
  

 

1. Why Is My Evil Lecturer Forcing Me to Learn Statisticts? 
 
Variables 
Det der foresager noget kaldes for en uafhængig variabel, eller en predictor variabel. Det 
der er en effekt af noget kaldes for en afhængig variabel eller outcome variabel.  
 
Levels of measuremenet 
En kategorisk variabel er dannet af kategorier, dvs. at den udnævner forskellige størrelser 
f.eks. menneske, kat etc. Nå der kun er to forskellige størrelser f.eks. mand og dame, så 
kaldes det for en binær variabel. Når der er tale om mere en to kategorier er det en 
nominal variabel. Den eneste måde, som nominal data kan bruges, er ved at se på 
frekvenser f.eks. hvor mange gange de optræder. Ordinal variabler, er når vi rangerer 
størrelser f.eks. hvem der kom på 1,2, 3 etc. pladsen i et løb.  
 En continuous variabel, er en der giver os en score for hver person, og som kan 
tage enhver måleenhed på skalaen der bruges. En interval variabel er når lige stor afstand 
imellem intervallerne på skalaen også repræsenterer ligeså stor forskel i det der måles. En 
ratio variabel, er når skalaen har et naturligt nulpunkt f.eks. ved måling af reaktionstid: her 
er der lige langt imellem 300 og 350 som der er imellem 210 og 260, og 100 ms er dobbelt 
så hurtig en reaktionstid som 200 ms.  
 Discrete (adskilte) variabler er, når variablen kun består af bestemte værdier, ofte 
hele tal f.eks. 1, 2, 3, 4, 5. Der kan dog eksistere en continuous variabel neden under, da 
man kan godt kan tale om en score på 3,28.  
 
Data collection 2: how to measure 

 
Correaltional research methods 
Der findes to måder at indsamle data på: 1. correlational/cross-sectional research, her 
observerer man hvad der foregår ude i verden, ude at påvirke det. 2. emprimental 
research, her manipulerer men en variabel, for at se om den påvirker en anden.  
 
Experimental research methods 
Når der er variable, som spiller ind på resultatet af en undersøgelse, ved at påvirke f.eks. 
både lavt selvværd og dating angst (f.eks. dårlige sociale evner), så kaldes det for en 
confounding variabel.  
 
Randomization 
Ved at randomisere medfører, at vi kan være sikre på, at enhver systematisk variation (en 
variation som forsøgslederen laver, anderledes end usystematisk variation som er 
tilfældige faktorer der påvirker f.eks tidspunkt på dagen) opstår pga. manipulation af den 
uafhængige variabel.  
 
Analysing data 

 
Frequency distrubutions 
Når en fordeling er høj i den ene aller anden ende (mangelende symmetri), kalder man 
den for skew (og med positiv eller negativ foran, afhængigt af hvor den er højst på 
skalaen). Kustosis er en betegnelse for, om skalaen er meget spids (leptokurtic) eller flad i 
enderne (platykurtic).  
 
The centre of a distribution 
Mode er den score som forekommer oftest/hyppigst.  
Median er den midterste score, når tallene bliver rangeret efter størrelse.  



  

 

Mean er gennemsnittet.  
 
The dispersition in a distribution 
Dispersition er spredningen, af en fordeling. Den letteste måde at udregne en range, er 
ved at trække de højeste tal fra det laveste. Dette kan imidlertid give problemer, at 
ekstreme scorer går ind og påvirker rangen meget. Dette kan undgås ved at udregne 
range for interquartile, hvilket er spredningen imellem lower quartile og upper quartile.  
 
Using a frequency distribution to go beyond the data 
Ved at man omregner scorerne i en normalfordeling til z-scores, kan man se hvad 
sandsynligheden og procenten er, for at sådan en score optræder.  
 
Finding statistical models to the data 
En alternative hypotese er, at der vil være en effekt til stede.  
En H0 hypotese vil fremsætte at effekten ikke vil være til stede. Grunden til at vi har H0 
hypoteser er, at vi ikke kan bevise den alternative hypotese, men vi kan afvise H0 
hypotesen.  
 Hypoteser kan også være directonal eller non-directonal. Med directional menes 
der, at hypotesen fremsætter en retning for effekten (f.eks. at man vil vide mere om noget 
bestemt, ved at læse en bestemt bog). Med non-diretinal fremsætter man, at der vil opstå 
en effekt, men man ved ikke i hvilken retning. 



  

 

2. Everything you ever wanted to know about statisticts 
Building statistical models 

Det at teste hypoteser involverer at bygge statistiske modeller over det fænomen man 
ønsker at undersøge. Det handler om, at bygge statiske modeller over virkelige processer, 
for hermed at kunne forudsige hvad der kommer til at ske. Vi har ikke direkte adgang til 
processerne, derfor indsamler vi data der repræsenterer processerne, for at bygge statiske 
modeller.  
 
Simple statistical models  
Når man har et sæt data, kan man starte med, at udregne mean. Ved at gøre dette, får vi 
et billede af hvad der er mest generelt for vores population. For at udregne den samlede 
mængde fejl, som indgår i vores måling, ser vi hvor langt der er imellem mean og vores 
indsamlede data, samt sørger for at sætte det i anden for at få positive tal. Ved at dividere 
det med degrees of freedom (N-1), får vi variance for en enkelt person. Dette tages der 
kvadratroden af, for at få standartafvigelsen, som er et udtryk for hvor godt mean den 
repræsenterer data.  
 
Expressing the mean as a model 
Mean er en simpel statistisk model, som kan tilpasses data. I ligningen 
outcome=(model)+error, kan man derfor indsætte mean, og dermed udregne error.  
 
Going beyond the data 

The standard error 
Standard error er standard deviation af sample means.  
 
Confidence intervals 
Konfidensintervaller er intervaller hvor vi mener at det præcise gennemsnit for en 
population befinder sig. Rækkevidden er sådan udregnet, at i populationsgennemsnittet vil 
falde indenfor denne rækkevidde i 95% af samplesene.  
 Man kan bruge konfidensintervaller til at finde ud af, om samples kommer fra 
forskellige populationer. Hvis konfidensintervallerne ikke overlapper (opstillet grafisk), så 
kommer samplesene fra forskellige populationer, og hermed kan vi se, om vores 
eksperimentelle intervertion har virket.  
 
Using statistical models to test research questions 
Det er alment anerkendt, at hvis der er 5% chance for at nogle data opstår ved en 
tilfældighed (p < 0.5), så er dataene signifikante. p står for probability.  
 
One- and two-tailed tests 
En statistisk model, som har en direkte hypotese kaldes for en one-tailed test (læsning 
forøger viden), hvorimod en hypotese, som har en ikke direkte hypotese (at læse kan 
forøge viden) kaldes for en two-tailed test. Når man laver en two-tailed test, så tester man 
0,025 i begge ender af ens skal, og hvis det er en one-tailed test, så er det 5% i kun den 
ene ende.  
 
Type one and type two errors 
En type et fejl er når vi tror at der er en effekt, som er signifikant, men at den faktisk ikke er 
det, og type to fejl er når vi ikke tror at der er en effekt i populationen, men at der faktisk er 
det. Der er en vekselvirkning imellem disse to fejl, da der er større sandsynlighed for at 
lave type to fejl, hvis man sætter en meget lav grænse for signifikans, og omvendt for type 
et fejl. 



  

 

5. Exploring assumptoins 
 

Assumptions of parametric data 
Hvis man bruger en parametric test når ens data ikke er parametric, så kan man risikere at 
få forkerte resultater. Der er derfor vigtigt at man tjekker assumptions før at man beslutter 
hvilken test der er passende.  
 
Normally distributed data 
Rationalet bag hypotesetestning er, at man har noget som er normalfordelt, og hvis dette 
ikke er opnået, så er logikken bag hypotesetestning manglende.  
 
Homogenity of variance 
Variansen skal være det samme alle samples igennem, dvs. at i designs hvor man tester 
flere forskellige grupper, så betyder det at samplesene skal komme fra en population med 
samme varians.  
 Man kan også sige, at selvom gennemsnittet for de forskellige samples de stiger 
(f.eks. hyletone efter flere rockkoncerter), så er spredningen ensartet for alle samplesene 
= homogenitet af variansen.   
 

Testing wether a distribution is normal 
For at teste om en samling data er normalfordelt, så skal man lave en Kolmogorov-
Smirnov test og en Sapiro-Wilk test.  
 

Testing for homogenity of variance 
 
Levene’s test  
Hvis Levene’s test ikke er signifikant, så er variancerne nogenlunde ens, og antagelsen er 
holdbar. Med store samples kan Levenes test stadig være signifikant, selvom gruppe 
variancen ikke er særlig stor. Derfor er det vigtigt, at resultatet bliver vurderet i 
sammenhold med variance ratio (=højeste varians divideret med laveste varians).  
 

Correcting problems in the data 
 
Dealing with outliners 

Hvis man har enkelte data, som ligger langt udenfor de resterende, så kan man vælge at 
håndtere dem på 3 måder: Fjerne den, hvis man er sikker på at de tilhører en anden 
population, transformere data eller ændre scoren.  
 
Dealing with non-normality and unequal variances 
 
Transforming data 
Ideen bag transformeringa af data er, at man ændrer noget ved hver score, for at rette for 
distributionelle problemer, outliners eller ulige varianser. Derfor det at transformere på data 
vil ikke ændre på forholdet imellem variablerne (den relative forskel imellem mennesker for 
en given variabel bliver på det samme) men det ændrer forskellen imellem forskellige 
variable.  
 
 
 
 
The effects of transformation 



  

 

Det kan virke rigtig godt, på noge variable at blive transformerede, men det kan også 
betyder at andre variable i undersøgelsen bliver dårligere. Hvis der derfor skal 
sammenlignes imellem variablerne, så må man opgøre om det er en fordel eller ulempe, 
for alle variablerne, at blive transformeret.  



  

 

6. Correlation 
 
 

How do we measure realtionships? 
 
A detour into the murky world of covariance 
Først finder man gennemsnittet for ens variable og dernæst finder man ud af hvor meget 
de enkelte data afviger fra dette. Herefter skal man ligge varianserne ganges med 
hinanden, og ligges sammen (se s. 169 for formel.) TIl sidst deles med N - 1.  
 Det er dog vigtigt at påpege at covariansen ikke er en standardiseret måling, dvs. at 
man ikke bare kan sammenligne resultatet med andre, covarianser, hvis disse ikke har 
samme enhed f.eks. km, L, bar etc.  
 
Standardization and the correlation coefficent 
For at komme udenom problemet med at forskellige variable ikke har samme enheder, kan 
man standardisere dem. Man kan udtrykke afvigelsen fra gennemsnittet for en deltager i 
standardenheder, ved at dividere den observerede afvigelse med standardafvigelsen. 
Dette er fordi, at når man dividerer en afstand fra gennemsnittet med standardafvigelsen, 
så får man denne afstand i standardafvigelsesenheder.  
 Når man har to variable, så skal man bare gange de to standardafvigelser med 
hinanden, for finde den samlede standardafvigelse, som man skal dividere afvigelserne 
med. Det resultat man for hedder Pearson correlation coefficient eller bare 
korrelationskofficent.  
 Værdien ligger imellem -1 og +1, hvor +1 angiver to perfekt positiv korreleret 
variable, 0 = ingen relation overhoved og -1 angiver en perfekt negativ korreleret variabel 
(hvis den ene graf går nedad, så går den anden opad).  
 
A word of warning about interpretation: causality 
The thinrd varible problem: Det er ikke sikkert, at det er den ene variabel der på virker den 
anden, det kan også være at der er en tredje mellemliggende variabel, som er medfører 
det endelige resultat --> Dette kan korrelationsvariablen ikke sige noget om.  
Direction of causality: Korrelationsvariablen kan heller ikke sige noget om retningen for 
korrelationen, f.eks. kan det også være, at ved at købe karameller, så får vi lyst til at se 
flere reklamer med dem, og ikke omvendt (selvom det umiddelbart synes mest 
sandsynligt).  
 

Bivariate correlation 
 
Using R2 for interpretation  
Ved at sætte korrelationskofficenten i anden, kan man få procenten for hvor meget de to 
variationer de overlapper hinanden. F.eks. r=-0,4410 --> -0,44102=0,194=19,4%. Det siger 
dog stadig ikke noget om hvilken vej korrelationen går.  
 

Partial correlaton 
 
The theory behind part and partial correlation  
Hvis man har flere forskellige varable, så kan man finde sammenhængen imellem dem, 
samtidig med, at man kontrollerer for andre variable derudover. Man undersøger her, 
hvilken effekt det er, at den sidste variabel har på begge af de to første.  
 



  

 

Semi-partial (or part) correlations 

I semi-partial korrelationer kontrollerer vi for effekten, som den tredje variabel har, men 
kun hos den ene af variablerne i korrelationen. Semi-partial variable, er derfor brugbare, 
når vi prøver at forklare variansen i en bestemt variabel fra et sæt af predictor variable.  
 

Comparing correlations 
 
Comparing independent rs 

Hvis man øsnker at finde ud af om to korrelatoner er signifikante i forhold til hinanden 
f.eks. om der er en signifikant forskel mellem eksamens angst og eksamens præstation 
hos mænd og kvinder.  
 Dette gøre ved, at man først finder de to korrelationer, for henholdsvis mænd og 
kvinder, og dernæst sætter dem ind i formlen på s. 191.  
 
Comparins dependent rs 
Nå man ønsker at finde ud af, om to korrelationer er signifikante i forhold til hinanden, men 
at kofficenterne kommer fra samme størrelser/enheder, så skal man bruge formlem på 
side 192. Læg mærke til, at der her udregnes t-værdier, fremfor z-scores.  
 

Calculating the effect size 
Korrelations kofficenter er effekt størrelser, så det er let at rapporterer dem. Man kan dog 
kun sammenlinge Pearsons r og Spearmans r, da de tager udgangspunkt i det samme, 
men man kan ikke sammenligne dem med Kendalls t.  
 Man kan heller ikke sammenligne point-biserial og biserial korrelationer. 



  

 

7. Regression 
 

An introduction to regression 
Regressionsanalyse går ud på at bestemme en outcome variabel fra en predictor variabel 
(dette er simpel regression), eller fra mange predictor variable (dette er multipel 
regression).  
 
Some important information about straight lines 
Stigningen (eller the gradient) af linjen skrives som b1, og der hvor linjen krydser y aksen 
(kaldet intercept) skrives som b0. Derudover er der noget som ligner et lille-stort Ei, som 
repræsenterer afstanden mellem den forudsete score og så den faktiske score (=error).  
 
The method of least squares 

Man kan finde ud af hvor meget den enkelte regression varierer fra ens data, ved at tage 
alle de positive og negative forskelle, sætte dem i anden, og så ligge dem sammen. Hvis 
squared difference er lav, så betyder det at vi har en linje der er repræsentativ for data.  
 
Assessing the goodness of fit: sums of squares, R and R2 
Når man udregner total sum of squares (SST), så repræsenterer det hvor godt at 
gennemsnittet er en model af det observerede data (hvor langt afviger gennemsnittet fra 
punkterne). Residual sum of squares (SSR) er et udtryk for unøjagtigheden, af den model 
(regression) som passer bedst til data. Når man dividerer SSM med SST, så får vi et udtryk 
for, hvor hvor meget det bedste fit varierer i forhold til hvor meget variation der var i første 
omgang. R2 er mængden af variation, forklaret af modellen i forhold til hvor meget 
variation der var i første omgang (mean).  
 En anden anvendelse af sum of squares er F-ratio (/F-test), som er et udtryk for, 
hvor meget modellen har forbedret forudsigelsen af outputtet stillet i forhold til 
unøjagtigheden af modellen. En god model vi have en høj F-ratio (over 1), er god.   
 
Assessing individual predictors 
Ved at anvende en t-test på en b værdi (hældningskofficenten), så kan vi finde ud af om 
den er signifikant forskellig fra nul, og derfor om vi kan afvise nulhypotesen.  
 

Multiple regession: the basics 
I multiple regressioner sammenregner man hældningskofficenten og Xn (en konstant f.eks. 
10.000 kr i reklamer), se ligning på s. 210. Med multipel R kan man ligesom med r sætte 
den i anden, og dermed finde ud af hvor meget af variationen der er delt.  
 
Methods of regression 
Når man tilføjer nye predictors til en regression, så er der forskellige måder man kan gøre 
det på. Man skal kun inkludere predictors hvis man har et solidt teoretisk grundlag at gøre 
det ud fra. På s. 312 kan det ses hvordan man man tilføje predictors på forskellige måder.  
 

How accurate is my regression model? 
Der er to ting, som man skal spørge sig selv, når man har lavet en model baseret på data 
1. passer modellen til de observerede data og 2. kan min model generaliseres til andre 
samples? 
 
Assesing the regression model l: diagnostics 

 
Outliners and residuals 



  

 

Outliers er en case, som afviger markant fra resten af data. Selvom outliers påvirker 
modellen i deres retning, så vil modellen stadig være dårlig til at forudsige en “ny outlier” --
> en outlier gør ikke noget godt for modellen.  
 Forskellen mellem værdier der er forudset af modellem og så værdier som er 
observeret kaldes for residuals (rest), og repræsenterer error i modellen. Hvis nogle cases  
står frem som havende store residuals, så kunne de være outliners.  
 Man kan lave standardized residuals, ved at omregne residualsene til z-scores. 
Hertil hører 3 regler:  

1. Standardiserede residuals, som har en score der er større end 3,29 (3), er 
tvivlsomme, da der er meget lille sandsynlighed for at en værdi ligger unden for 
dette i et normalt sample.  

2. Hvis mere end 1% af vores sample cases har en standardiseret resisual på en 
værdi større end 2,58 (2,5), så er der bevis for at error i det givne sample er 
uacceptabelt (modellen passer dårligt til vores data).  

3. Hvis mere end 5% af casesene har en standardiseret residual med en værdi på 
større end 1,96 (2), så er der også bevis for at modellen er en dårlig 
repræsentation af data.  

 
Assessing the regression model II: generalization 

For at kunne generalisere vores regressionsmodel, så skal der være en række 
assumptions der skal overholdes.  
 
Checking assumptions 
Se s. 220 for de antagelser der skal være opfyldt for en regression.  
 
Cross-validation of the model 
Her tjekker man, om ens model kan forudsige data ligeså godt, hvis den bliver anvendt på 
en andet sample. Dette kan gøres ud fra to forskellige måder, den ene er ved at udregne 
adjustet R2, som udregner svind i forudsigelses kraft.  
 Den anden måde er at splitte ens data, dvs. lave hovedudregningen på 80% af data 
og så cross validate med de sidste 20%. Ved at sammenligne de to værdier for R2 og b fra 
de to samples, kan man fortælle om den orginale model kan generailseres.  
 
Sample size regression 
Der er forskellige tommelfingerregler for hvad der et en tilstrækkeligt sample størrelse; 
men den bedste er, at jo større jo bedre. På s. 223 er der nogle grafer, som demonstrerer 
hvor store samples man skal have afhængig af hvor stor en effekt man ønsker.  
 
Multicollinearity 
Dette eksisterer når der er en stærk korrelation imellem to eller flere af predictors i en 
regressions model, hvilket kan skabe problemer for forskellige dele af regressionen.  
 

How to do multiple regression using SPSS  
 
Descriptives 
I denne forbindelse ser man på korrelationer imellem de forskellige regressioner. Det er 
vigtigt at tjekke for multicollinearity, hvilket er predictors der korrelerer dvs. værdier der har 
R > 0,9.  
 



  

 

Summary of the model 

R2 som er et mål for hvor meget af variabiliteten i et outcome, som en predictor er årsag til 
f.eks. har reklamebudgettet for CD’er 0,335 eller 33,5% indflydelse på variabiliteten i 
salget af CD’er (se s. 235).  
 Hvis man har andre modeller som også indvirker på salget af CD’er, kan man finde 
ud af deres værdi, ved at trække reklamebudgetsværdien fra den samlede R2, og dermed 
får man værdierne for de andre modeller (i eksemplet attractiveness og radiospilletid).  
 
Signifikansen af R2 kan man finde ved at bruge en F-ratio, som man udregner med: 
 

 
Her er N= antal deltagere i undersøgelsen, og k= antallet af predictors.  
 
På s. 236 nederst, er der beskrevet et ANOVA skeman, som fortæller os om modellen 
passer signifikant til dataene. Mere nøjagtigt, så siger den, om vores model er signifikant 
bedre til at forklare outcomet fremfor hvis man havde brugt gennemsnittet som det “bedste 
gæt”.  
 
Model parameters 

b værdierne, som kommer frem i skemaet over modellen, kan sige os noget omkring 
forholdet mellem pladesalget og hver predictor. Hvis der er positiv, så er der et positivt 
forhold mellem predictor og outcome.  
 
Det er lettest at forstå t-test, som bliver udregnet på b værdierne, som værende en måde 
hvormed man kan måle om predictoren tilføjer en signifikant bidrag til den samlede model. 
Dette er tilfældet hvis værdien Sig. er mindre end 0,05.  
 
De standardiserede b-værdier fortæller vigtigheden af hver predictor, jo større værdier jo 
vigtigere er de.  
 
Assessing the assumptions of no multicollinearity 

VIF værdierne i fortæller om der er optræder multicollinearity imellem variablerne. Hvis VIF 
værdierne er under 10 er der ikke grund til bekymring, og hvis man tager gennemsnittet af 
dem allesammen, og denne værdi ikke er meget højrere end 1, så er der ingen grund til 
bekymring.  
 
Casewise diagnostics 

Man kan gå nærmere ind og undersøge de enkelte cases, ved at se på det casewise 
diagnosticts, som SPSS skriver ud. Her kan man se på residuals, og hvor mange 
standardafvigelser residual, som de forskellige cases ligger udenfor.  
 
Checking assumptions 
Når man ser på grafen *ZRESID overfor *ZPRED, så skal de se ud som et tilfældigt 
spredning af prikker (omkring 0). Hvis prikkerne ser spredt ud som en tragt, så er 
formentlig noget galt med homogenity of variance. Hvis prikkerne ser ud til at have en 
kurvet form, så er der formentlig sket noge med assumption of lineraity. Hvis prikkerne 
synes at have et mønster, og være spredt ud nogle steder, så er der formentlig et problem 
med homogenity of variance og lineraity.  
 Når man ser på normalfordelingen og P-P plots, skal normalfordelingen være 
normal og P-P skal ligne en ret linje. 



  

 

8. Logistic regression (Ikke pensum) 
 

Background to logistic regression 
I dens simpeltests form, så kan logistisk regression fortælle os hvilken af to kategorier som  
er sandsynligt, at en person passer i - dette klaldes binary logistic regression. Hvis der er 
flere kategorier, så bruger man multinominal (eller polychotomous) logistic regrssion.  
 

What are the principles behind logistic regression? 
Logistisk regression adskiller sig fra alm. regression, ved at bestemme sandsynligheden 
for at Y opstår, ud fra kendte Xi værdier. Dvs. hvor vi før præcist bestemte værdien af Y, 
bestemmer vi nu kun en sandsynlighed. Resultatet vi får ud af ligningen varierer derfor 
imellem 0 og 1, hvor en værdi der er tæt på 0 betyder at Y meget sandsynlig ikke opstår, 
og en værdi tæt på 1 betyder at Y er meget sandsynlig til at forekomme.  
 

 
 
Assessing the model: the log-likelihood statistics 
For at finde ud af, om vores model passer til det outcome som vi har ti data, kan vi bruge 
log-likelighood (se s. 267 for formel). Denne formel er baseret på, at samle 
sandsynligheder som vi forudsiger (med vores ligning/model) og de faktiske observerede 
outcomes. Store log-likelighood værdier betyder, at den statistiske model passer dårligt til 
data.  
 
Assessing the model: R and R2 

Der er flere forskellige metoder til at undersøge, hvor godt at vores model passer til data. 
Alle disse forskellige forsmeler, kan ses på s. 269.  
 
Assessing the contribution of predictors: the Wald statistic 
Med denne ligning kan vi finde ud af, om b kofficenten for en predictor er signifikant 
forskellig fra 0, og dermed bidrager signifikant til forudsigelsen af udkommet. Man skal dog 
passe på med denne beregning.  
 
The odds ratio: EXP(B) 

Odds for en event udregnes ved at dividerer sandsynligheden for at en event opstår med 
sandsynligheden for at en event ikke opstår (se ligninger på s. 271). Hvis værdierne 



  

 

9. Comparing two means 
 

Looking at differences 
Dette handler om at man er interesseret i at se på forskellige imellem grupper af 
mennesker. Det simpeleste er når man har to grupper, eller mere specifikt, når man 
ønsker at sammenligne to gennemsnit. En t-test omhandler, at underøge forskellen 
mellem to gennemsnit. 
 
Step 2: Calculate the grand mean 

Grand mean, er gennemsnittet for alle scores, som er i ens datasæt.  
 
Step 3: Calculate the adjustment factor 
Den naturlige forskel, som forekommer imellem mennesker, som bliver undersøgt for det 
samme, er med til at forurene error bar grafer, hvilket er hvorfor vi bliver nød til at tilpasse 
data. Dette gøre ved, at trække hver persons gennemsnit fra grand mean.  
 

The t-test 
Der finde to forskelliget t-tests. Den første (Independent-means t-test) anvender man, når 
der er to eksperimentelle situationer og forskellige forsøgspersoner udsættes for en 
situation. Den anden (dependent-means t-test) er når der er to eksperimentelle situationer 
og de samme forsøgspersoner udsættes for begge situationer.  
 
Sampling distributions and the standard error 
Standard error er standard afvigelsen for sample fordelingen. Gennemsnittet for sample 
fordelingen er lig med gennemsnittet for populationen, så gennemsnittet for alle sample 
gennemsnit skulle være det samme som populationsgennemsnittet.  
 Hvis man lister forskellen mellem sample gennemsnit som et histogram, så er 
standardafvigelsen for sådan en fordeling kaldet standard error of difference. En lille SD = 
samples fra populationen har meget ens gennemsnit (hvilket normalt forekommer), en stor 
SD = sample gennemsnittet afviger ret meget fra populations gennemsnittet.   
 
The denpendent t-test and the assumptions of normality 

Men en dependent t-test analyserer vi på forskellene imellem scorsene, fordi vi er 
interesseret i sample fordelingen af disse forskelle (ikke rådataene).  
 
Output from the denpendent t-test 

Om t-test værdien er negativ eller positiv, fortæller os om det er den første eller sidste 
betingelse, der har det mindste gennemsnit f.eks. hvis værdien er negativ, så ved vi, at 
den første betingelse har et mindre gennemsnit end det første (man bliver mindre bage for 
billeder af edderkommer end rigtige).  
 
Reporting the dependent t-test 

Field forklarer på s. 333, hvordan rapporterer en t-test. Det er vigtigt at have t-værdien, 
degrees of freedom, signifikansen og effektstørrelsen med.  
 

Between groups or repeated measures? 
Når de samme deltagere bliver undersøgt igennem flere opgaver/situationer, så bliver 
unsystematic variance (ofte kaldt error variance) reduceret dramatisk, hvilket gør det 
lettere at opdage systematic variance. Det er derfor ikke fuldstændig ligegyldig på hvilken 
måde man indsamler sine data på. 



  

 

10. Comparing several means: ANOVA 
(GLM1) 
 
ANOVA handler om hvordan vi sammenligner mere end to betingelser, hvilket vi ikke kan 
gøre i en t-test, som netop kun sammenligner to betingelser.  
 

The theory behind ANOVA 
 
Inflated error rates 
Grunden til, at man ikke bare laver mange t-tests, fremfor at lave en ANOVA test er, at 
sandsynligheden for at lave en type 1 fejl bliver højrere. Det er nemlig sådan, at hvis man 
normalt har ,95 risiko for at lave en type 1 fejl, så har man ,953 risiko, hvis man har 3 
betingelser man ønsker at sammenligne. Når disse ,95 gange med sig selv 3 gange, så 
falder det til ,857, dvs. at vi pludselig har ,143 risiko for at lave en type 1 fejl.  
 Vi undersøger stadigvæk om vores model kan forklare forholdsvis meget af den 
variation, som der er i alt. Vi tester derfor stadigvæk, hvor forskellig fra 0 vores model den 
er.  
 Vi skal bruge dummy variables i ANOVA, hvis vi vil finde ud af hvor der specifikt er 
en forskel. Dette er fordi ANOVA uden kontrasts ikke kan sige os imellem hvilke variable, 
at der er en forskel.  
 
Interpreting F 

ANOVA laver en F-statistic eller F-ratio, som tester den H0, at alle gennemsnittene er ens 
(de skal ikke være ens, eller så passer H0). F-ratioen kan imidlertid ikke sige os specifikt 
hvilken effekt, at en experimental manipulation har haft, men kan kun sige at der har været 
en effekt.  
 
ANOVA regression 

ANOVA er en måde, at sammenligne forholdet af systematisk varians til forholdet af 
usystematisk varians, i et eksperimentelt studie. F-ratio er en måde at bestemme hvor 
godt en regressionsmodel kan bestemme et outcome, når man også medregner error i for 
den model.    
 
Logic of the F-ratio 

Når grand mean (mean for alle observationer) bruges som en model, vil der være en 
bestemt mængde af variation imellem data og grand mean. Når en model er tilpasset, så 
vil den forklare noget af denne variation, men noget af det vil stadig forblive uforklaret. F-
ratio (ratio=forhold) er forholdet imellem forklaret og uforklaret variation.  
 
Total sum of squares (SST) 

Dette er den totale sum af variation indenfor vores data, og det findes ved at udregne 
afstandende imellem data og grand mean, sætte disse i anden og ligge dem sammen.  
 
Model sum of squares (SSM) 

Dette udregnes ved, at man tager afstanden fra de forskellige gennemsnit (i sine samples) 
til grand mean. Dette sættes i anden og ganges derefter med det antal deltagere, som er i 
hver gruppe. Til sidst lægges alle tallene sammen, og dette er model sum of squares.  
 



  

 

Residual sum of squares (SSR) 

Dette er den sidste sum of squares, og kan sige os, hvor meget af variationen der ikke kan 
forklares af modellen. Den simpeleste måde at finde den på, er ved at trække SSM fra SST.  
Grafisk vist, så er det afstanden imellem datapunkterne og deres egne gennemsnit, som 
sættes i anden og lægges sammen.  
 
Mean squares 

De forskellige sum of squares bliver påvirker af, hvor mange scores der bliver lagt 
sammen f.eks. så regner man SSM ud ved at bruge antal grupper (som oftest er lavt) 
hvorimod ved SSR og SST bruger næsten alle personer i undersøgelsen (hvilket oftest er 
højt). For at undgå dette udregner man den gennemsnitlige sum of squares kaldet mean 
squares hvilket gøres ved at dividere den enkelte sum of squares med degrees of freedom 
f.eks.: SSM / dfM = MSM. 
 
The F-ratio 

F-ratio er en mål for forholdet mellem variation forklaret af modellen og variationen 
forklaret af usystematiske faktorer. Sagt på en anden måde, så er det et mål for forholdet 
imellem systematisk og usystematisk variation, eller forholdet imellem eksperimentel effekt 
og individuelle forskelle i præstation.  
 F-værdien må aldrig være under 1, da dette betyder, at der optræder mere 
usystematisk/individuel variation end variation som er dannet systematisk/af 
eksperimentet.  
 
Assumptions of ANOVA 
Disse er generelt set det samme som for andre parametriske test, der er baseret på 
normalfordelingen.  

• Når gruppe/sample størrelserne ikke er ens, så bliver F-testen påvirket af skew samt 
non-normality (homogenity of variance).  

• Det er også problematisk, når der sker en violation af independence dvs. at 
observationerne på tværs af grupper er korreleret (f.eks. som i repeated measures hvor 
man anvender de samme FP’er).  

Når man bare kører en simpel ANOVA, så ved vi bare at der er en eller flere af forskellene 
imellem gennemsnitene er statistisk signifikant, for at finde ud af imellem hvilke 
gennemsnit der er en sammenhæng bliver vi nød til at opdele testningen. VI kan desværre 
ikke bare køre mange t-tests, for så bliver vores errorrate inflated, vi bliver derfor nød til at 
lave planned contrasts eller post hoc tests, som har lavere signifikansniveau.  
 
Planned contrasts 
F-ratioen fortæller os kun om vores model kan forklare mere af variationen end 
udefrakommende faktorer, men det fortæller os ikke hvor forskellen imellem grupperne 
ligger. For at finde ud af dette, skal man udføre enten en planned contrasts (man har en 
hypotese, ligesom ved 1-halet test) eller post hoc tests (man har ikke en hypotese, 
ligesom ved 2-halet test).  
 
Choosing which contrasts to do 
Når man udfører en planned contrast, så er der to vigtige regner at huske på:  
1. Hvis en gruppe tages ud ved en sammenligning, så kan den ikke optræde i en anden 

sammenligning.  
2. Man kan kun trække to grupper af varians ud hver gang, ellers kan vi ikke være sikre 

på, at et signifikant resultat repræsenterer en forskel imellem disse to dele af den 
eksperimentelle variation.  



  

 

3. Hint fra Field: Den første contrat man laver er imellem kontrolgruppe og 
eksperimentelle data.  

 
Når man udfører planned contrast, så sammenligner vi klumper/grupper af varians og 
disse klumper består/indeholder ofte af flere forskellige grupper. Når man laver en kontrast 
der sammenligner flere grupper til en eller flere grupper, så er det man gør faktisk at 
sammenligner gennemsnittet af variation i den ene gruppe med gennemsnittet af variation 
i den anden gruppe.  
 
Defining contrasts using weights 
For at man kan få SPSS til at udføre planned contrasts, så skal vi fortælle den hvilke 
grupper det er vi ønsker at sammenligne. Dette gøres ved at tildele de forskellige grupper 
nogle vægte, ligesom man gør ved dummy variables. Når disse vægte tildeles, så er der 5 
regler der skal overholdes:  
1. Hvis en gruppe er blevet udvalgt i en sammenligning, så kan den ikke indgå i en 

senere.  
2. Den ene gruppe skal tildeles negative vægte og den anden skal tildeles positive.  
3. Summen af vægtene for en sammenligning skal være lig 0.  
4. Hvis en gruppe ikke er med i sammenligningen, så tilføjes den automatisk vægten 0. 

Hvis en gruppe tilføjes vægten 0, så fjernes den af alle udregninger.  
5. Vægten som er tildelt grupperne i den ene klump, skal altid være lig vægtningen som 

tildelt grupperne i den anden klump. F.eks. hvis der er to grupper i en klump, som vi 
tilegner positiv vægtning, men der kun er en gruppe i den klump vi tilegner negativ 
vægtning (+2 vs -1). Så skal vi sørge for at vægte den negative gruppe med 2, så det 
bliver +2 vs -2.  

 
Når man laver en planned comparison (=planned contrast) i ANOVA, så udføres der en t-
test for at sammenligne gennemsnittet for en klump med gennemsnittet for en anden 
klump.  
 
Non-orthogonal comparisons 
Det ovenstående har kun omhandler orthogonal tests, men man kan også udføre non-
orthogonal tests. Dette vil sige, at man bryder regel 1, og dermed lader klumper indgår i 
senere sammenligner f.eks. kan man lade placebo klumpen, som bliver udtaget i første 
contrast, indgå i senere contrasts. Man skal dog sørge for at bruge et konservativ 
signifikansniveau.   
 
Post hoc procedures 
Dette er når man ikke har nogen forudindtaget tilgang til data, men at man ønsker at 
udforske data for de gruppe forskelle der eksisterer. Dette kaldes ofte data mining eller 
exploring the data.  
 Post hoc tests består af pairwise comparison, som er designet til at sammenlinge 
alle de mulige kombinationer af grupper, med t-tests. Den parvise sammenligning sørger 
imidlertid for, at kontrollere for familywise error, ved at ændre på signifikansniveauet for 
alle testene, så det overordnede signifikansniveau forbliver 0,05.  
 Når man udfører en post hoc procedure, skal man være opmærksom på 3 ting: 
1. Kontrollere testen for type 1 fejl.  
2. Kontrollerer den for type 2 fejl.  
3. Er testen reliabel, når assumptions ved ANOVA er blevet ændret.    
 
Se s. 375 for overblik voer hvilke post hoc tests Field anbefaler til forskellige situationer.  
 



  

 

11. Analysis of covariance, ANCOVA 
(GLM 2) 
 

What is ANCOVA? 
Dette er en udvidelse af ANOVA, hvor man inkluderer contonious variables, som ikke er 
en del af hoved experimentet, men som påvirker den afhængige variabel. Sådanne 
variable kendetegnes som covariates. Der er to gode grunde til at anvende ANCOVA:  
1. Ved at medregne covariable, kan man forklare mere af den uforklarede variation i 

vores model, så kan vi nedsætte error, så vi for et mere præcist billede i sidste ende.¨ 
2. Der kan være umålte variable, som forvirrer resultaterne, og ANCOVA er ideel til at 

fjerne påvirkningen fra disse variable.  
 
Når vi laver en ANCOVA, så kan vi fjerne den variation i vores outcome, som tilhører 
andre faktorer end vores experimentelle manipulationer.  
 

Assumptions and issues in ANCOVA 
 
Independence of the covariate and treatment effect 
Når man laver en ANCOVA analyse, så er det vigtigt, at covariablen kun deler sin variation 
med den del af variationen, som er uforklaret. F.eks. så må covariablen kun være en del af 
den uforklarede variation af libido (i viagra eksperimentet), og ikke være med til at forklare 
en del af den variation, som viagraen forklarer. Hvis man covariablen kommer til forklare 
noget af den variation, som vi allerede har fået forklaret, så vil den reducere den 
eksperimentelle effekt, fordi den forklarer noget af den variation, som ellers skulle være 
forklaret af eksperimentet.  
 
Homogenity of regression slopes 

Når man laver en ANCOVA, så ser man på det overordnede forhold mellem outcome 
(afhængig variabel) og covariablen --> man tilpasser en regressionslinje til hele 
datasættet, og ignorerer hvilken gruppe, at en person tilhører. Hvis der er forskel imellem 
outcome og og covariablen, hos en eller flere af grupperne, så er den overordnede 
regressionsmodel unøjagtig (den repræsenterer ikke alle grupper, der er ikke homogenity 
of regression slopes).  
 

Conducting ANCOVA on SPSS 
 
Intrerpreting the covariate 
Hvis b-værdien for covariablen er positiv, så betyder det, at covariablen og outcome 
variablen har et positivt forhold (når covariablen stiger, så gør outcome variablen også). 
Det er omvendt, hvis der er et negativt forhold.  
 

Testing the assumption of homogeneity of regression 
Når man undersøger assumption of homogenity, så finder man ud af, om forholdet mellem 
outcome (afhængig variabel) og covariablen, er den samme for alle grupper.  
 Når assumption of homogenity skal testes, så bliver vi nød til at specificere en 
model, som inkluderer interaktionen mellem covariablen og den uafhængige variabel. 
Dette viser Field hvordan man gør, på s. 414.  
 



  

 

Calculating the effect size 
Her anvender Field en måling af effektstørrelsen, som kaldes partial eta squared (partial 

η
2
). Denne adskiller sig fra eta squared (alm. mål for effektstørrelsen), ved at den ikke 

kigger på mængden af total variation, som en variabel forklarer, men at den ser på 
mængden af variation som en variabel forklarer, som ikke er forklaret af andre variable i 
den analyse.  
 



  

 

Factorical ANOVA (GLM 3) 
 

The theory of factorial ANOVA (between-groups) 
Factorical ANOVA er når man har 2 eller flere uafhængige variable, som er blevet 
systematisk manipuleret ved at udsætte folk for forskellige situationer.  
 
Total sum of squares 

Sum of squares total (SST) brydes først ned i variation der kan forklares af eksperimentet 
(SSM) og variation der ikke kan (SSR). Derefter brydes variationen som kan forklares af 
eksperimentet ned i variation der kan forklares af den første uafhængige variabel (SSA), 
variation forklaret af den anden uafhængige variabel (SSB) og variation forklaret af 
interaktionen imellem disse to variable (SSA x B). 
 
The model sum of squares 
Nu har vi den totale mængde af variation, og prøver derfor at finde ud af hvor meget af 
variationen vi kan forklare ud fra vores eksperiment. Det gøres ved at finde afstanden 
imellem gennemsnittet for hver af grupperne og op/ned til gennemsnittet, og sætte det i 
anden, gange det med antallet af personer i hver gruppe, og så lægge den sammen.  
 
The main effect of gender 
Nu vil vi gerne finde ud af, hvor meget af variationen, som skyldes vores første 
uafhængige variabel (køn). Det gøres ved at ignorer den anden uafhængige variabel 
(antal øl drukket), og bare placere scorene i to grupper (mænd og kvinder). På disse 
grupper anvendes model sum of squares, som vi brugte ovenover. The main effect of 
gender sammenligner mean for alle mænd ift. mean for alle kvinder.  
 
The main effect of alcohol 
Nu vil vi gerne finde ud af, hvor meget af variationen, som skyldes vores anden 
uafhængige variabel (antal øl drukket) Det gøres ligesom ovenfor, hvor vi placerer alle 
scorene i 3 forskellige grupper, uafhængigt af køn, og laver samme udregning.  
 
The interactioin effect 
I dette sidste stadie ønsker vi at forklare hvor meget af variationen, som kan forklares af 
interaktionen imellem de to variable. Hvis man husker, at SSM er består af 3 grupper, så 
kan vi udregne interaktionen ud fra følgende ligning:  
 
SSA x B = SSM - SSA - SSB 
 
Residual sum of squares 

Dette er den individuelle forskel i performance, også forklaret som variationen der ikke kan 
forklares af faktorerne der var systematisk manipuleret.  
 
The F-ratios 

Hver effekt i en two-way ANOVA (de to hoved effekter og interaktionen), har dets egen F-
ratio. For at udregne F-værdierne, skal vi først finde mean squares (MS), og så derefter 
udregne F-rationen. De forskellige ratioer skal hver i sær tjekkes ud fra deres egne 
degrees of freedom.  
 

Output from factorial ANOVA 
 



  

 

Output of the preliminary analysis 

Den deskriptive statestik viser mean, sd og antallet af deltagere for alle delene af 
eksperimentet.  
 
Levene’s test 

Levenes test ser på, om der er nogen signifikant forskel imellem gruppe varianserne, og 
man skal derved have et ikke-signifikant resultat (som er tilfældet i Fields undersøgelse). 
Hvis man får et signifikant resultat, kan man prøve at transformere sine data.  
 
The main ANOVA table 
Denne tabel er den vigtigste, da den fortæller, om nogle af de uafhængige variable har 
haft en effekt på den afhængige variabel. Noget af det vigtigste at kigge på i tabellen, er 
signifikans værdierne for de uafhængige variable.  
 Det er vigtigt her at være opmærksom på, at når man f.eks. ser på hvilken effekt 
alkohol har på, hvor køn en person man vælger at tale med, så holder man kønnet udenfor 
denne analyse (selvom man også at registreret dette), og kigger kun på mængde af 
indtaget alkohol og udseende.  
 
Contrasts 

Vi har lavet en Helmert contrast for effekten af alcohol. Det der sammenlignes er 
gennemsnittet for udseendet af daten, for hver af grupperne (ingen alcohol, 2 pints, 4 
pints) Denne contrast tester først gennemsnittet for ingen alcohol imod de efterfølgende 
kategorier, som er 2 pints og 4 pints (lagt sammen og delt med 2). Herefter tester den 
gennemsnittet for 2 pints imod 4 pints.  
 
Simple effect analysis 
Denne analyser ser på effekten af en uafhængig variabel på et individuelt niveau, i forhold 
til effekten af den anden individuelle variabel (set grafisk, så er det som at teste hver 
trekant mod den tilsvarende cirkel i figur 12.10 på s. 438).  
 

Interpreting interaction graphs 
Man kan nævne to generelle punkter for interaktionen af grafer.  
1. Interkationer viser sig ved at linjerne i en interkationsgraf ikke er parallelle. Dog er det 

ikke sikkert, at de ikke parallelle linjer viser en signifikant interaktion.  
2. Hvis interkationslinjerne krydser, så er det næste sikkert at der er en signifikant 

interaktion, dog er det ikke 100% sikkert. 



  

 

13. Repeated-measures designs (GLM 4) 
 

Introduction to repeated-measures designs 
Repeated measures er når de samme deltagere er med i alle dele af eksperimentet. Det er 
vigtigt, at man tester for individuelle forskelle igennem alle dele af forsøget.  
 Der er imidlertid en assumption, som bliver brudt, nemlig det at scorsene i de 
forskellige dele af eksperimentet er individuelle (i dette eksperiment er det de samme 
FP’er som bruges hele vejen igennem). Dette går ind og påvirker nøjagtigheden af  den 
traditionelle F-test. Derfor skal der laves en ekstra assumption, nemlig at vi antager, at 
forholdet/afhængigheden imellem de eksperimentelle situationer generelt er ens. Vi 
antager at variationen indenfor de eksperimentelle situationer er generelt ens, og at ingen 
af forholdene (variablene) er mere afhængig end de andre. Dette kaldes assumption of 
sphericity.  
 
Assessing the severity of depatures from sphericity 

SPSS laver en test som hedder Mauchly’s test, for at finde ud af om assumption of 
sphericity er blevet brudt. Dette er hvis testen ender ud med at være signifikant. Denne 
assumption skal der kun tages højde for, hvis der er 3 eller flere betingelser som man 
måler på (som vi ofte gør i repeated measures).   
 
What to do if you violate sphericity? 

Hvis sphericity ikke bliver mødt, så kan man anvende nogle korregerede tests, som retter 
på degrees of freedom (der bliver brugt til at fortolke F-skalaen). Den ene er Greenhouse-
Geisser correction, og den anden er Huynh-Feldt som man skal bruge hvis sphericity 
beregningerne er større end 0,75 (ved lavere eller ukendte værdier skal Greenhouse-
Geisser bruges).  
 

Theory of the one-way repeated-measures ANOVA 
Fordi vi udfører vores eksperimentelle manipulation på de samme personer, så vil within-
participant variationen være opgjort af to ting: effekten af vores manipulation og (som før) 
individuelle forskelle i præstation.  
 Hvis variationen grundet vores manipulation er stor i forhold til variationen som 
skyldes tilfældige faktorer (error), så får vi en stor F-værdi, og vi kan konkludere at de 
observerede resultater sandsynligvis har fundet sted i populationen.   
 
The within-participant (SSW) 

Denne varians opstår, fordi vi vi har manipuleret vores uafhængige variabel indenfor hver 
deltager. Med den formel vi bruger her, så betyder det bare at vi kigger på variationen for 
de individuelle scores, og så ligger vi variationerne for alle menneskene i eksperimentet 
sammen.  
 
Model sum of squares (SSM) 

Her finder vi du af hvor meget af variationen der er forklaret ved vores manipulationer og 
hvor meget der ikke er. Dette gøres ved først at udregne gennemsnittet for hvert niveau af 
den uafhængige variabel og sammenligner disse værdier til den overordnede gennemsnit.  
1. Udregn forskellen imellem gennemsnittet for hver gruppe og grand mean.  
2. Sæt disse værdier i anden.  
3. Gang med antallet af deltagere som er med i gennemsnittet.  
4. Lig værdierne sammen.  
 



  

 

Output for the one-way repeated-measures ANOVA 
 
Assessing and correcting the sphericity: Mauchly’s test 
Mauchly’s test skal ikke være signifikant, for at vi kan antage, at sphericity er blevet 
opnået. Hvis dette ikke opnås, skal man gå ind og kigge på Greenhouse-Geisser værdien, 
for jo tættere den er på 1 fremfor lower-bound værdien, jo tætter er data på at være 
spherical.  
 
The main ANOVA 
SPSS giver os nogle signifikansnivauer, for F-testen, man man sal passe på om disse er 
rigtige, hvis sphericity ikke er blevet opfyldt. Man skal derfor se på de andre tests 
(Greenhouse-Geisser og Huynh-Feldt) for at vurdere om testen er signifikant.  
 I Fields eksempel viser den ene test at der ikke er signifikans, hvor den anden viser 
at der faktisk er. Field foreslår derfor at man kan tage gennemsnittet af de to 
signifikansværdier, for at finde ud af hvilken en af signifikanserne, man skal gå efter. Hvis 
man gør dette, og får en værdi som stadig ligger over 0,05, så bør man formentlig erkende 
at F-værdien ikke er signifikant. Field anbefaler yderligere at man ser på effektstørrelsen, 
for at se om effekten har substans på trods af dens signifikans.  
 SPSS laver også en MANOVA skema automatisk, som man også kan anvende for 
at undersøge om o-hypotesen skal afvises.  
 
Contrasts 

Med dette output, kan vi se om der er signifikant forskal på, hvilke af preditorerne der 
medfører et outcome. Altså om det er mere sandsynligt at man er længere tid om at 
brække sig af et insekt fremfor en kænguro testikel.  
 

Repeated-measures with several independent variables 
Dette er en undersøgelse hvor vi bytter rundt på de variable vi ønsker at måle på, igennem 
forsøget. I Fields eksempel har vi 3 forskellige typer af drikkelse som bliver præsenteret på 
3 forskellige måder, hvilket er med til at danne 9 forskellige situationer.  
 

Output for factorical repeated-measures ANOVA 
 
The effect of the drink 

Signifikansen i den store hovedtabel (Tests of Within-Subject Effects), fortæller os, at hvis 
vi ignorerer den anden variabel(e) (imagery) så er der i dette tilfælde stadig signifikant 
forskel imellem de andre variable (typen af drik).  
 Derudover skal vi se på følgende skemaer, for at finde ud af noget omkring de 
første variable:  
1. Estimates under Estimated Mariginal Means, for at finde gennemsnittene for 

variablerne og deres standdart afvigelser.  
2. Pairwise comparisons, for at finde ud af hvor der er signifikante effekter imellem de 

første variable.  
 
The effect og imagery 
Her skal man bruge de samme outputs fra SPSS som ovenover.  
 
The interaction effect (drink x imagery) 

Her bruger vi gennemsnitende for de forskellige forsøgsstillinger, til at optegne en gaf. I 
denne graf kigger vi efter ikke parallelle linjer, da dette viser at der er en interaktion (ikke 
nødvendigvis en signifikant interaktion).  
 



  

 

Contrasts for repeated-measures varibles 

Når vi skal finde ud af hvordan de to variable interagerer med hinanden, skal vi bruge 
tabellen kaldet Tests of within-subjects contrasts, og gå ned hvor vores variable adskilles 
af en stjerne. 



  

 

14. Mixed design ANOVA (GLM 5) 
 

Mixed designs 
Mixed design er en blanding af between-group (f.eks. køn) og repeated-measures 
variable. Man skal bruge mindst to uafhængige variable, for at få dette eksperiment til at 
fungere. Field anbefaler, at man holder sig il 3 eller færre uafhængige variable, hvis man 
vil være i stand til at fortolke ens interaktions betingelser.  
 

Output for mixed factorial ANOVA: main analysis 
I tabellen Tests of Within-Subjects Effects, kan vi finde signifikans og F-værdier for vores 
forskellige variable, dvs. om de har et signifikant påvirkning af outcome.  
 
The main effect of gender 
Her kigger vi på Tests of Between -Subjects Effects, men først skal vi tjekke om Levenes 
testen er signifikant -> for så er assumption of homogenity blevet brudt. Hvis den er blevet 
brudt, så vil de påvirke nøjagtigheden af F-testen og vi bør overveje om dataene skal 
transformeres, for at stabilisere variansen imellem grupperne.  
 
The main effect of looks 
Her kan vi først se på de forskellige gennemsnit for looks, i en boks under Estimated 
Marginal Means. Dette kan give os et overblik over, om der er forskel på om dem der ser 
godt ud og dem der ikke gør.  
 Herefter kan vi undersøge contrast sammenligningen vi har lavet, som i dette 
tilfælde er en simple contrast.  



  

 

17. Exploratory factor analysis 
 

When to use factor analysis 
Man bruger faktoranalyse i tre tilfælde:  
1. For at forstå strukturen af et sæt af variable (f.eks. forstå den underliggende general 

intelligence) 
2. For at lave et spørgeskema for at måle den underliggende variabel (f.eks. kunne man 

ønske at måle hvorfor udbrændthed indtræder hos medarbejdere) 
3. For at reducere et datasæt til en mere håndterbar størrelse, og stadig bibeholde så 

meget af den originale information så muligt. (f.eks. hvis man ønsker at undgå 
multicollinearity kan man kombinere variable som er collinear) 

 

Factors 
Når man, som i faktoranalyse, får mange korrelationer, kan man samle dem i et R-matrix, 
hvilket er en tabel over korrelationer. Når der er clusters, som har store 
korrelationseffekter, så kunne det tyde på, at disse variable måler den samme 
underliggende dimension. Man prøver at finde variable, som korrelerer meget højt med 
andre variable, men som ikke korrelerer med variable udenfor gruppen.  
 
Graphical representation  

Hvis man forestiller sig, at akserne i et koordinatsystem er factors, så kan man indsætte de 
forskellige variable langs med akserne (se s. 630). Koordinatet af en variabel langs en 
klassifikations akse kaldes for factor loading. Factor loadingen fortæller os noget om den 
relative tilføjelse, som en variabel gør til en faktor.  
 Man kan også have fler end to faktorer i et koordinatsystem, så skal det bare være i 
3D.  
 
Mathematical representation of factors 

Man kan præsenterer factors som regressionslinjer, der er dog ingen intercept, da linjerne 
krydser ved nul. Factor plottet og disse ligninger repræsenterer de samme ting: factor 
loadingsene i plottet er b-værdierne i ligningerne.  
 Man kan opstille et factor matrix også kaldet et component matrix, hvor b værdierne 
for de forslige faktorer bliver stillet på samme linje (b værdierne for faktorerne er derfor i 
samme række).  
 
Factor scores  

Når vi har udarbejdet de ligningerne til de forskellige faktorer, så er det muligt også at 
udregne en persons score på factoren, hvis man har deres scores for de forskellige 
variable.  
 
The regression method 
Denne metode bliver factor loadings justeret for at medtage den begyndelse korrelation 
imellem variablerne, ved at gøre dette bliver måleenheden og variansen i variablen 
stabiliseret.  
 
Other methods 
SPSS kan også bruge andre metoder kaldet Bartlett method og Anderson-Rubin method, 
hvor den sidste er den bedste. Factor scores repræsenterer: en sammensat score for 
hvert individ for en bestemt faktor.  
 
Uses of factor scores 



  

 

Man kan bruge factor scores til at finde ud af om f.eks. mænd og kvinder adskiller sig 
inden for en bestemt factor (udregne t-test).  
 Man kan også bruge det til, at komme af med multicollinearity i multipel regression, 
hvis vi har identificeret det. Vi laver en faktoranalyse på predictor variabelene, for at 
reducere dem ned til et sæt af ukorrellerede faktorer. Variabelende der skaber 
multicollineraritet vi være samlet til en faktor, og hvis vi kører regressionen men nu bruger 
factor scores, så skulle multic. være forsvundet, fordi variablene nu er kombineret til en 
enkelt faktor.  
 

Discovering factors 
 
Choosing a method 

Der er to ting (faktisk 4) som man skal overveje, inden man laver en faktoranalyse 
1. Skal der generaliseres fra sample til population  
2. eller skal der blot skal bruges til at beskrive samplet.  
3. Skal data bare undersøges (exploring data, hvilket er det Field beskriver) 
4. eller skal der testes en specifik hypotese.  
 
Communality 
Communality er et mål for en variabels varians, som er common variance. Da vi i 
faktoranalyse er interesseret i den fælles underliggende dimension, er det også primært 
fælels variation (common variance) som vi er interesseret i. Udover common variation 
findes der også unique vaiance (specifik variation til kun én måling) og random variance 
(error).  
 
Factor extraction: eigenvalues and the scree plot 

Hvor mange faktorer skal man uddrage? Det er muligt at uddrage ligeså mange faktorer, 
som der er variable og hver variabel har en eigenvalue (forholdet højde og længden i 
ellipsen, som indrammer data).  
 Man kan indtegne eigenvaluene for hver variabel i et diagram, og så finde inflexion 
point. Inflexion point er punktet hvor grafen ændrer sig markant (fra lodret til vandret), og 
man skal så medtage de fectors som ligger bag dette punkt (uden at inkludere punktet 
selv).  
 Kaiser’s criterion er, at man skal bibeholde alle faktorer, som har en eigenvalue 
som er større end 1, hvor en senere teoretiker mener at det skal være ved 0,7. 
 Når man har fjernet de factors man ikke kan bruge, så skal man se hvor tæt 
communalities (den fælles varians) er på 1. Jo tættere den er, jo bedre er vores factors til 
at forklare de originale data.  
 
Improving interpretation 

Hvis man forestiller sig, at factors er akser i et koordinatsystem og at de forskellige 
variable placerer sig i nærheden af disse, så kan man rotere factor akserne, så variablene 
passer bedre til factors (de gennemskærer variablene). Der findes to måder at dreje factor-
akserne på:  
1. Orthogonal rotation: Her sørger man for at alle faktorerne er uafhængige af hinanden, 

både før og efter rotationen (man roterer i samme retning).  
2. Oblique rotation: Her tillader man at factors de korrelerer (roteres i samme retning).  
 



  

 

Research example 
 
Preliminary analysis 

• Kig Correlation Matrix igennem og find variable der ikke korrelerer med andre variable, 
eller korrelerer meget højt (0,9) med en eller flere variable.  

• Tjek om determinanten (står under tabellen) er højere end 0,00001, hvis den er, er der 
ikke fare for multicollinearity.  

• KMO testen skal være større end 0,5, ellers skal der samles mere data.  
• Bartletts test af sphericity skal være signifikant (mindre end 0,05) 
• Man kan også kigge i Anti-Image Matrices, for at se om nogle af diagonal værdierne 

ligger over 0,05 (det er brugbart til at finde problematiske værdier hvis KMO ikke er 
tilfredsstillende) 

 
Factor extraction 

• For at finde de factors man skal extracte, skal man kigge i tabellen mærket 
Communalities og kolonnen markeret Extraction.  

• Når man skal finde ud af hvor mange factors man skal extracte, så kan man gøre brug af 
Kaisers og Jolliffes regler omkring dette, og samtidig kan man også se på scree plottet.  

• Man kan også kigge på den nedereste del i skemaet Reproduced correlations, for at 
finde de residuals, som er imellem den model vi har tilføjet og så vores oprindelige data. 
Residualen skal helst være under 0,05 og hvis mere end 50% har det, så skal man være 
bekymret.  

 
Factor rotation  

 
Othogonal rotation (varimax) 
Dette skema (Rotated Component Matrix) viser hvordan vores roterede faktorer kommer til 
udtryk. Vi har fjernet alle værdier under 0,4, som Field forestår på baggrund af Stevens 
(2002).  
 Det næste trin er at se på hvad det er for nogle spørgsmål, som grupperer sig under 
de forskellige spørgsmål. Når vi ser på dette, så fremkommer der et mønster, hvor vi kan 
navngive nogle af faktorerne f.eks. fear of statisticts. Da vi kommer frem med forskellige 
faktorer, kan det betyde to ting:  
1. Vores spørgeskema har fejlet at måle det vi oprindeligt ønskede (f.eks. SPSS angst, og 

ikke frygt for computere, statistik, matematik). 
2. En anden mulighed er, at disse 4 factors er subkategorier til SPSS angst.  
 
Oblique rotation 
Denne rotation kommer med to outputs.  
1. Det første pattern matrix indeholder factor loadings, og kan sammenlignes med den 

orthogonale rotation.  
2. Structure matrix medregner forholdene imellem faktorerne.  
 
Component Correlation matrixet giver svar på, om vi kan antage uafhængighed imellem 
faktorerne. Hvis der ikke er uafhængighed imellem faktorerne, så kan ikke anvende 
resultaterne fra orthogonal rotation (den første rotation vi udførte).  
 
Factor scores 

Herunder kan man bruge det skema der hedder case summaries, hvor de enkelte cases 
(personer) får et tal udregnet med Anderson-Rubin metode. Dette kan bruges til at se, om 
der er nogle deltagere, som reagerer mere på de forskellige faktorer end andre. Man kan 
også lave en samlet score for alle faktorer.  



  

 

 

Reliability analysis 
 
Measures of reliability 

Split-half reliability, er når man tilfældigt deler datasættet i to. En score for hver 
forsøgsperson er herefter udregnet for hver af de de to datasæt.  
 Der kan imidlertid være problemer med hvordan man opdeler de to datasæt, hvilket 
er grunden til at Cronbachs alpha �. Let forklaret, så gør � det, at den opdeler data på en 
hver tænkelig måde, og herefter udregner korrelations kofficenter hvor hver opdeling.  
 
Intrepreting Cronbach’s � 
Normalt siger man at en alpha værdi over ,7 og ,8. Dog kan det være forskelliget for hvad 
man måler, f.eks. kan det for psykologiske constructs, som kan være relativt forskellige, så 
værdier under ,7 også være acceptable.  
 Fordi den øverste del af ligningen indeholder antal af items i anden, så betyder det 
også, at � vil stige, når vi har flere items. Man skal derfor være opmærksom på om en høj 
� værdi kan være resultatet af mange items.  
 Det er en fejlfortolkning, at � kan måle den ene underliggende faktor eller 
konstruktion, som fremtræder i spørgeskemaet.  
 
Hvis man har spørgeskemaer, som indeholder en omvendt spørgemåde (indeholder ikke), 
så er det vigtigt at disse scores bliver scoret omvendt. Dette er fordi en række negative 
scores reducerer mængden af covariation og dermed også reducerer �, da tommen al 
ligningen vil blive mindre.  
 
Intrepreting the output 

• Se på Corrected Item-Total Correlaton, for at finde ud af om der er nogle af itemsene der 
ikke korellerer med den overordnede score fra skalaen. Værdierne må ikke være under 
0,3.  

• Se på Cronbach’s Alpha if Item is Deleted for at finde ud af hvad � ville være, hvis det 
givne item blev slettet. Hvis udeladelsen af et item medfører, at � vil stige meget, så bør 
det overvejes om dette item skal slettes.  

• Se på Cronbachs Alpha, for at finde reabiliteten af skalaen.  



  

 

18. Categorical data 
 

Analysing categorical data 
Det omhandler at man ser på forskellige kategorier, og næsten alle de tidligere eksempler 
har omhandlet det. Der er forskellige typer af kategoriske variable (fx. køn, graviditet og 
afgive stemme), men generelt så falder folk kun i en kategori.  
 

Theory of analysing categorical data 
Man kan ikke udregne gennemsnittet af kategoriske variable, da de numeriske værdier 
man tildeler vil afhænge af antallet af medlemmer i hver kategori. Derfor analyserer man få 
frekvensen i stedet. Et contingency table viser hvor mange forskellige kategoriske variable 
der er, og hvad totalen er indenfor de forskellige grupper.  
 
Pearson’s chi-sqare test 

Denne bruges, hvis vi vil finde forholdet imellem to kategoriske variable (f.eks. bliver man 
bedre til x ved at træne). Simpelt sagt, så gør denne test det, at den sammenligner 
frekvenser som man har observeret i bestemte kategorier til de frekvenserne som du 
kunne forvente at få i den kategori ved en chance.  
 For denne test skal man også slå op bag i bogen, for at finde ud af om resultatet er 
signifikant.  
 
Fisher’s exact test 

Når de forventede frekvenser bliver for lave, så betyder det formentlig at sample størrelsen 
er for lille, og at sample fordelingen af statistik testen er for afvigende fra chi-square 
fordelingen til at være brugbar. Her skal man så bruge Fishers exact test i stedet.  
 
The likelihood ratio 
I denne metode laver man en model for ens data, hvor sandsynligheden for at indsamle 
disse data er maksimal. Man sammenligner så denne model med sandsynligheden for at 
opnå data på baggrund af nul-hypotesen.  
 

Assumptions of the chi-square test 
1. Personer, items eller enheder må kun bidrage til en af cellerne i contigency table. Man 

kan derfor ikke bruge chi-square test på repeated measure designs.  
2. De forventede frekvenser skal være større end 5.  
3. (Ikke en assumption): Frekvenser kan resultere i signifikante resultater, hvis sample 

størrelsen er stor nok. Derfor skal vi se på linje og række procenterne, for at fortolke de 
effekter vi får.  

 

Doing chi-square on SPSS 
Der er to måder, som man kan indtaste sine kategoriske data på: 
1. Den første giver en nummerkode for de forskellige kategorier f.eks. træning og dans. 

Afhængig af træningen bliver der sat et 0 eller 1, og det samme for om der blev danset 
eller ej.  

2. Her indskriver man de forskellige blokke fra contigency table, men der indtastes også 
en række der viser frekvenserne. Man fortæller herefter SPSS, at den skal regne de 
forskellige kategorier ud fra de frekvenser der er beskrevet.  

 



  

 

Output for the chi-square test 

Først skal vi tjekke at assumptions er blevet mødt. Dette gør vi ved at kigge efter ecpected 
count i Crosstabulation skemaet. Hvis der ikke er nogen værdier, som er under 5, så har vi 
ikke brudt nogen assumptions.  
 Herefter ser vi på Chi-Square Test tabellen, hvor chi-sqare værdien er givet. Hvis 
testen er signifikant, så betyder det at variablene på en eller anden måde er relateret. Ved 
at gå ind og kigge på procenterne for de forskellige variable f.eks. typen af træning, så kan 
vi se hvilke af variablene, som har haft den største effekt.  
 
Breaking down a signifikant chi-square test with standardized residuals 
Når vi skal tolke nærmere på en chi-test, så kan vi standardiserer vi residual (error). Der er 
to vigtige ting omkring disse standardiserede residuals:  
1. Det er godt at kigge på disse residuals, da de har et direkte forhold til den statistiske 

test.  
2. De standardiserede residuals vil opføre sig som z-scores. Det betyder at hvis vi har en 

værdi som ligger udenfor ±1,96, så har vi en signifikans på 0,05. Vi kan dermed se 
hvilke af vores variable, som har medført et resultat, der var højere end det forventede 
(f.eks. flere katte dansede for mad end forventet).  

 

Several categorical variables: loglinear analysis 
Hvis vi vil have flere variable ind, end et 2x2 design, så skal vi bruge loglinear analysis. 
Kategoriske data kan blive udtrykt som en linear model, hvis vi bruger log værdier 
(logaritmiske værdier).  
 
Loglinear analysis 
Ideen med logninear analyse er, at finde en simplere model for data, uden at miste 
predictive power. Derfor arbejder analysen baglæns. Vi starter med den store samlede 
model, fjerner en predictor, og prøver så at se om denne nye model passer til data. Hvis 
den nye model ikke er særlig forskellige fra den første, så beholder vi den nye (den den 
har ikke en signifikant påvirkning af vores data).  
 Den predictor som fjernes, er highest order interaction, dvs. den predictor som 
indholder flest interaktioner f.eks. dyr x træning x dans.  
 

 Assumptions in logninear analysis  
Her skal man sørge for, at alle expected frequencies er større end 1, eller mere end 20% 
some mindre end 5. 



  

 

Spørgsmål 
Hvorfor er det et problem, når samples bliver meget store. Er der så ting, som lettere kan 
blive signifikante f.eks. K-S test? s. 148 
 
Hvorfor Field om, at mean er 0 for distributionerne på s. 138? Er de ikke 1,7711? 
 
Når man transformerer ens data, så de ændrer sig, er det så tilladt at udregne f.eks. 
korrelationer både før og efter man har udført transformationen, så man kan se hvor man 
får det bedste resultat? Eller er det ligesom ved et og tohalet tests, hvor man skal beslutte 
sig inden.  
 
Forskellen mellem biserial og point-biserial correlations (s. 182) 
 
Hvad betyder det, at man kontrollerer for noget i partial correlation? (s. 187) 


