der et felt, 
hvor man skulle navngive modellen (se fig. 18B). Hver regressionsanalyse får altså et navn i Rcmdr. 
Og nu kan du sammenligne modellerne ved hjælp af Models>Hypothesis tests>compare two 
models… (fig. 21A). Vælg Reg.Model.1 (den simple model) som den første model og Reg.Model.2 
(den multiple model) som den anden og tryk OK. 
 Dette virker kun, hvis du rent faktisk har lavet de to modeller fra de foregående afsnit, siden 
du sidst startede Rcmdr. Modellerne skal nemlig være i computerens hukommelse, og den bliver 
slettet, når du lukker Rcmdr. Rcmdr kalder modellerne 1, 2, 3 osv., hvis du ikke selv finder på 
navne. Derfor skal du også have lavet dem i samme rækkefølge som her i vejledningen. Og du skal 
ikke have lavet andre regressionsmodeller imellem de to modeller. Hvis du har lavet modellerne i 
andre rækkefølger, så skal du bare sørge for at henvise til de rigtige modeller i compare models-
dialogboksen (fig. 21B). Den eneste måde at fjerne modeller på uden at bruge kode er ved at 
genstarte Rcmdr8. 
 

 

 

Figur 21A Figur 21B 

 

 

 
8 Hvis du kan bruge kode, så kan du fjerne en model fra hukommelsen ved kommandoen rm(), fx 
rm(RegModel.2). Du kan også fjerne datasæt med denne kommando. 
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Figur 21C  
 
 Igen får man en masse tal (fig. 21C). Det væsentlige at hæfte sig ved her er F-værdien 6,622 og 
p-værdien 0,0167. Da p-værdien er under 0,05, så er det usandsynligt, at forskellen mellem de to 
modeller skulle være opstået ved et tilfælde. F-værdien svarer (næsten) til DF for trin 2 i Tabel 5.5 
(den lille forskel skyldes sandsynligvis en afrundingsforskel i de forskellige statistikprogrammer). I 
Tabel 5.5 får vi dog ikke den præcise p-værdi, men bare en markering af at F-værdien er signifikant 
på 0,01-niveau. F- og p-værdierne ved trin 1 i tabellen er fra en analyse af, om den simple model 
er bedre end slet ingen model, hvor R2 = 0. De værdier kan du finde i outputtet fra den simple 
regressionsmodel (se fig. 19C). 
 Vi kan altså konkludere, at læsevaner, dvs. hvor meget man læser pr. uge, kan forklare 15% 
unik variation i læsning (ved starten af kurset) efter der er kontrolleret for/taget højde for 
ordkendskab. Det fandt vi ud af ved at sammenligne R2-værdier for de to modeller. Og vi fandt ud 
af at denne ekstra/unikke variation var signifikant ved at sammenligne den simple og den mere 
komplekse model. 

12. Chi-i-anden 
I kapitel 6 i Hold i virkeligheden vil Rikkes lærer vide, om der er flere tilfredse kursister på Rikkes 
hold end på det tidligere hold. Hun er altså interesseret i at se, om der er en overrepræsentation 
af tilfredse elever på det nye hold i forhold til. Her giver det ikke mening at tale om gennemsnit. I 
stedet kan man danne sig overblik med frekvenser og procenter. 17 ud af 24 elever (71%) på det 
gamle hold var tilfredse, mens 22 ud af 26 elever (85%) på det nye hold var tilfredse. Der var altså 
en højere andel af tilfredse elever på det nye hold. Men kunne denne forskel skyldes 
tilfældigheder? Det kan man bruge chi i anden-testen til at finde ud. Først er det nyttigt at danne 
sig overblik med en krydstabel som tabel 6.1 i bogen. 
 I Rcmdr foregår chi i anden-analysen lidt anderledes end de foregående analyser. I stedet for 
at analysere et indlæst datasæt, så indtaster man værdierne fra en krydstabel direkte. Vælg 
menupunktet Statistics>Contingency tables>Enter and analyze two-way table… (fig. 22A). I 
dialogboksen kan du nu indtaste informationerne fra din krydstabel (fig. 22B). Inden du siger OK til 
at lave analysen, så gå lige ind på fanebladet Statistics og sæt flueben ved Print expected 
frequencies (fig. 22C). 
 

 

 
Figur 22A Figur 22B 



3. februar 2020  Version 0.13 

  31 

  
Figur 22C Figur 22D 

 
Outputtet er lidt mere rodet end ellers (fig. 22D), men den siger at chi i anden (x-squared) = 
1,3814 og at p-værdien er 0,2399. Det er imidlertid noget andet end det resultat, der gives i Hold i 
virkeligheden! Årsagen er, at Rcmdr beregner Pearsons chi i anden, men Hold i virkeligheden 
rapporterer chi i anden med Yates korrektion. For at gøre en lang historie kort, er der en del 
statistikere, der mener, at man ikke skal bruge Yates korrektionen. Så det behøver du nok heller 
ikke.  
 I outputtet står der også, hvad de forventede frekvenser er, under .Test$expected # Expected 
Counts. Du kan læse mere om de forventede frekvenser under Sådan regner man det ud på side 
155 i Hold i virkeligheden. Men lige nu skal du bare holde øje med, at ingen af de forventede 
frekvenser er under fem. Den laveste er 5,28, så der er ikke noget problem. Hvis der havde været 
forventede frekvenser under 5, så er det bedst at bruge Fisher’s exact test. Den kan du bede om at 
få i dialogboksen, hvor du beder om de forventede frekvenser (se fig. 22C). 

13. Rangordenstest (non-parametriske test) 
I kapitel 6 i Hold i virkeligheden vil Rikkes lærer gerne analysere nogle tilfredshedsvurderinger, der 
er lidt mere nuancerede end vurderinger af, om den enkelte kursist er tilfreds eller ej. Så da hun 
spørger til kursisternes tilfredshed med egen indsats, så skal de svare på en fem-trinskala fra 
Meget utilfreds til Meget tilfreds. Kursisterne skal altså igen placere sig i kategorier, men denne 
gang er kategorierne rangordnede: Lidt utilfreds er bedre end Meget utilfreds, men dårligere end 
Hverken tilfreds eller utilfreds osv. Det kan man symbolisere i en skala fra 1 til 5, hvor 1 svarer til 
Meget utilfreds og 5 svarer til Meget tilfreds. Kursisternes svar er gemt i variablen indsats i 
databasen. 

Man kunne fristes til at bruge en t-test til at sammenligne graden af tilfredshed på de to hold. 
Problemet med sådan nogle skalaer fra 1 til 5 er, at der meget ofte er lofts- eller gulveffekter, og at 
besvarelserne på dem i det hele taget ikke er normalfordelte. På side 58-61 i Hold i virkeligheden 
kan du læse om, at t-testen ikke duer i den slags tilfælde. Problemet er, at t-testen bruger en 
antagelse om, at deltagernes scorer er normalfordelte til at beregne p-værdien. Men i stedet kan 
man bruge såkaldte ikke-parametriske test, som beregner en p-værdi uden at antage at 
deltagernes scorer er normalfordelte. 

 
I Hold i virkeligheden (s. 175) kan man se, at hvis man vil sammenligne to grupper på et rang-

mål, så skal man bruge en Mann-Whitney U-test. Det er en ikke-parametrisk udgave af t-testen for 
uafhængige grupper (se afsnit 7 i dette dokument). I Rcmdr er der imidlertid ikke noget, der 
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hedder en Mann-Whitney test. I stedet er der forskellige udgaver af Wilcoxon-testen: én for 
parrede data og én for to stikprøver, dvs. for to uafhængige grupper. Den sidste svarer til en 
Mann-Whitney test.  

Sørg for at have databasen hovi aktiveret. Vi skal have begge hold med. Vælg menupunktet 
Statistics>Nonparametric tests>Two-sample Wilcoxon test… (fig. 23A). Marker Hold under Groups 
og indsats under Response Variable (fig. 23B). Outputtet fortæller os først, at medianen er 3 på 
Rikkes hold og 2 på det tidligere hold (fig. 23C). Tilfredsheden med egen indsats ser altså ud til at 
være størst på Rikkes hold. Dernæst fortæller outputtet, at forskellen er signifikant, fordi p-
værdien er 0,03253, dvs. Under 0,05. Denne p-værdi er ikke helt den samme, som den der angives 
for Mann-Whitney testen i bogen, men de ligger tæt, så vi bekymrer os ikke yderligere. 

  
Figur 23A Figur 23B 

 

 

Figur 23C  
 

 

Appendiks A: Sådan arbejder du med kode i Rcmdr 
Foreløbigt har vi stort set ikke beskæftiget os med et af de vinduer i Rcmdr, der fylder mest, 
nemlig R-script-vinduet. Du har muligvis bemærket, at hver gang du foretager dig noget, så bliver 
der skrevet en masse i dette vindue. Hele motoren i Rcmdr er programmeringssproget R. Rcmdr er 
bare en grafisk brugerflade, som kan oversætte fra menuer til programmeringskommandoer. Når 
du via menuerne beder om at få et histogram, så skriver Rcmdr i scriptvinduet den kode, der skal 
til for at få R til at lave et histogram. Det smarte ved Rcmdr er, at du kan lave ret mange forskellige 
analyser, uden at bekymre dig det mindste om denne kode. Bare du kan få fat på graferne, og læse 
outputtet af analyserne i outputvinduet, så kan du overføre disse resultater til et word-dokument.  
 Men hvis du skal arbejde lidt mere med det samme datasæt, så kan det være smart at kunne 
orientere sig lidt i denne kode, fordi den fungerer som en hukommelse for, hvad du har foretaget 
dig. Alt, hvad du har lavet, er blevet skrevet ned! Og du kan få gentaget tidligere analyser ved at 
køre koden igen i stedet for at skulle klikke dig gennem menuerne. 
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 Tidligere lavede du et histogram, men måske har du lukket det vindue igen. Hvis du vil se 
histogrammet igen, så kan du bare søge tilbage til den kode i scriptvinduet, der laver 
histogrammet, og afvikle den kode igen. Scroll op i script-vinduet til du ser den følgende kode: 
 
with(hovi, Hist(ordkendskab, scale="frequency", breaks="Sturges", col="darkgray", xlab="Antal 
ord", ylab="Frekvens", main="Histogram over ordkendskab")) 
 
 Det kan godt være, at din kode ser lidt anderledes ud, hvis du brugte nogle andre mærkater til 
overskriften, x- eller y-aksen. Det betyder ikke noget, bare du kan finde koden.  
 Marker hele programlinjen med musen. Tryk nu på Submit, en knap der sidder til højre under 
scriptvinduet. Nu skulle histogrammet gerne dukke op igen med din overskrift og det hele.  
Gem dit arbejde 
Der er andet i livet end statistik, så af og til må man afbryde sit arbejde. Men du behøver ikke 
starte forfra, når du kommer tilbage. Du kan gemme alle de kommandoer, som du har kørt, så du 
kan indlæse og køre dem igen, når du er parat til at arbejde videre. Hvis du vælger menupunktet 
File>Save script, gemmer du al koden i scriptvinduet. Nu kan du lukke Rcmdr og R. Når du er klar til 
at arbejde videre, åbner du dem igen: Vælg File>Open script file og naviger til, hvor du gemte 
scriptet. Så kan du markere og submitte alle kommandoerne for at indlæse data, lave forskellige 
datasæt og køre analyser igen. Bemærk at koden altså også indlæser dataene fra excel-arket igen. 
Men det gør den kun, hvis du ikke har flyttet filen. 
 Hvis du har prøvet dig lidt frem, har du muligvis lavet en masse analyser, som du ikke ser 
nogen grund til at gemme. Dem kan du bare slette fra script-vinduet, inden du gemmer. Det er en 
god idé løbende at kommentere koden, så man senere kan finde ud af, hvilke kommandoer der 
gør hvad. Hvis en linje i koden indledes med en havelåge #, så betragter programmet det som en 
kommentar i stedet for kode. Det kan du bruge til at lave overskrifter for koden, fx 
 
# lav histogram 
with(hovi, Hist(ordkendskab, scale="frequency", breaks="Sturges", 
col="darkgray", xlab="Antal ord", ylab="Frekvens", main="Histogram 
over ordkendskab")) 

 
Skriv din egen kode 
Få Rcmdr til at bruge komma som decimalseparator 
Det er irriterende, at Rcmdr viser resultater med punktum som decimalseparator. Det er heldigvis 
ret let at ændre med følgende kode: 
 
# Sæt komma som decimalseparator 
options(OutDec=’,’) 
 
Skriv koden i R script-vinduet, marker den med musen og tryk på knappen Submit. 
 
Tilpas analyser gennem kode 
Ved at ændre lidt i koden, som laver histogrammet, kan du tilpasse histogrammet uden at skulle 
arbejde dig gennem menusystemet. Det kan være smart, hvis man vil ændre en lille smule i 
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enkelte grafoverskrifter, uden at skulle starte forfra. Det kan også være smart, hvis man vil lave 
den samme graf, men med et andet datasæt. 
 Lad os ændre lidt i histogrammet først. ”Frekvens” lyder så koldt. Det er trods alt mennesker, 
vi taler om. Prøv i koden at ændre ylab=”Frekvens” til ylab=”Antal kursister”. Og hvorfor skal det 
hele være så gråt. Ændr col=”darkgray” til col=”red”. Kør så koden igen ved at markere den og 
trykke Submit. Histogrammet skulle nu gerne komme frem i en varm rød farve, og med en ny og 
mere menneskevenlig y-akseoverskrift. 
 Koden i det ovenstående fungerer efter de følgende overordnede principper: Koden består af 
nogle funktioner og deres parametre. En funktion er en ordre. Hist() giver fx R en ordre til at lave 
et histogram. Men hvad skal histogrammet laves over? Det angives i funktionens parametre, som 
er placeret i parentes efter funktionen. Den første parameter i Hist() er den variabel, som der skal 
laves histogram over. Det er ordkendskab. Denne parameter er i øvrigt den eneste obligatoriske 
for Hist()-funktionen, så man kan faktisk køre kommandoen bare ved at skrive Hist(ordkendskab). 
Du kan prøve at skrive denne kommando i scriptvinduet og trykke Submit. Desværre kommer der 
ikke noget histogram! I det nederste vindue, Messages, får du meddelelsen: ERROR: object 
'ordkendskab' not found. Problemet er, at du ikke har fortalt, hvilket datasæt variablen 
ordkendskab kommer fra. Der er jo flere datasæt i hukommelsen, i hvert fald hvis du har lavet alle 
de foregående øvelser. Men uanset hvor mange datasæt der er i hukommelsen, skal man fortælle 
R, hvilket datasæt en variabel kommer fra. 
 Man kan angive datasættet på forskellige måder. Rcmdr foretrækker at bruge kommandoen 
with(). Den første parameter angiver, hvilket datasæt der skal bruges. Den anden parameter 
angiver, hvilken funktion der skal udføres med det datasæt. Parametrene adskilles af kommaer. Vi 
kan skrive det således: with(hovi,Hist(ordkendskab)). Vi kan altså have funktioner inde i 
funktioner! Parenteserne holder styr på, hvad der er inde i hvad. Oversat til ”dansk” lyder 
kommandoen: Med datasættet hovi lav et histogram over variablen ordkendskab. Prøv at skrive 
kommandoen i scriptfeltet, og kør kommandoen med Submit. 
 Nu skulle der gerne komme et histogram. Der er ikke farver eller fortællende akseoverskrifter, 
fordi Hist() kører med standardværdier (engelsk: ”defaults”), når parametrene ikke angives 
eksplicit. Hvis du vil have en oversigt over en funktion og dens brug, kan du skrive ? før 
funktionsnavnet og submitte det som en kommando, fx ?Hist. Så får du hjælp til funktionen i et 
separat vindue. 
 Nu kan du forhåbentligt lidt bedre forstå opbygningen af koden, og dermed bedre rette i den. 
Hvis du nu fx gerne vil have et tilsvarende histogram, men kun med Rikkes hold, så kan du bare 
ændre den første parameter i with()-funktionen fra hovi til hovi.rikkes. På samme måde kan du 
lave t-testen med alle deltagere på tværs af de to hold ved i t-test-koden at ændre den første 
parameter i with()-kommandoen fra hovi.rikkes til hovi. Og hvis du efterfølgende bliver i tvivl om, 
hvad det var for data, som t-testen blev lavet på, så kan du se det på koden. 
 Man kan også angive datasættet for en variabel uden at bruge with(). Man kan skrive 
datasætnavnet før variablen efterfulgt af $, fx hovi$ordkendskab. Så Hist(hovi$ordkenskab) skulle 
gerne give det samme resultat som with(hovi, Hist(ordkenskab)). Det er en smagssag, om man gør 
det ene eller det andet. For visse funktioner skal man angive en masse variabelnavne, og så kan 
det være lettere bare at angive datasættets navn en enkelt gang. I nogle funktioner er der dog 
også en parameter (data), som kan bruges til at angive datasættet, så man ikke behøver at bruge 
with() eller skrive datasætnavnet før hver variabel, fx funktionen lm(), som bruges til at lave 
regressionsanalyse (se fig. 18).  
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Almindelige fejl i kode 
Når man begynder at skrive kode, så kan man også hurtigt komme til at lave fejl. Det giver som 
oftest det resultat, at der ikke sker så meget andet, end at man får en fejlmeddelelse. Nogle gange 
er fejlmeddelelsen informativ ift. at finde fejlen. Andre gange er den det ikke. Men her er et par 
almindelige fejl, som man lige kan se, om man har lavet: 

- Du har stavet et eller andet forkert. Mennsker kan håntere slåfelj. Det kan computere ikke. 
Der er stadig brug for os lidt endnu. 

- Du har skrevet et bogstav med småt, som skulle være stort. Eller omvendt. Det er smart så 
vidt muligt at lave navne for variable og datasæt med småt, så man ikke skal huske mere 
komplicerede principper. 

- Du har lavet rod i parenteserne. Start med at tjekke, om der er lige mange start- og 
slutparenteser. 

- Du har glemt at sætte tekst i gåseøjne. 
- Du har glemt et komma til at adskille parametrene for en funktion. 

Appendiks B: Rapporter med Rmarkdown 
Hvis man gerne vil have styr på et lidt kompliceret sæt analyser og grafer, så kan man gøre det i en 
udvidelse af R-programmeringssproget, som hedder RMarkdown. Ved siden overskriften til R-
scriptvinduet er der et faneblad, der hedder R Markdown. Tryk på den. Nu ser du et lidt andet 
tekstdokument, som dog indeholder mange af de samme koder. RMarkdown er en slags meget 
simpel html-koden, som kan indeholder R-kode. Al R-kode er placeret i såkaldte blokke, som 
starter med ’’’{r} og slutter med ’’’ 
 
’’’{r} 
with(hovi, Hist(ordkendskab)) 
’’’ 
 
Uden for disse blokke kan man bare skrive løs. Det betyder, at man kan skrive en tekst, der 
forklarer de analyser, der afvikles med R-koden. Det hele kan så samles til et html-dokument, der 
både viser din tekst og analyserne. Prøv at trykke på knappen Generate HTML report. Nu skulle din 
browser (fx Safari, Chrome eller Explorer) gerne åbne og vise en side med alle de analyser og 
histogrammer, som du har lavet.  
 Hvis du går tilbage i RMarkdown, kan du tilføje tekst uden for R-blokkene for at forklare 
analyserne. Du kan også rykke rundt på blokkene, så de kommer i en hensigtsmæssig rækkefølge. 
Og du kan slette blokke med analyser, som alligevel ikke skal være der. Du kan hele tiden tjekke 
rapporten ved at trykke Generate HTML report. Hvis du vil gemme rapporten, kan du bare gemme 
html-filen fra din browser eller måske udskrive den som en pdf-fil. 
 Det er ikke smart, at skrive hele en BA-opgave eller et speciale i RMarkdown. Det bliver for 
uoverskueligt. Men hvis du skal arbejde sammen med andre om dine analyser, eller skrive en kort 
teknisk rapport, så kan det være smart, at lave gode kommenterede analyser, hvor din 
samarbejdspartner kan se, hvad der er sket. Og hvis du arbejder med analyserne over længere tid, 
fx gennem et speciale, så kan det også være godt at kommentere sine analyser på en overskuelig 
måde, så man kan huske, hvad man lavede for to måneder siden. 
 


