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Introduktion 
JASP er et gratis statistikprogram, men det skal man ikke lade sig narre af. Det har omfattende 
funktioner, det er pænt, og det er relativt let at bruge. Dette dokument er en vejledning i, hvordan 
man bruger JASP til at lave analyserne i grundbogen Hold i virkeligheden. Statistik og evidens i 
uddannelse (Elbro & Poulsen, 2015, Hans Reitzels Forlag). Bogen adskiller sig lidt fra andre 
statistikbøger ved at tage udgangspunkt i det faglige behov for at lave statistik i stedet for 
matematikken. Men der skal jo regnes på et tidspunkt, og her er JASP en stor hjælp. I bogen 
foreslår vi ellers, at man bruger websiden vassarstats.net til at lave analyserne. I mellemtiden er 
JASP blevet et rigtigt godt værktøj, som let kan bruges til at organisere og opsummere data, samt 
lave analyser og figurer. 
 Vejledningen her bygger på en tilsvarende vejledning i brug af R-commander til Hold i 
virkeligheden. JASP er noget lettere at installere og bruge, og derfor har jeg lavet denne nye 
vejledning. R-commander har dog den fordel, at det fungerer som en indgang til at lære at bruge 
det avancerede, fleksible og komplicerede statistikprogram R. JASP benytter sig af R, men på 
nuværende tidspunkt ikke på en måde, som i det væsentlige lærer en at bruge R. Så hvis man er 
interesseret i det, så kan man overveje at følge vejledningen i R-commander i stedet. I afsnit 13 
kan du se nogle af begrænsningerne ved JASP ift. R og R-commander, og faktisk også kommercielle 
statistikpakker som SPSS. 

Mads Poulsen 
 
Sådan kan du bruge denne vejledning 
JASP er rimeligt let at gå til, men dataanalyse er i vid udstrækning en færdighed, der kræver 
øvelse. Her er et par tip til at bruge vejledningen: 

• Vejledningen følger i det store hele dispositionen i Hold i virkeligheden. Det er en god idé 
først at læse de store afsnit i bogen for at forstå formålet med analyserne, begreberne og 
dataene. Derefter kan du med vejledningen genskabe analyserne i JASP. 

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

• Variabelnavne signaleres med anførselstegn, fx ”ordkendskab”. JASP designelementer 
signaleres med kursiv. Underpunkter i grænsefladen signaleres med >. Fx betyder T-
TEST>Classical>Independent Samples T-Test, at man skal trykke på T-Test og vælge 
Independent samples T-test under overskriften Classical. 

• Der er ingen skam i at genlæse instruktionerne til en analyse, når du har brug for det. 
Forvent ikke at du kan huske ting, bare fordi du har læst dem eller udført dem én gang.  

• Der findes også andre introduktioner til JASP, fx Learning Statistics with JASP: A tutorial for 
Psychology Students (https://learnstatswithjasp.com). Så der er måske hjælp at hente, hvis 
denne vejledning ikke løser dine problemer.
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1. Installation af JASP 
Download og installer JASP fra: https://jasp-stats.org 
Download eksempeldataene i excel-format fra Hold i virkeligheden fra Absalon. 

2. Importer data i JASP 
JASP kan indlæse data, som du har indtastet i Excel. Det kræver dog en lille omvej, fordi JASP ikke 
kan læse Excel-filer. Men JASP kan læse såkaldte csv-filer. CSV står for ”comma seperated values”, 
og det format kan Excel eksportere til. 
 I din excel-fil skal du være i det ark, hvor dine data findes. Du skal sørge for, at der kun er data, 
som er organiseret i rækker og kolonner. I Excel skal du vælge Filer>Gem som/kopi. Sørg for at du 
gemmer filen et fornuftigt sted. Vælg ved filformat CSV UTF-8 (kommasepareret) (.csv) i drop-
down-menuen. Csv-filer er egentlig bare tekstfiler, hvor kolonnerne fra excel er adskilt (separeret) 
af kommaer eller semikoloner. Vær opmærksom på, at JASP i sin fremvisning bruger punktum som 
decimalseparator (fx 3.3). Det er almindeligt i den engelsksprogede verden, hvor vi i Danmark 
normalt bruger komma (3,3). JASP lader til fint at importere csv-filer med komma som 
decimalseparator og semikolon som kolonne-separator. Men du bør altid tjekke i JASP, om 
dataene er importeret på en rigtig måde. 
 Start JASP. Tryk på burgeren (tre linjer over hinanden) øverst til venstre. Klik på 
Open>Computer>Browse og naviger til din csv-fil. Tryk open. Så skulle du gerne få et vindue som i 
Fig. 1, som viser dine data. 
 

 
Fig. 1 
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Nu er et udmærket tidspunkt at gemme dit JASP-arbejde. Tryk på burgeren igen og gem via Save 
as>Computer. Vælg et fornuftigt sted at gemme JASP-filen. JASP-filen indeholder på samme tid 
dine data, dine analysevalg og dine resultater. I det følgende lærer du at navigere mellem disse tre 
elementer, som er gemt i hvert deres panel. Csv-filen (og den oprindelige excel-fil) forbliver 
uberørt. Derfor kan du altid starte forfra med dem, hvis noget går helt galt. 

3. Beskrivende statistik: gennemsnit, standardafvigelser og percentiler 
Først skal vi have overblik over dataene gennem beskrivende statistik: gennemsnittet, 
standardafvigelsen eller percentiler. I øverste række over data (Fig. 1) finder du en række 
analysemoduler: Descriptives, T-Tests, ANOVA osv. Vælg modulet Descriptives. Nu forsvinder 
dataene og erstattes i stedet af to paneler (Fig. 2): Et analysepanel (1), hvor du vælger analyser, og 
et resultatpanel (2), hvor resultaterne af de valgte analyser præsenteres. Din data findes i et skjult 
panel til venstre. Tryk på pilen helt til venstre i midten (3) for at vise det skjulte datapanel. Du kan 
komme tilbage til visningen i Fig. 2 ved at trykke på pilen ude til højre i datapanelet. Du kan få 
justere panelerne, som det passer dig ved at hivet i de tre prikker i kanterne af panelerne (4). 
 

 
Fig. 2 
 
Helt ude til venstre i analysepanelet har du nu en liste med variable i datasættet. Lad os 
opsummere ordkendskabsvariablen med et par deskriptive statistikker. Dobbeltklik på 
”Ordkendskab”. Nu flytter ordkendskab over i boksen Variables lidt til højre. Så opdateres 
analysen i resultatpanelet. JASP leverer per default (uden du vælger) de følgende statistikker: valid 
(antal valide observationer brugt i analysen), missing (antal rækker med manglende observation), 
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Mean (gennemsnit), Standard deviation (standardafvigelse1), Min (mindste værdi) og Max (største 
værdi). Du kan få flere statistikker ved at trykke på trekanten foran Statistics i analysepanelet. Sæt 
hak ved Quartiles for at få 25, 50 (median) og 75 percentilerne oplyst i tabellen. Du kan fjerne 
oplysninger ved at fjerne hak igen. Det kan give bedre overblik kun at vise de oplysninger, som du 
vil bruge. 

Du kan få flere variable opsummeret i tabellen ved at dobbeltklikke på listen til venstre. Gør 
det med Læs.start (Fig 3). 

 

 
Fig. 3  
 

 
1 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. Men man kan faktisk få præsenteret resultaterne separat for hver gruppe. 
Klik en enkelt gang på ”Hold” i ruden til venstre. Klik herefter på pilen til venstre for Split (Under 
ruden Variables). Nu får du opdelte opsummeringer for de to hold i din tabel (Fig 4). Men bemærk 
at standardafvigelserne ikke passer helt med dem i bogen, se fodnote 1. 

 
Fig. 4 

4. Lav et histogram 
Nu skal du lave et histogram over ordkendskabet ligesom på side 22 i Hold i Virkeligheden. Lav et 
nyt sæt analyser ved at trykke på modulet Descriptives i øverste linje. Nu bliver dine gamle 
analyser i analysepanelet foldet sammen, og der udfolder sig et nyt modul, der også har titlen 
Descriptive statistics. Du kan holde orden på analyserne ved at trykke på den sorte knap med 
blyanten til højre for titlen og navngive dit nye modul ”Histogram”. Bemærk at titlen også føres 
over i resultatpanelet. 

For at lave histogrammet skal du igen vælge ”Ordkendskab” over i ruden Variables. Du får igen 
de basale opsummeringer i analysevinduet. Tryk på trekanten ved Plots og sæt hak ved 
distribution plots under Basic plots. Nu får du et histogram (Fig. 5). 
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Fig. 5 
 
 Men bemærk at histogrammet ikke ligner det i bogen. Det er der to grunde til. For det første 
samler JASP 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 anden grund til, at histogrammet ikke ligner det i bogen, er, at datasættet jo stadig både 
indeholder Rikkes hold og det tidligere hold. Så det er igen ikke helt de samme data som i bogen. 
Men man kan lave et histogram for hvert hold på samme måde som vi fik opsummeringer for 
hvert hold. Overfør variablen ”Hold” til ruden Split. 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 5.1 
kan du se, hvordan du filtrerer dataene, så du kan lave grafer og analyser med Rikkes hold for sig. 
 Du kan kopiere/indsætte grafen over i fx Word på forskellig vis. Du kan fx trykke på trekanten 
ved Ordkendskab i resultatpanelet og så enten kopiere eller gemme grafen. Vær især opmærksom 
på, at du kan gemme grafen som en Power point-fil. Du kan så åbne den i Power Point og redigere 
fx aksetitlerne, farver mm, inden du sender grafen videre til Word. 



3. februar 2021  Version 0.3 

   9 

5. 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 JASP, men med en anden test: Læsetekster for Unge 
og voksne. Dataene fra excelarket, hvor variablene læs.start, læs.slut og læs.fremg er fra denne 
test. Vi skal se, om fremgangen i læsning (læs.fremg) på Rikkes hold var signifikant forskellig fra 0.  
 Tryk på modulet T-Tests øverst og vælg Classical>One Sample T-Test. Vælg variablen 
”Læs.fremg” over i Variables-ruden. Så får du resultatet af testen i resultatpanelet (Fig. 6). 
Resultatet viser at t-værdien er 10,630 med 51 frihedsgrader og at p-værdien er mindre end 0,001. 
Forskellen er altså signifikant. Du kan få lidt ekstra oplysninger, hvis du afkrydser Effect size og 
descriptives. Så kan du se, at den gennemsnitlige fremgang er på 3,635 ord, hvilket svarer til en 
cohens d på 1,474 (se s. 35). Deltagerne har altså rykket sig, hvad der svarer til 1,5 
standardafvigelser. Det hele kan rapporteres således: Deltagerne gik signifikant frem, t(51) = 
10,63, p < 0,001, cohens d = 1,47. To decimaler er som regel nok. 
 

 
Fig. 6 
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5.1 Filtrer: Lav analyser kun med Rikkes hold 
Den ovenstående analyse af fremgang er lavet med både Rikkes og det tidligere hold. Hvad nu, 
hvis vi bare er interesserede i fremgangen på Rikkes hold? Ved t-test er der desværre ikke som i de 
foregående moduler mulighed for at lave separate analyser for hver gruppe. I stedet bliver vi nødt 
til at filtrere dataene fra det tidligere hold fra. 
 Hiv datapanelet frem ved at trække i de tre prikker (se Fig. 2). Sørg for at du kan se kolonnen 
”Hold”. Tryk på overskriften Hold, så der kommer et lille vindue over som i Fig 7. Vinduet viser de 
forskellige værdier, som variablen ”Hold” har dvs. ”Rikkes” og ”Tidligere”. Du kan nu vælge at 
bortfiltrere alle rækker (dvs. kursister), der har værdien ”Tidligere” i ”Hold” ved at trykke på 
hakket ved ”Tidligere”, så der kommer et kryds ligesom i Fig 7. Hvis du scroller ned gennem 
rækkerne, kan du se, at rækker med ”Tidligere” er blevet udviskede. Du kan få dem tilbage ved at 
trykke på krydset, så det bliver et hak igen. 
 

 
Fig 7. 
 
Men det væsentlige er, at når du kigger i resultat-panelet, så er t-testen nu kun lavet med Rikkes 
hold. Du kan fx se, at frihedsgraderne og N har ændret sig til henholdsvis 25 og 26, hvilket passer 
med, at der er 26 på Rikkes hold. De andre analyseresultater har selvfølgelig også ændret sig, og 
kan opsummeres således: Fremgangen i læsning på Rikkes hold var signifikant, t(25) = 9,02, p < 
0,001, cohens d = 1,77. 
 Bemærk at resultaterne ikke direkte viser dig, hvilke data som analysen er lavet med, kun hvor 
mange data. Der er også 26 på det tidligere hold. Hvilke data kan du kun se ovre i data-panelet. 
 Bemærk også at alle de analyser du har lavet i JASP nu kun er med Rikkes hold. Alle de 
analyser, du har lavet, er opdaterede. Hvis du fjerner filtret igen (ved at hakke af ved ”Tidligere”), 
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så ændrer alle analyserne sig tilbage. Men nogle gange tager det lidt tid!! Her er der altså megen 
grund til at passe på og holde tungen lige i munden!! Du kan evt. skrive en note til dig selv i 
resultaterne om at passe på. Hvis du sætter musen over modultitlen (One Sample T-test) i resultat-
panelet, kommer der en lille trekant. Tryk på den og vælg Add note og skriv advarslen til dig selv, 
så du ved, at du skal passe på, når du vender tilbage til analyserne. 
------------------------------------- 
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. 
 
------------------------------------- 
 
 

6. 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. 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. Kig på histogrammerne og den deskriptive statistik i de tidligere 
analyser for at genskabe dig overblikket. Husk at nulstille filtre. 
 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 T-Test”); De testscorer, vi får fra det ene 
hold, er helt upåvirkede (dvs. uafhængige) af de testscorer, vi får fra det andet hold. Klik igen på 
modulet T-Test, men vælg nu Independent samples T-Test.  

I analysepanelet skal du nu angive den afhængige og den uafhængige variabel. Du skal klikke 
”ordkendskab ” (uafhængig variabel) over i ruden Variables. Du skal klikke ”Hold” (uafhængig 
variabel) over i Grouping variabel. Du kan også bede om at få deskriptiv statistik og en 
effektstørrelse. Gør det ved at hakke de relevante kasser af. 

Nu får du resultatet i resultatpanelet (Fig. 8). Du skulle gerne få et resultat, der kan 
opsummeres således: Forskellen mellem de to holds ordforråd var ikke signifikant, t(50) = 1,32, p = 
0,19, cohens d = 0,37.  
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Fig. 8 
 
 
 
6.1 T-test parrede data? 
Du har måske lagt mærke til, at der i t-test-modulet også er en ”paired samples 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 
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. 
 I praksis svarer denne type test fuldstændigt til at se, om fremgangene gennemsnitligt er 
forskellige fra 0, som vi gjorde det i afsnit 5.1. 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. 

7. Databehandling 
7.1 Beregn nye variable 
JASP kan også bruges til at beregne nye variable på baggrund af de gamle. I datasættet er der 
allerede beregnet en fremgangsvariabel, men nu skal du prøve selv at beregne fremgangene. Åben 
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data-panelet (se hvordan Fig 2). Til højre for de eksisterende variable/kolonner er der et plustegn 
(Fig 9, 1). Tryk på det for at tilføje en variabel. I det nye vindue kan du give variablen et navn (2) og 
vælge dets type (4). Du skal vælge, hvordan den nye variabel beregnes. Du kan gøre de gennem 
kode (R-ikonet) eller ved en hiv-og-slip-formelbygger (håndikonet). Navngiv din nye variabel 
”Fremgang”, og marker håndikonet og tryk på Create Column nederst i vinduet. 
 

 
Fig. 9 
 
  
 
 
Nu skal du lave en formel for, hvordan variablen skal beregnes (Fig. 10). Fremgangen er læsning 
ved sluttidspunktet minus læsning ved starttidspunktet. Klik på ”læs.slut” til ude til venstre og se, 
hvordan den viser sig i midterfeltet. Du kan fjerne en variabel i midterfeltet ved at højreklikke på 
den. Over formelfeltet i midten er der en række med operatorer, fx +, -, * osv. Tryk på minus. Tryk 
så på ”læs.start”. Det skulle gerne ende med at se ud som på Fig 10. Tryk nu på Compute column 
under formelfeltet. Der kommer nu en ny kolonne med navnet ”Fremgang”. Sammenlign værdier i 
den med værdierne i kolonnen ”læs.fremg”. Værdierne skulle gerne være ens.  

Du kan lukke formelvinduet ved at trykke på krydset nederst til venstre i formelruden. Du kan 
åbne formlen for variablen igen ved at trykke på fx til venstre for ƒx	til venstre for variabelnavnet. 
Du kan slette variablen ved at åbne formelvinduet og trykke på skraldespanden nederst til venstre. 
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Fig. 10 
 
7.2 Omregn en variabel til standardskalaen 
Du kan lave alle mulige beregninger, når du laver nye variable. I Hold i virkeligheden omregnes 
Rikkes ordkendskab til en standardscore, z-score (s. 25-27). Det kan du også gøre i JASP. 
 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 JASP til at lave disse beregner for alle kursister på en gang med en formel. Lav en ny 
variabel, som du kalder ”Ordkendskab_z”. Tryk på ordkendskab og så minus. Tryk ny på de tre 
prikker og indtast 18.5 (gennemsnittet). Husk at bruge punktum som decimalseparator (hvis du 
bruger komma, så fjernes decimalerne). Tryk på divisionstegnet, ÷, tryk på de tre prikker og 
indtast 2 (standardafvigelsen) i nævneren. Du skulle nu gerne have en formel som i figur 11. Tryk 
Compute column, og tjek resultatet ved at finde Rikke i ”Deltager” kolonnen og se om hun har 
værdien 0,75 i din nye kolonne, Ordkendskab_Z. Du skal altid lave et stikprøvetjek, når du laver 
en ny variabel. Der er så meget, der kan gå galt, selv for øvede brugere. 
 

 
Fig. 11 
 
 Man kan få JASP til at beregne z-værdien uden at man selv skal beregne og indtaste 
gennemsnit og standardafvigelser.  Til højre for formelvinduet findet en række 
standardfunktioner, fx mean(y) og s(y), som beregner en kolonnes henholdsvis gennemsnit og 
standardafvigelse (hvis du holder musen over funktionen, får du en beskrivelse af funktionen). Klik 
i den følgende rækkefølge: ”Ordkendskab”, minus, mean(y), ”Ordkendskab”, division, s(y), 
ordkendskab. Resultatet skulle gerne ligne Figur 12. Det kan være lidt svært at bruge 
formelbyggeren. Tjek resultatet. Hmm. Det viser sig, at Rikke nu får en z-værdi på 0,74868?! Det er 
der to grunde til: 1) JASP bruger en lidt anden formel for standardafvigelser (se fodnote 3), 2) 
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gennemsnittet og standardafvigelsen er beregnet og på baggrund af det tidligere hold. Du kan 
finde JASPs gennemsnittet og standardafvigelse i de ovenstående analyser. 
 

 
Fig. 12 
 
Man kan hive rundt i elementerne i ens formel, men det kan være svært at gennemskue helt 
præcist, hvordan man skal gøre. Her hjælper kun tålmodighed, vedholdenhed og bandeord. Man 
kan altid starte forfra ved at dobbeltklikke på skraldespanden til højre i formelruden. 
 
7.3 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 
ordkendskab_z, da gennemsnittet på z-skalaen er nul. Så en værdi over nul ligger over 
gennemsnittet.  
 Vi kan få JASP til at lave en sådan ny variabel ud af den gamle med formelbyggeren. Vi skal 
bruge funktionen ifElse(y). Funktionen har tre elementer: test, then, else. Test angiver et kriterium, 
her om ordkendskab_z er større end gennemsnittet, dvs. 0. test angiver den værdi, som variablen 
skal have, hvis kriteriet er opfyldt, dvs. 1. Else angiver værdien, hvis kriteriet ikke er opfyldt, dvs. 0. 
For at lave formlen skal du: 
Klik ifElse(y), klik test (inde i formlen), klik >, klik …, klik ordkenskab_z (i variabellisten), træk 
ordkendskab_z til prikkerne før >, klik prikkerne efter >, indtast 0, klik then (inde i formlen), indtast 
1, klik else inde i formlen, indtast 0. det skulle gerne ende med at ligne fig 13. Det skal læses 
således: Hvis ordkendskab er større en 0, så skal variablen have værdien 1, eller 
Tryk Compute column, og tjek at værdierne er rigtige, dvs. at der står 1 hvis ordkendskab_z er 
større end 0. 
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Fig. 13 
 
7.4. Angiv variabeltype 
Den nye variabel ”højtOrdk” er egentlig ligesom ”Hold”-variablen en kategorivariabel (se Kapitel 
6). Enten tilhører man den ene kategori (Rikkes hold eller dem med højt ordkendskab), eller også 
tilhører man en anden kategori (det tidligere hold, eller dem uden højt ordkendskab). 

”Hold” er i variabeloversigten angivet som en kategorivariabel (”Nominal”). Det kan man se på 
ikonet ved siden af variabeltitlen (tre cirkler, der ikke overlapper).”Højrordk” er imidlertid angivet 
som en skalavariabel. Det kan man se ved, at der er en lineal ud for variabeltitlen. Du kan ændre 
variabeltypen ved at trykke på typeikonet for variablen og vælge en passende type fra listen. JASP 
bruger betegnelsen ordinal for det, vi i bogen kalder rang-variable. Det er en god idé at angive 
rimelige variabeltyper, da det har betydning for, hvordan man kan bruge variablene i analyser. Fx 
kan man ikke bruge en skalavariabel som grouping-variabel i en t-test. 
 

8. Variansanalyse 
8.1 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 JASP. 
 
Analysen skal laves med begge hold, så sørg for at filtre er fjernet. Vælg modulet ANOVA og 
dernæst muligheden ANOVA. Klik ”læs.fremg” over som afhængig variable (dependent variable) 
og ”Hold” over som Fixed factors. Hak også af ved Descriptive statistics under Display. Du skulle nu 
gerne få resultater som i Fig. 14. 
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Fig. 14 
 Resultaterne 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 JASP. Denne fejl fortsætter i beregningen af MS 
(Mean Sq.) og F (F value). Resultaterne kan sammenfattes således: En variansanalyse med én 
faktor viste, at Rikkes hold gik signifikant mere frem i læsning (gennemsnit = 4,5 ord) end det 
tidligere hold (gennemsnit = 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.  
8.2 Variansanalyse med to faktorer og gentagende målinger 
I et foregående har vi i undersøgelsen af læsefærdigheder opdelt undersøgelsen i to del-analyser. 
En analyse af forskellen på før og efter, og en analyse af forskellen på de to grupper. Disse to 
analyser kan kombineres i en samlet analyse: variansanalyse med to faktorer og gentagende 
målinger på den ene faktor. De to faktorer er Hold (Rikkes og det tidligere) og Tid (før og efter).  
Tidsfaktoren har gentagende målinger, også kaldet parrede eller korrelerede stikprøver, fordi de 
samme personer måles på to forskellige tidspunkter. 

Klik på modulet ANOVA og vælg Repeated Measures ANOVA. Variablen ”Hold” skal klikkes 
over i ruden Between subjects factor. Det svarer til en uafhængige t-test. Subject betyder 
forsøgsperson, og faktoren fordeles mellem forsøgspersonerne (kursisterne). 

Klik ”læs.start” ind i ruden Repeated Measures Cells som Level 1, og ”læs.slut” ind som Level 2. 
Du kan gøre dit analyseoutput lidt mere læseligt ved at trykke på RM Factor 1 under Repeated 
Measures og indtaste ”Tidspunkt”. Hak af ved Descriptive statistics. Nu skulle det hele gerne ligne 
Fig. 15. Resultaterne passer også med dem på s. 87 i Hold i virkeligheden (med et små 
uoverensstemmeler på de små decimaler). 
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Fig. 15 
ANOVA-modulet kan faktisk også lave nyttige figurer over resultaterne. Hvis du scroller lidt ned i 
analysepanelet, så kan du udfolde punktet Descriptive plots. Klik ”Tidspunkt” over i Horizontal Axis 
og ”Hold” over i Seperate Lines. Nu skulle du gerne få et plot som i Figur 16. 
 



3. februar 2021  Version 0.3 

   19 

 
Fig. 16 
 
Du kan sætte prikken over i’et ved at klikke på og erstatte Level 1 og 2 under Repeated Measures 
factors med ”Før” og ”Efter”. 

9. 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 JASP! Først kan du analysere sammenhængen mellem tekstlæsning og ordkendskab. I bogen 
er analysen lavet med Rikkes hold, så du skal bortfiltrere det tidligere hold, hvis du vil have 
sammenlignelige resultater (afsnit 5.1).  

Det er som regel en god idé at se på et plot  
Vælg nu modulet Regression, så Classical>Correlation. Klik nu ”læs.start” og ”Ordkendskab” 

over i ruden Variables. Hak af ved Additional Options>Display pairwise, Additional Options>Sample 
size og Plots>Scatterplots (Fig. 17). Det er muligt, at der i dit plot er byttet rundt på X- og Y-aksen 
(så ordkendskab er op ad Y-aksen). Det kan du ændre ved at hive rundt i variablene i ruden 
Variables. 
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Fig. 17 
 
 
Du kan nu se, at korrelationen mellem læs.start og ordkendskab er 0,574, og at sandsynligheden 
for at få så høj en korrelationskoefficient ved et tilfælde er mindre en 0,002. Det stemmer med, at 
de enkelte kursister i plottet ligger i en pølseformet sky omkring tendenslinjen, uden at 
sammenhængen er perfekt. Vi bad også om at få oplyst stikprøvestørrelsen. Det er nyttigt at vide, 
hvor stort datagrundlaget for en analyse er, og de minder os også om, at vi kun laver analysen 
med et udsnit (Rikkes hold) af alle data. Både plot og oplysninger om stikprøvestørrelse hjælper 
dig med at tjekke, at analyserne er rimelige og dem, du faktisk gerne vil have. Du kan i øvrigt bruge 
stikprøvestørrelsen til at beregne frihedsgrader (antallet af observationer -2 ved korrelation). 
Resultatet kan opsummeres således: Der var en stærk og signifikant sammenhæng mellem 
ordkendskab og tekstlæsning, r(24) = 0,57, p = 0,002. 
 
  
9.1 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 JASP. Du kan bare bygge videre på den foregående 
analyse. Du klikker ganske enkelt bare flere variable og i ruden Variables. Tilføj læs.fremgang og 
”læsn.timerpruge” på denne måde. Du får nu en tabel, hvor hver linje repræsenterer 
korrelationen mellem to variable. Og du for et xy-plot for hver korrelation. 
 Dette er imidlertid ikke en korrelationsmatrice som tabel 5.3. For at få en korrelationsmatrice 
skal du fjerne hakket ved Additional Options>Display Pairwise. Nu får tabellen karakter af en 
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matrice, men den er lidt rodet, fordi der også er oplysninger om antal observationer og p-værdier. 
Disse informationer kan du fjerne ved at fjerne hakkene ved Additional Options>Report 
Significance og Additional Options>Sample Size. Hvis du gerne vil have signifikans markeret, kan du 
hakke af ved Additional Options>Flag Significance. Du kan nu rykke rundt på rækkefølgen i ruden 
Variables og ad den vej få din tabel til at ligne Tabel 5.3. 

 
Fig. 18 
 
 XY-plotsne bliver nu også fremstillet i en matrice, og det kan virke lidt uoverskueligt, og man 
skal scrolle rundt for at se dem alle. Men man kan bede om at få tilføjet Histogrammer (Densities 
for variables) og r-værdier (Statistics), og på den måde får man præsenteret en masse oplysninger, 
som er nyttige i fortolkningen og vurderingen af analyserne (Fig. 19). Man vil sjældent præsentere 
den slags i en rapport. Her er en korrelationsmatrice tilstrækkelig. Men den komplicerede 
fremstilling kan være nyttig i ens eget arbejde med at forstå og vurdere data. 
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Fig. 19 
 

10. Regressionsanalyse 
10.1. Simpel regressionsanalyse 
I kapitel 5 i Hold i virkeligheden analyserer læreren sammenhængen mellem ordkendskab og 
tekstlæsning ved kursusstart. Den analyse kan du også lave. I bogen er analysen lave med Rikkes 
hold, så sørg for at bortfiltrere det tidligere hold (afsnit 6.2). 
 Vælg modulet Regression>Classical>Linear Regression. I analysen betragter læreren 
ordkendskabet som noget, der påvirker eller forklarer forskelle i tekstlæsning. Det svarer til at 
betragte tekstlæsning som den afhængige variabel (Dependent Variable), mens ordkendskabet 
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betragtes en uafhængig variabel. I JASP hedder uafhængige variable Covatirates. Klik de to 
variable over i de rigtige ruder som i Fig. 20.

 
Fig. 20 
 
 Det giver en farlig masse output. Vi kan finde oplysninger svarende til tabel 5.4, hvis vi ved, 
hvad vi skal kigge efter. Den første tabel i resultaterne (Model Summary) opsummerer at der i 
vores model, h1, er den gammelkendte sammenhæng på r = 0,574 mellem ordkendskab og 
læs.slut, svarende til r2 = 0,329. Her skal man vide, at det er model H1, man skal kigge efter. H0 kan 
man ignorere i disse simple regressionsanalyser. 

Tabellen med ANOVA-oplysninger kan vi også ignorere i første omgang. Tabellen Coefficients 
giver os oplysninger om regressionslinjen.  

I kolonnen Unstandardized kan finde de såkaldte B-vægte (s. 126-127): skæringspunktet 
(intercept) for linjen er 8,828, hældningskoefficienten for ”ordkenskab” er 1,448, og p-værdien for, 
om denne hældning afviger fra 0, er p = 0,002. Det svarer til Tabel 5.4.  
 
10.2. 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. Det er ret enkelt at udvide den simple regressionsanalyse til en multipel 
regressionsanalyse i JASP. Men klikker bare de ekstra variable over i vinduet covariates-vinduet 
(Fig. 21).  
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Fig. 21 
 Her kan du sammenligne resultaterne med Tabel 5.6 (s. 125). I outputtet får vi at vide, at 
hældningskoefficienten for læsn.timerpruge er 0,632, 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. Vi kan også se på p-værdierne for de to variable, at hældningerne er 
signifikant forskellige fra 0. Endelig kan vi i tabellen Model Summary se, at model H1 med de to 
variable tilsammen forklarer 48% variation 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 127-128). Dem kan man finde i kolonnen 
Standardized. Værdierne 0,486 og 0,398, og svarer til de afrundede værdier 0,49 og 0,40 i Tabel 
5.6. 
10.3. 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. 
 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 
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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 48% variation (afsnit 11.2). Så den kan forklare ca. 15 procentpoint 
mere variation (48-32,9). Man kan få JASP til at lave denne sammenligning og beregne, om den 
mere komplicerede model forklarer signifikant mere variation. 
 Man folder menupunktet Model ud og hakker af ud for ”Ordkendskab” i kolonnen Add to null 
model. Så folder man Statistics ud, og hakker af ved R Squared Change. Resultatet ses i Fig 22. 
 
 

 
Fig. 22 
 Nu får vi i tabellen Model Summary en sammenligning af den enkle model, H0 (Trin 1 i Tabel 
5.5), kun med ”ordkendskab”, og den komplekse model, H1 (Trin 2 i Tabel 5.5) med både 
”ordkendskab” og ”læsn.timerpruge”. Kolonnen R2 change svarer til Dr2 i Tabel 5.5, F change 
svarer til DF, og kolonnen med p-værdier svarer til angivelserne af signifikans med asterisker ved 
F-værdier i Tabel 5.5. 
 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. 
 Tabellen Coefficients viser nu både den simple regressionsmodel fra afsnit 11.1 som H0 og den 
multiple regressionsmodel som H1. 



3. februar 2021  Version 0.3 

   26 

11. 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 det gamle. 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. 
 Sørg for at filtre er fjernet, så begge hold medtages i analysen. Tryk så på modulet 
Frequencies>Contingency Tables. Klik ”Hold” over i ruden Columns og ”tilfreds” over i Rows. 
Resultatet kan ses i Fig. 23. 
 

 
Fig. 23 
 
I resultaterne svarer tabellen Contingency Tables til Tabel 6.1. Man skal bare være opmærksom 
på, at svaret ”Ja” er kodet som 1 og ”Nej” som 0.  

Nedenunder får man resultatet af chi i anden testen. Men den siger at c2 = 1,381 og at p-
værdien er 0,24. Det er et noget andet end det resultat, der gives i Hold i virkeligheden! Årsagen 
er, at JASP 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. Men du kan få en Yates-



3. februar 2021  Version 0.3 

   27 

korrektion ved folde Statistics ud og hakke af ved c2 Continutiy correction. Så vil resultatet passe 
med bogen. 
 I afsnittet ”Sådan regner man det ud” (s. 155) beregnes forventede antal. Det kan man få JASP 
til at gøre ved at folde Cells ud og hakke af ved Expected.  

12. 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 
dataene. 

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), og i JASP bruger man faktisk T-Test-modulet til 
at lave Mann-Whitney-analysen. 

Sørg for at fjerne filtre, så begge hold analyseres. Klik på T-Test-modulet og vælg independent 
samples. Klik ”Hold” over i ruden Grouping Variable og ”Indsats” over i ruden Variables. JASP viser 
nu resultatet af en t-test i resultatpanelet. Sæt nu hak ved Tests>Mann-Whitney. Fjern gerne 
hakket ved Tests>Student, som er t-testen, for at gøre rapporteringen enklere (Fig. 24). 
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Fig. 24 
 
Nu får vi faktisk et lidt andet resultat end i Hold i virkeligheden, Tabel 6.4. Fx rapporteres U-

værdien som W, og p-værdien er en lidt anden, men næsten den samme. Det skyldes, at JASP 
bruger en lidt anden udgave af testen. W-værdien kan dog rapporteres som U. Resultatet kan 
rapporteres således: Rikkes hold var samlet set signifikant mere tilfreds end det tidligere hold 
(medianer 3 og 2), Mann-Whitney U = 384,5, p = 0,03. 

Man kan vælge at få deskriptiv statistik ved at hakke af ved Additional statistics> Descriptives. 
Men så får man gennemsnit og standardafvigelse. Når man vælger at bruge en ikke-parametrisk 
test, så har man også medgivet, at gennemsnit og standardafvigelser ikke er retvisende måder at 
beskrive data på. I stedet bør man angive median og evt. kvartiler. Du kan se i Afsnit 3, hvordan 
man laver tabeller med deskriptiv statistik med modulet Descriptives, og der er mulighed for at få 
medianer. 

 

13. Begrænsninger ved JASP 
JASP er relativt let at gå til, men kan stadig mange ting. Der er dog også nogle begrænsninger. Her 
er et par af dem. 

- Der er en del datahåndteringsfunktioner i JASP (se afsnit 7), men JASP er nok ikke så 
velegnet til et mere kompliceret data-workflow.  

- I R og R-commander er data og analyser adskilt i separate filer. Det giver ret fleksible 
muligheder for at genbruge analyser og datamanipulationer på nye data eller reviderede 
exceldata. JASP har data, analyser og resultater i samme fil. Hvis man finder ud af, at man 
har lavet en fejl i den excelfil, man importerede fra, så skal man enten starte helt forfra 
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eller ændre dataene i hånden. Det kan man gøre ved at dobbeltklikke på datavinduet, men 
man har så ikke styr på, hvordan de reviderede data adskiller sig fra de oprindelige. Det må 
man notere i hånden. 

- Det er muligt at lave analyser på delmængder af data ved hjælp af filtrer-funktionen (afsnit 
5.1). Men hvis man laver en filtrering, så ændres alle analyser, og det fremgår ikke klart i 
resultatvinduet. R og R-commander giver bedre muligheder for klart at vise, hvad det er, 
man har lavet sine analyser på. 

- JASP kan let lave flotte grafer, men tilpasningsmulighederne er umiddelbart begrænsede 
(se afsnit 4). Fx er det ikke muligt at ændre, hvilket udsnit af akserne man får at se. 

- Man kan ikke få JASP til at bruge komma som decimalseparator. 
- Selvom JASP selv bygger på R-kode, så kan man ikke få JASP til at vise en denne kode. Det 

kan man i R-commander. Der findes dog muligheder for at bruge R-kode i JASP for at 
udvide funktionaliteten. 

 


