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Introduktion  
Denne tekst er tænkt til at give en kort introduktion til programmet R målrettet den grundlæggende 
metodeundervisning på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi og beslægtede 
uddannelser. 

Teksten er under udvikling, og forslag til tilføjelser eller forbedringer modtages derfor meget gerne 
enten i forbindelse med undervisningen eller på mail (ruvk@edu.au.dk). 

R er et freeware open source program1, som er meget fleksibelt og derfor kan anvendes til meget 
forskellige ting. Herunder kan det bruges til at lave de statistiske beregninger, som kræves i den 
indledende metodeundervisning på uddannelsen i pædagogisk sociologi, ligesom det er velegnet 
til at lave grafiske fremstillinger af data på en relativt let tilgængelig måde. 

Der findes en meget bred vifte af bøger på nettet og i handlen, som introducerer til R på både 
dansk og engelsk (og en lang række andre sprog), ligesom der findes mange hjemmesider og 
YouTube-videoer, som giver råd og vejledning og introducerer til brugen af R. Teksten her er 

                                                           
1 Hvis du har et ønske om at vide mere om udviklingen af R, så er nettet din ven. Se eventuelt nogle af net-
referencerne sidst i dokumentet her, eller læs på hjemmesiden hvorfra R kan downloades. 
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skrevet som en målrettet introduktion til de elementer af programmet, som man har brug for til 
ovennævnte kurser, og derudover gør teksten forhåbentligt den studerende i stand til selv at bygge 
videre med andre elementer efter behov, fx i forbindelse med et speciale eller lignende. Til 
studerende på Videnskab og Metode på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi vil der 
desuden på Blackboard løbende være adgang til en række videofilm, som viser de forskellige 
elementer. 

Jeg vil anbefale, at følge teksten her (som løbende vil være under udvikling), og 
undervisningen/øvelserne på Blackboard, da det er sammensat efter de behov, der er på 
uddannelsen, og ikke indeholder alle mulige elementer, som ikke er direkte relevante i forhold til 
undervisningen. Hvis du ønsker at gå videre på egen hånd, så vil jeg anbefale at starte i nogle af 
de referencer, der er givet sidst i dokumentet her. 

Der vil rundt omkring i teksten blive brugt både engelsk og dansk terminologi for statistiske 
begreber. Det skyldes dels, at nogle ord ikke nødvendigvis er overstat til dansk, dels at nogle 
begreber vil man, hvis man bevæger sig ud over den almene metodeundervisning, ofte møder på 
engelsk, hvorfor det er godt at beherske denne terminologi så vel som den danske. Sidst men ikke 
mindst er terminologien i R baseret på engelsk, og det vil derfor ofte være en sammenhæng 
mellem den engelske terminologi og den hertil hørende kommando i R. 

Introduktionen er bygget op på følgende måde: Først beskrives installationen af R og 
brugergrænsefladen RStudio2 og hvad du ser, når du åbner programmet. Dernæst nogle praktiske 
ting om, hvor R gemmer de filer du laver, hvordan du kan indlæse data og gemme disse igen, samt 
hvordan du installerer og bruger tilføjelsesprogrammer til R – såkaldte pakker. Herefter vil følge en 
beskrivelse af, hvordan de beregninger, som skal gennemføres som led i undervisningen 
gennemføres sammen med en introduktion til at lave grafiske fremstillinger af data. Sidst i 
dokumentet vil du dels kunne finde links til andre steder, hvor du kan finde hjælp til at arbejde 
videre på egen hånd, dels se en alfabetisk liste over de kommandoer, som er præsenteret gennem 
teksten. 

Teksten er bygget op med eksempler, som man mens man læser, sideløbende kan afprøve i R. 
Følg meget gerne med samtidig i din egen version af programmet, og vigtigst af alt, sørg for at lave 
de eksempler, du præsenteres for i undervisningen. At lære at buge et statistikprogram er som så 
meget andet mest af alt ’learning by doing’, og kræver derfor øvelse undervejs. 

Vær endvidere opmærksom på, at eksempler her fra teksten, der kan skrives i R, skrives efter et 
større end tegn ’>’ svarende til kommandoprompten i R, i en lidt mindre skriftstørrelse. 

Vejledningen her er skrevet ud fra brugen af R og RStudio på en Windowsbaseret computer. Det 
betyder, at funktioner som ikke hører til R, men til styresystemet, er beskrevet i Windows terminologi, 
og skal udføres på en anden måde på fx en Mac. 

Det kan være en fordel at læse afsnittet ’hjælpefunktioner’ nedenfor, hvis du støder på problemer 
undervejs, inden du når til det i teksten. 

Installation af R og RStudio 
R er et freeware program, som kan downloades gratis. Vær opmærksom på, at det kræver 
administratorrettigheder til computeren at installere det, og det fungerer bedst, hvis det er 

                                                           
2 RStudio er et interface eller ’skin’ til R, som ikke er nødvendig, men letter meget af arbejdet. Det er muligt at arbejde 
i R uden at bruge RStudio, ligesom det er muligt at finde andre ’skins’ der kan lægges over programmet. 
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installeret på et drev direkte på computeren (C-drevet) og ikke et netværksdrev (begge dele kan 
være en udfordring, hvis du fx sidder med en arbejdscomputer som administreres af en IT-
afdeling). Har du problemer af denne art, så er det muligt af installere R og RStudio på fx en USB-
nøgle og køre det herfra. Hvis det er relevant, så søg på "How to use a portable version of R and 
Rstudio" og følg vejledningen der. 

Vær opmærksom på, at R skal installeres før RStudio installeres. Og at du til hver en tid kan 
afinstallere programmerne og installere dem igen. Det skal dog bemærkes, at installationen sker 
på eget ansvar, og at software ikke leveres af AU/DPU. 

Installation af R 
R kan downloades fra hjemmesiden http://www.r-project.org/. På hjemmesiden er ligeledes en 
masse dokumentation og vejledninger til R, som kan blive relevant på et senere tidspunkt. 

• Klik på ’CRAN’ under ’Download’ 
• Vælg en hjemmeside/land at downloade det fra (det har mig bekendt ingen praktisk 

betydning, om du vælger den danske side eller en anden) 
• Vælg det operativsystem, der passer til din computer (Windows, Mac, Linux) 
• [Windows: Klik på ’base’] 
• Vælg ’Download R X.X.X for Windows’ eller R-X.X.X.pkg (Mac) 

(Aktuelt version 3.6.1) 
• Når filen er hentet, så kør den og vælg en standard-installation/default svar på alle 

installationsspørgsmål. 

Herefter skulle der gerne dukke et programikon op som vil starte R hvis du trykker på det. 

Installation af RStudio 
For at installere RStudio, gå til http://www.rstudio.org/. RStudio findes i flere versioner, hvor kun én 
er freeware. Vi har dog ikke brug for flere funktionaliteter, end dem der ligger i freeware-versionen. 

• Klik på ’Download RStudio’  
• Klik på ’Download’ for RStudio Desktop 
• Vælg den ’Installer’ der passer til dit styresystem (Windows, Mac, Linux) og download filen. 
• Kør den hentede fil. 

Når installationen er afsluttet, dukker et ikon op som kan starte RStudio, og samtidig kører R i 
baggrunden. Du er nu klar til at gå i gang. 

Opdatering og afinstallation 
Vær opmærksom på, at der løbende kommer opdateringer til R. Hvis du bruger R i en længere 
periode (mere end et semester), kan det være en idé at se efter opdateringer. En vejledning hertil 
kan fx findes her: https://uvastatlab.github.io/phdplus/installR.html#updateR  

R og RStudio har ikke i alle versioner en særskilt funktion til at afinstallere programmerne igen som 
det kendes fra mange andre programmer – men kig i det bibliotek, hvor du har installeret hhv. R og 
RStudio. Hvis du ikke kan finde et program til at afinstallere, kan du bruge de funktioner, der er i 
styresystemet, og eventuelt finde vejledning hertil på nettet. 

http://www.r-project.org/
http://www.rstudio.org/
https://uvastatlab.github.io/phdplus/installR.html#updateR
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De første kommandoer i R 
Det følgende vil kort introducere til udseendet af RStudio, og derefter vil vi begynde at gennemgå 
de helt basale funktioner, som sætter os i stand til at indlæse data og lave de ønskede statistiske 
beregninger, der hører til undervisningen. 

Brugergrænsefladen i RStudio 
Når du åbner RStudio, vil du se at du får et programvindue med nogle af de samme funktioner, 
som ses i andre programmer i dit styresystem. Der er nogle rullemenuer i toppen, og mulighed for at 
gøre vinduet større eller mindre mm. 

Mest i øjnefaldende er de fire store felter, som udgør hovedparten af skærmen. Deres indbyrdes 
størrelse kan justeres efter smag ved at trække i stregerne der adskiller dem. Menuerne i toppen 
giver nogle forskellige muligheder fx for at åben og lukke filer, vinduer mv. Hovedparten af de ting 
du vil gøre, vil dog foregå i de fire vinduer. Vi starter med det nederste venstre vindue. 

Console window 
Dette vindue hedder ’console window’ eller ’command window’. Det er her de umiddelbare 
resultater kommer frem, og her kan du også skrive enkeltstående kommandoer efter prompten ”>”. 
Hvis du skriver noget her, vil R efterfølgende udføre kommandoen, hvis den er skrevet korrekt. Hvis 
den ikke er skrevet korrekt, vil R skrive en fejlmeddelelse eller afvente, at du skriver de manglende 
dele af kommandoen. Det sidste markerer RStudio ved at skrive et ”+” i næste linje, som du kan 
fortsætte kommandoen efter. Hvis du trykker på ESC (Windows) vil RStudio gå tilbage til prompten 
”>” og annullere det du har været i gang med at skrive. 

Console window kan også bruges som regnemaskine. Prøv fx med: 

> 5 + 5  

hvortil RStudio regner rigtigt og svarer: 

[1]  10 

Vi kan også gemme resultatet af vores regnestykke i et objekt, som vi så kan bruge senere: 

> a <- 5 + 5  

Her får vi ikke resultatet frem i konsolvinduet, men ser at der nu står et ’a’ i vinduet øverst til højre. 
Vinduet vender ti tilbage til nedenfor, men vi kan se indholdet af ’a’ ved at bede R om at gengive 
’a’ i konsolvinduet: 

> a  

[1]  10 

Vi kan kalde en tidligere kommando frem igen ved at bruge piletasterne ’↑’ og ’↓’ når du er i 
kommandovinduet. 

Editor window/Script window 
Øverst til venstre findes editor vinduet. Det er muligt at lukke editor-vinduet, hvis du lukker alle 
aktive vinduer. Du kan imidlertid åbne et nyt vindue ved hjælp af menuen ’File  New File  R 
Script’. 
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Frem for at skrive kommandoer enkeltvist, kan vi samle en række kommandoer i et script som vi 
kan køre på én gang, eller en efter en. Når vi kører de kommandoer, vi har skrevet her, vil resultatet 
dukke op i console vinduet nedenfor.  

Prøv fx at skrive 

> 5 + 5 
> 5 ^ 3 # Tegnet ^fortæller R, at vi vil opløfte tallet før ’^’ til potensen efter tegnet, dvs. her 5*5*5 

Du kan nu bede RStudio om at gennemføre disse kommandoer enten ved at markere de linjer du 
vil køre og trykke på ’Run’ eller ’Re-run’ knappen øverst til højre i vinduet, eller ved at markere 
linjerne og trykke ’Ctrl + Return’. 

Herefter vil du se resultater i konsolvinduet nedenfor: 

> 5+5 
[1] 10 
> 5^3 
[1] 125 
 

Bemærk i øvrigt, at R ikke gennemfører de dele af linjen, der står efter havelågen ’#’. Det kan vi 
bruge til at skrive kommentarer i vores script, så vi lettere kan gennemskue hvad vi har lavet 
senere, eller kommentere en medstuderendes script eller lignende. 

Vi kan senere gemme vores script og arbejde videre på det, eller bruge det som dokumentation for 
vores beregninger. Det gøres enten på ’diskette-ikonet’ eller ved hjælp af save funktionen i 
menuen ’File’. 

Workspace/history window 
Vinduet øverst til højre. Her kan vi under fanebladet ’Environment’ se en oversigt over, hvilke data i 
form af objekter vi har indlæst i R, og vi kan indlæse data ved hjælp af knappen ’Import Dataset’ – 
og slette alle data ved at trykke på ’kosten’. 

Hvis du oprettede objektet ’a’ som beskrevet under konsolvinduet, vil du se at der her er et objekt 
ved navn ’a’. Du kan se at objektet er karakteriseret som ’values’, og at indholdet er 10. 

I fanebladet ’History’ kan vi se, en oversigt over de kommandoer, vi tidligere har kørt. Det sidste 
faneblad, ’Console’, ligger udenfor hvad vi vil få brug for her. 

Files/Plots/Packages/Help/Viewer 
Vinduet nederst til højre. Den første fane ’Files’ minder om et almindeligt ’Stifinder-vindue’ i 
Windows, hvor vi kan bladre rundt imellem filer, og eventuelt åbne dem eller starte import af data. 

Den næste fane, ’Plots’, vil indeholde grafer og lignende, vi laver i RStudio. Dem kan vi herfra også 
gemme som billedfiler eller PDF-filer (’Export’ knappen), eller kopiere til ’clipboard’ (Ctrl + C) for at 
sætte dem ind i et andet dokument, som fx et tekstbehandlingsprogram. 

Fanen ’Packages’ giver mulighed for at bruge nogle af de tilføjelsesprogrammer, der findes til R. 
Det vender vi tilbage til i et afsnit nedenfor. 

’Help’ giver næsten sig selv. Her kan vi søge på en bestemt kommando, eller på et emne vi gerne 
vil se om vi kan finde en kommando til. Det vender vi ligeledes tilbage til. Men vær opmærksom 
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på, at søgefeltet til højre søger i R’s hjælpefunktion, mens søgefeltet til venstre søger i det, der vises i 
vinduet. 

Working directory 
Sidst men ikke mindst er det vær at notere sig, at RStudio har sat et ’working directory’ som er det 
sted på computeren, programmet gemmer filer vi beder det om at gemme (med mindre vi peger 
på en anden konkret placering når vi gemmer filen). Du kan ændre det ved hjælp af menuen 
(Session  Set Working Directory  Choose Directory) eller genvejstasterne ’Ctrl + Shift + H’ 
(Windows?). Du kan også skrive det direkte i kommandovinduet ved hjælp af funktionen ’setwd()’: 

> setwd(”C:/Studie/mit bibliotek til R/”)  

Bemærk, at stien til biblioteket skal anføres indenfor gåseøjnene. Det vender vi tilbage til under XX. 
Generelt skrives alt af tekstkarakter i gåseøjne. Endvidere bemærkes det her, at ’slashen’ imellem 
de forskellige biblioteker skrives med ’/’ (forwardslash) og ikke ’\’ (backwardslash) som det ellers 
ses mange steder i Windows systemet. 

Data i R 
R er et alsidigt program, som ikke kun kan bruges til statistik, men også en lang række andre ting. 
Statistikdelen adskiller sig fra nogle andre statistikprogrammer ved at være ’objektbaseret’. Det 
betyder i praksis, at R behandler de forskellige data som objekter, det manipulerer med ud fra de 
kommandoer, der bruges, herunder eventuelt at danne nye objekter indeholdende resultaterne 
eller et udtræk fra et eksisterende objekt. Der er derfor en række forskellige typer af objekter, det er 
godt at kende (nogle af betegnelserne vil du måske genkende fra tidligere 
matematikundervisning – hvis du gør, så dækker objekttypen over præcist det, du har lært ). Vi 
kan skabe et objekt ’a’ på følgende måde: 

a <- ’beskrivelse af, hvad vi vil putte ind i objektet’, jf eksemplerne nedenfor. Som vi også så i 
beskrivelsen af kommandovinduet ovenfor. 

’<-’ kan læses som ’=’ (og man kan vælge at skrive ’=’ i stedet, men kutymen tilskriver at bruge ’<-’, 
og det er den måde der skrives på i undervisningsmaterialer, hjælpefiler mm., så det er den vi 
bruger her). 

Objekttyper 
Scalar: et endimensionelt objekt, dvs. et enkelt tal eller enkelt tekststykke/bogstav. Fx: 

> a <- 5  
> a # taster vi navnet på et objekt i kommandovinduet, viser R os indholdet af objektet. 

[1]  5 

eller  

> b <- 5 + 5 
> b 

[1]  10 

Bruger vi et allerede defineret objektnavn igen, vil objektet blive overskrevet med det nye indhold. 
(Det har du måske allerede opdaget, hvis du skabte ’a’ ovenfor i forbindelse med beskrivelsen af 
kommandovinduet, og ikke siden har slettet det: 
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> b <- 5 * 5 
> b 

[1]  25 

Og vi kan lægge to Scalars sammen i et nyt objekt: 

> c <- a + b 
> c 

[1]  30 

Vektors: en vektor er ikke et tal, men en række af tal eller indholdselementer. Vi kan fortælle R, at 
en række ellementer hænger sammen ved at sætte dem i en parentes med et ’c’ foran, der står for 
concatenate  (paste together/sammenkæd) hvor vi inde i parentesen adskiller elementerne med 
et komma:  

> d <- c(3, 4, 5) # Bemærk, at RStudio hjælper dig med at holde styr på, at du skal have både en 
begyndelses og en slutparentes. På samme vis hjælper RStudio med forslag til, hvad du er ved at skrive, 
hvilket kan være meget praktisk, og en funktion som ikke er at finde i R. 

> d 

[1]  3 4 5 

> e <- c(6, 7, -5) 
> e 

[1]  6 7 -5 

eller 

> f <- c(”a”, ”b”, ”c”) # NB: ’gåseøjnene’ her fra tekstbehandlingsprogrammet er muligvis ikke mage til dem R 
bruger, så frem for at copy paste, så skriv det ud selv i konsolvinduet. 

> f 

[1]  "a" "b" "c" 

Vi kan lægge to vektorer sammen hvis de har samme længde og består af tal: 

> d + e 

[1]  9 10 0 

Bemærk endvidere, at efterhånden som vi opretter objekter, kan vi se de eksisterende objekter i 
’Workspace’ vinduet øverst til højre under fanen ’Environment’. Her kan vi også se nogle 
karakteristika om objektet, afhængigt af hvilken type data det indeholder, og hvor stort det er. 

Matrice: En matrice er et to-dimensionalt element, bestående af rækker af elementer i flere 
kolonner. Fx kan vi skabe en matrice på følgende måde: 

> m <- matrix(data=c(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), ncol=3)  

Bemærk, at kommandoen ‘matrix’ her får to argumenter: først fortæller vi at data består af en 
talrække ’data=’. Dernæst kommer argumentet efter kommaet ’ncol=’ der fortæller, at dataene skal 
fordeles i 3 kolonner. Resultatet kan vi se, hvis vi beder R om at vise ’m’: 

> m 
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     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    9    6    3 
[2,]    8    5    2 
[3,]    7    4    1 

Data.frame: En Data.frame adskiller sig fra en matrice ved, at vi har givet hver kolonne overskrifter – 
det kunne fx være navnene på de forskellige variable, som indgår i vores datasæt. 

List: En ’list’ er defineret som ’en ordnet samling af objekter’, og giver os mulighed for at sætte 
objekter sammen, som ikke er af samme type. Fx hvis vi vil sætte tal og ord sammen i et objekt. 

Table: En tabel er, ja, en tabel. Den kan fx indeholde en sammenstilling af to variable fra et 
datasæt, som vi gemmer i et objekt i form af en tabel for at se, hvordan fordelingen på de to 
variable i forhold til hinanden, og senere beregne om fordelingen af den ene variabel er betinget 
af fordelingen på den anden (om der er er en sammenhæng mellem variablene). hvad det 
betyder, vender vi tilbage til under XX og i undervisningen. 

Missing values 
Når vi arbejder med ’rigtige’ data, vil vi ofte opleve, at der er data i datasættet som mangler. I R vil 
et enkelt datapunkt som mangler optræde med værdien NA – i andre statistikprogrammer bruges 
andre koder for missing data3. Vi kan selv generere en vektor, med tre værdier hvoraf den 
midterste mangler: 

> j <- c(5, NA, 7) 
> j 

[1]  5 NA 7 

Lægger vi to vektorer sammen, hvoraf den ene værdi er missing, vil den nye vektor også få en 
manglende værdi: 

> k <- d + j 
> k 

[]  8 NA 12 

Spørge vi R om hvad maks-værdien er af en vektor med en missing værdi ved hjælp af funktionen 
’max()’, vil vi få at vide at det er den manglende værdi: 

> max(k) 

[1]  NA 

Hvis vi ønsker at se bort fra missing værdier, kan vi gøre det ved hjælp af et argument - 
’na.rm=TRUE’ - som fortæller, at vi i kommandoen vil se bort fra missing values (’TRUE’ – default 
option på dette argument er ’FALSE’): 

> max(k, na.rm=TRUE) 

[1]  12 

                                                           
3 Hvis du importerer data til R fra en datafil til et andet statistikprogram, oversætter R automatisk missing values til 
NA. Men vær opmærksom på, at du nogle gange vil kunne finde et offentligt tilgængeligt datasæt, som indeholder 
talværdier for missing values. Begynder du selv at lede efter data, så husk at læse dokumentationen og lav nødvendige 
omkodninger af talværdier til NA. 
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Sletning af objekter: 
Vi kan slette et givet objekt med kommandoen ’rm(objektnavn)’: 

> rm(a) 

Herefter vil vi se, at objektet ’a’ forsvinder fra vores oversigt under fanen ’Environment’. 

Eller vi kan slette alle objekter ved at slette en liste af objekter, hvor vi danner listen ud fra en 
forespørgsel til R om, hvilke objekter vi har gemt: 

> rm(list = ls())  

Kommandoen her vil slette alle de objekter, vi har oprettet. Argumentet ’list=’ fortæller, hvilke 
elementer der skal slettes, og ’ls()’ er en kommando, der henter en liste over alle de aktive objekter, 
vi har i R. Skriver du blot ’ls()’ i kommandovinduet, vil du få en liste over de objekter svarende til 
oversigten i ’Environment’. 

Indlæsning og eksport af data 
En fordel ved R er, at det er relativt let at importere alle mulige forskellige former for data fra alle 
mulige forskellige formater. Vi vil gennemgå nogle af de mest gængse herunder, men skulle du få 
brug for eller lyst til at importere andre dataformater, så er der meget stor sandsynlighed for, at du 
kan finde en vejledning til det på nettet – fx hvis du vil importere data fra dit løbeur for at tegne en 
graf over hastigheden eller et plot med kort over din løberute. Der er med andre ord udviklet 
pakker til import af de fleste typer af data, også andre typer end dem, der kan importeres direkte 
via ’Environment’ vinduet som beskrevet nedenfor. 

Den letteste måde at indlæse data på er ved hjælp af knappen ’Import Dataset’ som findes i 
vinduet ’Workspace  Environment’. Den giver mulighed for at importere data fra tekstfiler, Excel, 
SPSS, SAS og Stata til et ’Data.frame’ objekt. 

Excel 
På Blackboard findes en fil med navnet ’ESS6Midtjylland.xls’. Download den til en mappe på din 
computer. 

Importer filen ved at vælge ’Excel’ under ’Import Dataset’ menuen (funktionen kan også findes i 
rullemenuen ’File’). Hvis du får en meddelelse om, at det kræver installation eller opdatering af en 
pakke for at importere filen, klikker du ok. Hvad det betyder, vender vi tilbage til senere under 
punktet ’Libraries’. 

Øverst i det vindue der dukker op, kan du enten skrive stien til og navnet på den Excel-fil, du vil 
importere, eller du kan bruge knappen ’Browse’ til at pege på filen. Når den er valgt, begynder R at 
bearbejde filen og viser efter lidt tid (et udsnit af), hvordan filen vil blive importeret. Nederst til 
venstre i vinduet har du mulighed for at foretage nogle ændringer. Du kan ændre navnet på det 
objekt, der bliver oprettet i R, hvis der er flere ark i Excel-filen, kan du definere hvilken af dem der 
skal importeres, og du kan afgrænse dig til nogle af arkrækkerne og kolonnerne. Og du kan vælge, 
om den første række i arket skal fungere som variabelnavne i det objekt, du danner. 

Nederst til højre viser RStudio, den kommandostreng, der genereres til at importere data.  

Når alt ser tilfredsstillende ud, så klik ’Import’. Du kan nu se, at der er oprettet et nyt objekt med 
navnet angivet i ’Environment’-vinduet. Hvis du har haft klikket denne funktion af (default), vil du se 
at objektet er åbnet under en ny fane i ’editor vinduet’. Og i konsolvinduet kan du se, at R har kørt 
de kommandoer, der var i nederste højre hjørne af importvinduet. 
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Ved import af data fra Excel-filer, så vær opmærksom på, om der er skrevet i andre celler udenfor 
dataområdet. Hvis der er, vil de blive inddraget i det objekt, der oprettes. Det kan derfor nogle 
gange være en fordel at formatere eller redigere i Excel-filen før import til R. 

SPSS, SAS og Stata 
På tilsvarende vis som man kan indlæse Excel-filer ved hjælp af ’Import Dataset’ kan man også 
importere data gemt i formaterne til tre af de mest gængse all-round statistikprogrammer SPSS, 
SAS og Stata. En stor fordel ved det er, at mange offentligt tilgængelige datasæt er gemt i et af de 
formater. 

Bortset fra, at man vælger at importere en anden type data, er proceduren magen til proceduren 
for at importere data fra Excel. Dog er der et begrænset antal muligheder for at tilpasse importen, 
da variabelnavne importeres automatisk som variabelnavne, og alle data i datasættet i,mporteres. 
Her kan vælges et navn til det objekt, der oprettes, og der kan i nederste højre hjørne ses den kode, 
der genereres for at importere datasættet. 

Gemme og eksportere data/objekter 
Hvis du ønsker at gemme alle de objekter, du har skabt, kan du gøre det ved at bruge ikonet med 
disketten i ’Environment’-fanen. Du kan senere genindlæse alle objekterne igen. 

Du kan også gemme enkelte objekter. Her er der en lang række forskellige muligheder for at 
vælge forskellige formater. I det følgende beskrives to, men har du brug for at gemme objekter i et 
andet format – fx for at åbne dem i Excel eller åbne dem i et andet statistikprogram – så find en 
vejledning til lige præcist det format på nettet. 

R’s eget dataformat har endelsen ’.Rda’. Vil du gemme et objekt i det format, bruges kommandoen 
’save’. Fx: 

> save(ESS6Midtjylland, file=”ESS6Midtjylland.Rda”)  

Kommandoen gemmer objektet ESS6Midtjylland i en R-datafil med samme navn i dit ’working 
directory’ – se ovenfor. Vil du hellere gemme filen i en bestemt mappe, skrives mappenavnet 
sammen med filnavnet objektet gemmes under: 

> save(ESS6Midtjylland, file=”/sti/ESS6Midtjylland.Rda”) 

En anden mulighed er at gemme objektet som en ren tekst-fil i ’.txt’-format. Det har den fordel, at 
du uden problemer kan åbne den i et andet program, fx hvis du har lavet en tabel du gerne vil 
åbne i dit tekstbehandlingsprogram og sætte ind i en opgave: 

> write.table(ESS6Midtjylland, file=”ESS6Midtjylland.txt”) # Her kan ligeledes angives en specifik sti, hvis du 
gerne vil gemme filen et andet sted. 

Libraries 
R er, som allerede skrevet, meget fleksibelt. En af årsagerne til det er, at langt fra alle funktioner er 
indbygget i programmet fra start, men kan installeres løbende efterhånden som man får brug for 
dem. Vi vil introducere nogle enkelte i løbet af teksten her, og har du allerede været i gang med at 
indlæse data fra fx en Stata-fil som beskrevet ovenfor, kan det være du allerede bevidst eller 
ubevidst har installeret en pakke til det. 

Ulempen ved denne opbygning er, at du ind imellem skal opdatere de pakker, du har installeret, 
ligesom der kan være pakker, der endnu ikke er opdateret til den nyeste version af R. Det plejer 
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ikke at være et problem, men er du uheldig, kan det være du kommer til at vente et par dage på 
at en pakke bliver opdateret. 

De pakker, du har installeret, kan du se i ’Packages’ vinduet nederst til højre listet op i alfabetisk 
rækkefølge. R og RStudio bliver installeret med nogle basis-pakker, som indeholder mange af de 
mest gængse statistikfunktioner, ligesom der i pakken ’datasets’ er nogle eksempeldatasæt, som 
du selv kan bruge dig til at øve brugen af forskellige funktioner med, ligesom de bruges i de 
eksempler, der er på forskellige kommandoer i R’s hjælpe- og eksempelfunktioner. De pakker, der 
er indlæst, er markeret med et flueben i listen.  

Du kan indlæse en pakke med kommandoen ’library()’: 

> library(datasets) 

Og du kan installere nye pakker ved enten at bruge funktionen hertil i ’Packages’ vinduet, eller ved 
hjælp af kommandoen ’install.packages()’, fx pakken ’ggplot2’ til grafisk fremstilling af data: 

> install.packages("ggplot2") 

Det kan være en god idé, ind imellem at tjekke om nogle af pakkerne er blevet opdateret og 
installere eventuelle opdateringer med funktionen ’Update’ i ’Packages’ vinduet. 

Det er normalt god stil at begynde et script med at indlæse de pakker, der vil blive brugt i løbet af 
scriptet. Så kan andre, der skal læse scriptet, se hvad der er brug for, og eventuelt installere 
pakkerne inden de går i gang. 

 

Hjælpefunktioner 
Der er en lang række af muligheder for at søge hjælp når du arbejder med R, både til meget 
konkrete ting, men også diskussionsfora og brugergrupper på nettet, hvor man kan stille spørgsmål 
og få input til alle mulige forskellige problemstillinger af mere avanceret karakter. 

Jeg vil råde dig til at starte i det simple, og så først hvis du bevæger dig udenfor pensum søge 
videre end de enkelte trin, der står anført nedenfor her. Ene og alene for ikke at drukne i 
information, som ind imellem kan være svær at afkode. 

Vejledningen her skal gerne sætte dig i stand til at følge undervisningen og lave de beregninger, 
som hører til faget Videnskab og Metode. Det bør med andre ord ikke være nødvendigt at lede for 
meget rundt på nettet efter hjælp, med mindre du kaster dig ud i opgaver, der rækker ud over 
pensum! Kan du mod forventning ikke nå i mål, så send en mail eller til i forbindelse med 
undervisningen, så vejledningen her kan blive tilpasset. 

Kommandostrukturen og fejlmeddelelser i R 
R er som alle andre programmer, hvor man selv skriver kommandoer, følsomt i forhold til slåfejl, 
manglende tegn og brug af store bogstaver hvor de skulle være små, eller omvendt. Vær derfor 
opmærksom på, at alting er skrevet helt korrekt. 

En kommando er oftest opbygget med navnet på en kommando efterfulgt af en parentes. I 
Parentesen angives de argumenter, der skal bruges for at udføre kommandoen, fx angivelse af 
variabelnavne til et plot. Men det kan også være argumenter som laver om på udførelsen af 
kommandoen, fx om ’missing values’ skal udelades i beregninger som vist i eksempler ovenfor, 



13 
 

eller hvilken måde et plot skal opbygges, tekster til en grafs akser, eller hvilke symboler der skal 
bruges til at plotte værdier i en graf. 

Er der noget der ikke virker som forventet, kan du ofte læse meget ud af den fejlmeddelelse, der 
kommer frem med rød skrift i RStudio’s kommandovindue. Eksempel: 

> m <- matrix(data=c(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), ncol=FALSE) 
Error in matrix(data = c(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), ncol = FALSE) :  
  data is too long 
 

I forsøget på at oprette en matrice med navnet ‘m’, har jeg angivet antallet af kolonner i matricen 
med ‘ncol=’. Denne værdi er sat til FALSE – altså ingen kolonner – og dermed bliver talrækken for 
stor til at skrive ind i en matrice med 0 kolonner. Sletter jeg argumentet (’ncol=FALSE’), angiver et 
antal kolonner der passer til antallet af værdier (fx ’ncol=3’), vil jeg kunne oprette et objekt uden 
problemer. Angiver jeg et antal kolonner, der ikke passer til mængden af data (fx ’ncol=4’), vil jeg 
oprette objektet, men få en fejlmeddelelse, der fortæller at de angivne data ikke passede til 
objektets størrelse, og R derfor startede forfra eller kun brugte nogle af dataene (prøv selv med 
nogle forskellige angivelser af antallet af kolonner). 

Du kan søge hjælp om en konkret kommando frem ved enten at søge på den i ’Help’ vinduet 
nederst til højre i RStudio, eller ved at skrive ’help(kommando)’ i kommandovinduet: 

> help(plot) 

Du vil så få åbnet en beskrivelse af kommandoen i hjælpevinduet. Disse beskrivelser er bygget op 
på samme måde, uafhængigt af hvilken kommando du søger på, men selvfølgelig med 
variationer betinget af indholdet i kommandoen. Det følger nogenlunde denne oversigt, hvor der 
dog også kan stå fx referencer til litteratur, navne på dem der har lavet funktionen m.m. 
Bemærkninger er skrevet efter #:  

plot {graphics} # Navnet på funktionen, og den pakke, den tilhører. 

Generic X-Y Plotting # Titel på hjælpe-beskrivelsen. 

Description  #Beskrivelse af, hvad funktionen gør 

… tekst…  

Usage # Opbygningen af funktionen, når du skriver den. De argumenter, der 
står i parentesen er dem, der skal angives for at funktionen virker, mens 
punktummerne ’…’ angiver, at der kan tilføjes flere argumenter. Her kan 
dog være angivet argumenter, som har en ’default setting’, som 
anvendes hvis den ikke angives, men er nødvendig for at gennemføre 
funktionen.  

plot(x, y, ...) 

Arguments # Beskrivelse af de enkelte argumenter, der kan anvendes. Læg mærke 
til, at rækkefølgen af argumenter som regel er underordnet (bortset fra 
angivelse af afhængige og uafhængige variable!) 

… table med argumenter, der kan bruges sammen med funktionen. Her kan eventuelt være links til 
argumenter af mere generel karakter, der kan kombineres med kommandoen …  
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Details  # Eventuel uddybning af nogle af argumenterne. 

… tekst med detaljer til nogle af argumenterne, hvis det er relevant … 

See Also 

… tekst med andre lignende funktioner, man kan overveje … 

Examples # Her kan ofte findes lige præcist det eksempel, man mangler for at 
gennemskue hvordan man skal bruge funktionen til det man gerne vil. 
Ofte er det en god idé at starte læsningen af hjælpefilen her! 

… tekst med eksempler på, hvordan funktionen kan bruges … 

 

En anden mulighed for at få hjælp er at fremkalde eksempler på en kommando i R med 
funktionen ’example()’: 

> example(plot) 

R vil nu vise eksempler på brug af kommandoen, som kræver at du trykker ’retur’ mellem de 
forskellige eksempler. Også her kan der være god inspiration. 

Cheet-sheets 
Der er udviklet en lang række ’Cheet-sheets’ til R, som kan findes på nettet. De lister en række 
kommandoer og beskrivelser heraf op, som introducerer til konkrete områder man kan arbejde 
med data indenfor i R. Det kan være en hjælp for nogle, særligt senere, men jeg vil til en start 
anbefale at lave dit eget, med en oversigt over de kommandoer du er introduceret til, indtil du er 
mere øvet i at arbejde i R og har fået den grundlæggende databehandling på plads. 

Univariat analyse med R 
Univariat analyse dækker over beskrivelsen af en enkelt variabel. Mange af disse beregninger kan 
laves med mere end én kommando. Vær endvidere opmærksom på, at alle de følgende 
kommandoer kan bruges til at gemme resultatet i et objekt, hvis man ønsker at bruge resultatet i 
videre analyser – se første kommando nedenfor. Alle eksemplerne er lavet med ovenfor indlæste 
datasæt – objektet ’ESS6Midtjylland’. Først gennemgås nogle funktioner, der som standard er 
indlæst i R, derefter gennemgås nogle funktioner, der kan indlæses vha. forskellige pakker, og sidst 
gennemgås hvordan man selv kan lave en funktion, der beregner nogle almindelige mål indenfor 
den deskriptive statistik. Hvor ikke andet er nævnt, kan man udføre kommandoen uden 
inddragelse af ’missing values’ ved tilføjelse af argumentet ’na.rm=TRUE’.  

Skal du kun lave beregninger på ét objekt, eller flere objekter hvor variabelnavnene er forskellige, 
kan du bruge kommandoen ’attach()’ til at fortælle R, at den skal lede efter et variabelnavn i det 
objekt – så slipper du for at skrive navnet på objektet i hver kommando. Det kan til gengæld give 
problemer, hvis de arbejder med flere objekter med ens variabelnavne – fx flere udsnit af ESS6-
datasættet. Hvis du vil attache objektet ’ESS6Midtjylland’, kan det gøres således: 

> attach(ESS6Midtjylland) #Fortæller R skal lede efter variabelnavne her 

> summary(happy) #Du kan nu undlade at skrive objektnavnet. 

I følgende eksempler, er objektnavnet, hvor der skal ledes efter variablen skrevet ind. 
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Gennemsnit (mean) 
Kan beregnes med  

> mean(ESS6Midtjylland$agea) #Gennemsnit af aldersvariablen 

> gns <- mean(ESS6Midtjylland$agea) #gemmer gennemsnittet af variablen
           agea i et objekt med navnet ’gns’ 

Standardafvigelse (standarddeviation, SD) 
Kan beregnes med 

> sd(ESS6Midtjylland$agea)  

Median 
Kan beregnes med 

> median(ESS6Midtjylland$agea)  

Minimum og maksimum 
Kan beregnes med kommandoerne 

> min(ESS6Midtjylland$agea) # Giver den mindste værdi for variablen 
> max(ESS6Midtjylland$agea) # Giver den største værdi for variablen 

Kvartiler 
Kan beregnes med 

> quantile(ESS6Midtjylland$agea) # Kvartiler ved 0% 25% 50% 75% 100% 
> quantile(ESS6Midtjylland$agea, c(.05, .45, .95)) # Kvartiler ved 5% 45% og 95% 

Summary af data 
Med kommandoen ’summary()’ kan man få en oversigt over en variabel, eller over alle variable i 
et datasæt. 

> summary(ESS6Midtjylland$agea) # Gennemsnit, median, min, maks, 1. og 3. 
      kvartil af variable ‘agea’ 

Konfidensintervaller 
R har ikke en kommando til beregning af konfidensintervaller som standard. De kan imidlertid 
beregnes med standardkommandoen for at lave en t-test, som også gennemgås under afsnittet 
Bivariate analyser. Ulempen ved denne tilgang er, at vi udover konfidensintervallet og gennemsnit 
får en række andre informationer, vi ikke skal bruge er. (Dem får vi, da kommandoen tester, om 
gennemsnittet på variablen er forskelligt fra 0. 

> t.test(ESS6Midtjylland$agea)  
> t.test(ESS6Midtjylland$agea, conf.level=0.90) #argumentet gør det muligt at 
ændre konfidensintervallet fra standardniveauet 95%. 

Subsample af data 
Hvis du kun ønsker at se resultatet af en af ovenstående beregninger for et underudsnit af data, 
bestemt ved en anden variabel, er det muligt ved at angive værdien for variablen i en firkantet 
parentes i forlængelse af variabelnavnet. 

For at beregne gennemsnitsalderen alene for mænd, kan det gøres således: 

> mean(ESS6Midtjylland$agea[ESS6Midtjylland$gndr==1])  
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Vær her opmærksom på, at R læser to lighedstegn (==) som ’er lig med’, mens et lighedstegn (=) af 
R tolkes som ’sættes lig med’ (altså giver en ny værdi til objektet). 

Eller gennemsnitsalderen for respondenter med en værdi på helbredsvariablen (health) der er 2 
eller derover: 

> mean(ESS6Midtjylland$agea[ESS6Midtjylland$health>=2])  

Eller under 3: 

> mean(ESS6Midtjylland$agea[ESS6Midtjylland$health<3]) 

Kommandoer der kræver installation af ekstra pakker 
Pakken ’Rmisc’ har en funktion, der kan bruges til at beregne konfidensintervaller omkring et 
gennemsnit. Først installeres og indlæses pakken: 

> install.packages("Rmisc") # Skal kun køres første gang  
> library(Rmisc) # Indlæser pakken, så kommandoen er tilgængelig. 

Herefter kan vi få beregnet konfidensintervaller omkring et gennemsnit: 

> CI(ESS6Midtjylland$agea)  
> CI(ESS6Midtjylland$agea, ci = 0.90 ) # Argumentet ci giver mulighed for 
         at sætte et andet signifikansniveau 

Egne funktioner 
Variationsbredden (range) er et mål, som R ikke har indbygget en standardkommando til. Vi kan 
imidlertid udnytte, at vi kan lave en funktion i R som inddrager kendte kommandoer. 
Variationsbredden er som bekendt bestemt som ’maksimums – minimumsværdi’ – to kommandoer 
vi allerede kender.  

For selv at lave en funktion, skal vi oprette et objekt, der indeholder funktionen. Så kan vi 
efterfølgende bruge objektet til at beregne det ønskede mål, her variationsbredden.  

Det kan fx se således ud: 

> getrange <- function(v) {  # Opretter et objekt (getrange) som 
     indeholder en funktion 
    max(v) – min(v)  # Indholdet i funktionen (max-min værdi) 
  }   # Tuborg-paranteserne starter og afslutter 
    funktionen 

Når linjerne køres i R, kan vi se der bliver oprettet et nyt objekt, betegnet som en ’Function’. Vi kan 
nu efterfølgende få beregnet variationsbredden på en variabel i et objekt ved brug af det nye 
objekt: 

> getrange(ESS6Midtjylland$agea) 

På samme vis findes der ingen funktion, der beregner mode – den mest hyppige værdi i en 
variabel. Det kan vi gøre med denne kommando, der indeholder nogle ukendte kommandoer, 
men er opbygget efter samme princip om at oprette et objekt, der indeholder en funktion: 

> getmode <- function(v) { 
    uniqv <- unique(v) 
    uniqv[which.max(tabulate(match(v, uniqv)))] 
  } 
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Vi kan herefter få beregnet mode: 

> getmode(ESS6Midtjylland$vote) 

Bivariat analyse med R 
Bivariat analyse dækker over analyse af, hvorvidt to variable varierer sammen – ser vi en ændring i 
den afhængige variabel, når der sker en ændring i den uafhængige? Mange af disse beregninger 
kan laves med mere end én kommando. Også her kan vi gemme resultatet i et objekt, hvis vi 
ønsker det. Det kan særligt være relevant for krydstabeller. Også her er brugt det tidligere indlæste 
objektet ’ESS6Midtjylland’ i eksemplerne. Hvor ikke andet er nævnt, kan man udføre kommandoen 
uden inddragelse af ’missing values’ ved tilføjelse af argumentet ’na.rm=TRUE’.  

I følgende eksempler, er objektnavnet, hvor der skal ledes efter variablen skrevet ind. Bemærk, at 
ikke alle analyser er velegnede til alle variabeltyper (kvalitative (nominal, ordinal) og kvantitative 
(interval, ratio)). Så overvej hvad det er for en variabeltype du anvender – så længe du arbejder 
med variable hvis værdier er tal, vil R behandle dem som koder dine kommandoer, det er derfor 
dig selv, der skal holde øje med at du behandler variablene indenfor de uligheder, de teoretisk set 
giver dig. 

Tabeller og chi2 test 
Når du skal arbejde med tabeller, kan det være en fordel at lave et objekt, der indeholder data til 
tabellen, for derefter at bearbejde og foretage eventuelle beregninger på objektet efterfølgende. 

Kommandoen table() opretter en tabel. Vi kan sætte en, to eller tre variable ind i tabellen, som 
enten giver et overblik over den enkelte variabel, to variable over for hinanden (krydstabel) eller 
elaborerer sammenhængen mellem to variable i forhold til fordelingen på en tredje (en form for 
multivariat analyse). 

Et objekt med en variabel i tabel over om respondenten stemmer: 

> stemmer <- table(ESS6Midtjylland$vote) 

Et objekt med en krydstabel: 

> stemmerkoen <- table(ESS6Midtjylland$vote, ESS6Midtjylland$gndr) 

Bemærk, at den første variabel bliver til rækkerne, den sidste kolonnerne. 

Et objekt med to (eller flere) krydstabeller, hvor tredje variabel afgør fordelingen til tabellerne: 

> stemmerkoenedu <- table(ESS6Midtjylland$vote, ESS6Midtjylland$gndr, + 
  ESS6Midtjylland$highered) 

Den sidste variabel fordeler observationer på tabeller. 

Vi kan nu give rækkerne og kolonnerne navne i objektet: 

Rækker: 

> row.names(stemmerkoen) <- c("Yes", "No", "Not eligible to") 

Kolonner: 

> colnames(stemmerkoen) <- c("Mand", "Kvinde") 
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NB: For både række og kolonnenavne, så vær opmærksom på, om der er overensstemmelse 
mellem antallet af navne der tildeles, og antallet af hhv. rækker/kolonner. Endvidere skal navnene 
i "gåseøjne", da navnet (som regel) er en tekststreng og ikke et tal. 

Skal du give de samme navne til flere tabeller, (fx hvis du laver tabeller med flere variable fordelt 
på køn) kan du gemme navnene i et objekt og så tildele navne til tabellerne ved brug af objektet: 

> koen <- c("Mand", "Kvinde") 
> colnames(stemmerkoen) <- koen 

 

Randfordeling:  

Vi kan få vist tabellen med randfordeling med følgende kommando: 

> addmargins(stemmerkoen) 

og ved argumentet ’margin’ kun til rækker eller kolonner. Fx: 

> addmargins(stemmerkoen, margins=1) 

Hvis man vil have opgjort tabellen med procentsatser frem for de faktiske observationer, kan det 
gøres med kommandoen prop.table(): 

> prop.table(stemmerkoen) 

Som default får vi en procentopgørelse for totalprocenterne i tabellen. Ønsker vi at sammenligne 
rækker eller kolonner i tabellen, kan vi bede om at få opgjort enten række eller kolonne-procenter. 
Det gøres ved at tilføje et argumentet, som ændrer hvilken procentform der opgøres. argumentet 
margin= fortæller, om vi vil have procenter opgjort for første eller anden variabel i tabellen, og 
kan derfor sættes til 1 for rækker og 2 for kolonner: 

> prop.table(stemmerkoen, margin=1) # rækkeprocenter 

> prop.table(stemmerkoen, margin=2) # kolonneprocenter 

Vi kan endvidere udelade selve argumentet, og skrive en vektor, med oplysninger om, hvilke celler 
der skal laves procenter for:  

> prop.table(stemmerkoen, c(1))   # rækkeprocenter 

> prop.table(stemmerkoen, c(2))   # kolonneprocenter 

> prop.table(stemmerkoen, c(1,2)) # Celleprocent 

Sidstnævnte er knapt så meningsfuld, da hver celle automatisk summerer op til 100%. 

Chi2-test på tabellen kan laves med kommandoen (men kun for en tabel med to variable!): 

> chisq.test(stemmerkoen) 

Kommandoen giver os tre tal: En teststørrelse (Chi2-værdien), et antal frihedsgrader (df) og en p-
værdi (som er givet af de to andre). Husk altid at tjekke, om forudsætningerne for at lave testen er 
til stede (se pensum)! 

Vær opmærksom på, at det objekt du laver chi2-testen på, skal være de faktiske observationer, og 
ikke fx en procentopgørelse. Er din tabel lavet med procenter, må du med andre ord lave testen på 
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et tilsvarende objekt med de faktiske observationer, eller direkte på de variable, der indgår i 
tabellen: 

> chisq.test(ESS6Midtjylland$vote, ESS6Midtjylland$gndr) 

Er forudsætningen om tilstrækkeligt med observationer i cellerne ikke til stede, kan man i nogle 
tilfælde lave en Fisher Exact test. Hvor chi2-testen beregner en teststørrelse ud fra observationer og 
randfordeling, beregner Fisher Exact testen alle mulige kombinationer af tabeller, og rangerer 
dem. Herefter beregnes det, hvor sandsynligt det er at få den givne fordeling, hvis der ikke er en 
sammenhæng mellem variablene i tabellen. Det er med andre ord en regnetung test, og det kan 
derfor være vanskelig at gennemføre testen på store tabeller. 

Testen udføres med følgende kommando, og resultatet tolkes på samme vis som chi2-testen: 

> fisher.test(stemmerkoen) 

 

Hvis vi ser, at der er en sammenhæng i en tabel, der indikerer at bevægelsen i tabellen går i én 
retning, kan vi få et mål for styrken af denne sammenhæng ved at beregne en gammakoefficient. 
Den er et udtryk for, hvor stor tendensen til at gå et skridt nedad i tabellen er, hver gang vi bevæger 
os et skridt ud ad rækkerne – og kan gå fra -1 til +1. Er der ingen sammenhæng, eller er 
sammenhængen ikke lineær (fx hvis man i første del af tabellen bevæger sig nedad når man går 
ud af rækkerne, og sidste del opad). For en uddybning, se eventuelt: [reference kommer senere]. 

For at lave testen, kræver det at man har installeret og indlæst pakken ’vcdExtra’ (der er andre 
pakker, der også har en gamma-test indbygget.) 

> install.packages("vceExtra") # Installerer pakken (kun nødvendigt første gang) 
> library(vcdExtra) ## indlæser pakken 
> GKgamma(stemmerkoen) # Beregner gammaværdien for tabellen ‘stemmerkoen’ 

Resultatet giver tre tal: En gammaværdi, som udtrykker hvor stor stærk ændringen i den afhængige 
variabel er betinget af ændringer i den uafhængige. Dertil en standard error (udtryk for usikkerhed 
i estimatet) og et konfidensinterval. Går konfidensintervallet hen over nul (0), kan vi ikke med 
statistisk sikkerhed sige, at der er en bevægelse i en bestemt retning i tabellen. 

Yderligere intro til tabeller kan findes i Stowell (2014) (kapitel 6) og Mailund (2019) (kapitel 3+4) 
har gode introduktioner til arbejdet med tabeller. Mailund primært baseret på tilføjelsespakkerne 
tibble og tidyverse. 

T-test 
Vi så allerede under den univariate analyse, hvordan vi kan lave en t-test, der tester om et 
gennemsnit er forskelligt fra 0. Vi kan imidlertid også teste nulhypotesen, at gennemsnittet har en 
bestemt værdi. Lad os fx antage, at gennemsnitsalderen for vores population, som vi har udtrukket 
samplet ’ESS6Midtjylland’ fra, er 49,3. Vi kan så teste, om gennemsnitsalderen i samplet er forskellig 
fra alderen i vores population. (Er det tilfældet, har vi udtrukket en uheldig stikprøve, som ikke er 
repræsentativ for vores population). Vi tester gennemsnittet af en variabel imod en konkret værdi 
med følgende argument i kommandoen: 

> t.test(ESS6Midtjylland$agea, mu=49.3) #mu er værdien, vi vil teste imod 

Det giver følgende output: 
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 One Sample t-test 
 
data:  ESS6Midtjylland$agea 
t = -1.0046, df = 401, p-value = 0.3157 
alternative hypothesis: true mean is not equal to 49.3 
95 percent confidence interval: 
 46.49320 50.20829 
sample estimates: 
mean of x  
 48.35075  
 
Vi ser, at p-værdien er 0.32 – gennemsnitsværdien i vores sample adskiller sig således ikke 
signifikant fra gennemsnitsalderen i populationen. Ligeledes får vi oplyst konfidensinterval for vores 
variabel, samt variablens gennemsnit (og nogle testværdier i form af en t-værdi og antallet af 
frihedsgrader i testen (df – degrees of freedom)).  

En anden mulighed er at teste, om to grupper i vores sample har den samme gennemsnitsværdi. 
Det kunne være vi gerne ville vide, om der er forskel i gennemsnitsuddannelseslængde for mænd 
og kvinder (husk, at ’+’ indikerer, at kommandoen fortsætter på næste linje): 

> t.test(ESS6Midtjylland$eduyrs[ESS6Midtjylland$gndr==1], +  
  ESS6Midtjylland$eduyrs[ESS6Midtjylland$gndr==2]) 

De firkantede parenteser i kommandoen efter variabelnavnet henviser til, at der skal filtreres på 
variablen i forhold til værdien på variablen i parantesen – her altså arbejdstiden (wkhtot) for to 
værdier på variablen for køn (gndr). 

Outputtet af kommandoen ligner ovenstående, men med den forskel, at det konfidensinterval vi 
får oplyst, er konfidensintervallet for forskellen på de to grupper. Da det i dette tilfælde indeholder 
værdien 0 er der IKKE en signifikant forskel på de to gruppers gennemsnitsværdi på variablen, 
hvilket bekræftes af p-værdien (p>0.05) Bemærk at en notation som fx 4.387e-7 svarer til 
0,0000004387).  

Sidst men ikke mindst, kan vi også teste, om to forskellige variable har samme gennemsnit. Selvom 
det ikke er substantielt meningsfuldt, kan vi teste om gennemsnittet på variablen ’health’ og 
variablen ’happy’ er ens ved at angive de to variable: 

> t.test(ESS6Midtjylland$health, ESS6Midtjylland$happy)  

Har vi indlæst både datasættet fra Midtjylland og hele landet, kan vi for eksemplets skyld teste, om 
der er forskel i en variabel mellem Midtjylland og resten af Danmark: 

> t.test(ESS6Midtjylland$health, ESS6dk$happy[ESS6dk$region!="DK04"]) 

([ESS6dk$region!="DK04"] – den firkantede parentes her betyder, at vi filtrerer variablen ’happy’ 
i forhold til de observationer, der bestemmes af denne filtrering. Vi vil gerne sortere midtjyderne fra 
resten af samplet fra hele landet. ’!=’ læser R som ’forskellig fra’, dvs. vi tager observationer, som 
ikke har værdien ’DK04’. Variablen ’region’ er en variabel der indeholder tekst, ikke tal, derfor 
sættes ’DK04’ i gåseøjne ("DK04") så R ved, at det er tekst.) 

Der er forskellige argumenter, der kan sættes i forbindelse med en t-test. De væsentligste er 
muligheden for at ændre på selve testen: Skal den være en- eller to-sidet? Skal den udføres som 
en parret test (hvis du fx har observeret de samme personer to gange, og vil se om gennemsnittet 
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har rykket sig)? Og om variansen er ens i de to grupper, der testes. Foreskriver din teori, at du har 
brug for en af disse muligheder, så se i hjælpefilen til t.test. 

Korrelationer 
Kan beregnes med 

> cor(ESS6Midtjylland$agea, ESS6Midtjylland$health) # Beregner Pearson’s r 
> cor.test(ESS6Midtjylland$agea, ESS6Midtjylland$health) # Signifikanstest 
 

Bemærk, at signifikanstesten cor.test() også beregner selve korrelationskoefficienten. Som ved 
t-testen får du her information om p-værdien, nogle test-størrelser, samt oplysning om, hvilket 
interval korrelationskoefficienten må forventes at ligge indenfor, med det signifikansniveau der er 
valgt. Som udgangspunkt vælger R at bruge 95%, med mindre du selv har sat det anderledes. 

Med forskellige argumenter, kan du ændre på beregningen af korrelationskoefficienten. Relevant 
er det her, at kommandoen som udgangspunkt beregner Pearson’s r. Pearson’s r antager en lineær 
relation mellem variablene (og dermed at begge variable er kvantitative). Er en eller begge dine 
variable målt på en ordinal skala er testen med andre ord ikke gyldig. Her kan du i stedet anvende 
Kendall’s Tau eller Spearman korrelationen. Det gør du ved at specificere, hvilken metode der skal 
bruges. Ligeledes kan du ændre på det signifikansniveau, der benyttes i ’cor.test()’: 

> cor(ESS6Midtjylland$agea, ESS6Midtjylland$health, method = "spearman")  
> cor.test(ESS6Midtjylland$agea, ESS6Midtjylland$health, method = "kendall", 
  conf.level = 0.90)  

Regression i R 
En lineær regression kan i R laves med en enkelt kommando, der dels fortæller R hvilken type 
regression man vil lave, dels hvilke variable der skal indgå, og sidst men ikke mindst, hvilke data 
der skal anvendes. Som ved så mange andre tilfælde kan der være en fordel ved at gemme 
resultatet i et objekt, da det giver mulighed for senere at efterbehandle resultatet, herunder opstille 
tabeller mv. med regressionsresultatet. Kommandoen ser i sin struktur derfor således ud: 

> 'objektnavn' <- lm(y ~ x1 + x2 + ... + xk, data = 'data-objektnavn')  

hvor y henviser til den afhængige variabel, og x1 + x2 + ... + xk henviser til en eller flere uafhængig 
variable. Da det med argumentet ’data = ’ angives, hvor R skal lede efter variablene, behøver man ikke 
angive objektnavnet sammen med variablen (men man kan gøre det, og udelade argumentet der peger på 
datasættet). 
Vi kan ud fra dette lave tre forskellige regressioner, hvis vi fx ønsker at undersøge hvilke variable i 
vores ESS6 datasæt for Midtjylland, der kan forklare noget af variationen i arbejdstidsvariablen – 
wkhtot. 

En ’tom’ model, der alene indeholder den afhængige variabel: 

> reg0 <- lm(wkhtot~1, data = ESS6Midtjylland) 

Denne model giver os alene et skæringspunkt (intercept), som svarer til gennemsnittet af variablen. 
Den kan bruges som reference for senere modeller (og årsagen til at jeg her har kaldt den ’reg0’, 
da det henviser til en model med 0 forklarende variable). Det er mere udbredt for andre typer af 
regressionsmodeller, som har mere end ét niveau i data, fx elever indlejret i klasser. Vi kan nu bede 
R om at vise objektet ved at skrive navnet på objektet (reg0), som viser os intercept og hvad det er 
for en model vi har lavet (svarende til indholdet i kommandoen. Hvis vi gerne vil have flere 
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oplysninger (og det vil vi) kan vi kalde det fulde resultat frem med kommandoen ’summary()’, 
som udover oplysninger om modellens opbygning og intercept, giver en lang række øvrige 
oplysninger, som vil blive gennemgået i forlængelse af den næste model. 

Vi kan lave en model med en forklarende variabel, fx helbred, ved at indsætte denne variabel 
efter tilden (~) i modellen:  

> reg1 <- lm(wkhtot ~ health, data = ESS6Midtjylland) 

Kalder vi resultatet frem ved hjælp af summary-kommandoen, får vi en lang række oplysninger om 
vores model. Først oplyses vi om, hvad det er for en model vi får resultatet for – her en lineær 
regressionsmodel med den afhængige variabel wkhtot og én uafhængig variabel, health.  

> summary(reg1) 
 
Call: 
lm(formula = wkhtot ~ health, data = ESS6Midtjylland) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-35.029  -4.066   2.922   7.007  86.824  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  32.9314     1.7162  19.188   <2e-16 *** 
health        1.0489     0.7843   1.337    0.182     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 15.22 on 400 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.004452, Adjusted R-squared:  0.001963  
F-statistic: 1.789 on 1 and 400 DF,  p-value: 0.1818 
 

Dernæst får vi nogle oplysninger om modellens residualer, dvs. størrelsen på de dele, af værdierne 
på den afhængige variabel, som vores model ikke kan forklare. Vi ser i eksemplet her, at fejlledet 
ikke ser ud til at være symmetrisk fordelt rundt om vores gennemsnitlige beregning af resultatet, da 
max-værdien numerisk set er væsentlig større end min-værdien, og 1. og 3. kvartil ligeledes ikke 
har samme numeriske størrelse (for en nærmere tolkning af dette, se en statistikbog). 

Som det tredje element fås vores modelestimater – regressionskoefficienterne. Først angives 
intercept, dvs. den estimerede værdi for vores afhængige variabel, når alle uafhængige variable 
antager værdien 0. I de næste linjer regressionskoefficienterne for de variable, vi har med i 
modellen. Vi ser her, at vores bedste bud på antal ugentlige arbejdstimer for en Midtjyde med 
værdien 0 på variablen health er 32,9 timer, og at vi kan forvente en gennemsnitlig stigning i 
ugentlig arbejdstid på 1 time, for hvert point mere, Midtjyden har angivet på variablen health. 
Sammen med disse estimater angives også standardfejl på estimatet, samt en t-værdi og hertil 
hørende p-værdi. De fortæller os i eksemplet her, at skæringen med Y-aksen (intercept) er 
signifikant, dvs. at vi kan forvente at en Midtjyde i gennemsnit arbejder mere end 0 timer, men at 
vores uafhængige variabel, health, ikke er signifikant, og at vi derfor ikke kan forvente nogen 
sammenhæng mellem selvvurderet helbred og arbejdstid.  

Sidst får vi oplyst nogle oplysninger om vores models statistiske egenskaber. Dels ’Residual 
standard error’, som fortæller noget om, hvor stor en fejl, der i gennemsnit er på estimatet af den 
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enkelte observation. Vi får oplyst antallet af frihedsgrader i modellen. Vi får oplyst modellens 
forklaringskraft i form af R2 og adjusted R2. Sidst men ikke mindst får vi oplyst nogle samlede test-
størrelser for modellen, som fortæller om den samlede model er statistisk signifikant. Da vi kun har 
en variabel i modellen, og denne ikke er signifikant, får vi her det samlede resultat, at modellen 
ikke er statistisk signifikant. Dvs. at vores bud på hvad den enkelte respondent har af ugentlig 
arbejdstid ikke bliver bedre af at inddrage selvvurderet helbred, end alene at basere os på 
vurderingen ud fra gennemsnitsværdien af arbejdstiden. 

Vil vi lave en multivariat regression – en regression med mere end én uafhængig variabel – er 
fremgangsmåden og tolkningen tilsvarende, hvor vi tilføjer nye variable med et + imellem hver 
variabel: 

> reg2 <- lm(wkhtot~health + eduyrs, data=ESS6Midtjylland) 

Resultatet kan herefter fremkaldes og tolkes som ovenstående. 

Regression med faktor-variable: 
Vi har ofte en variabel, der er kodet som nominal eller ordinal variabel, med to eller flere værdier. 
Den kan vi inddrage i en regression som en faktorvariabel, hvor en af værdierne (som default den 
første) vælges som reference, og modellen så vurderer de øvrige variable i forhold til denne 
referenceværdi (se eventuelt metodelitteraturen). Det kan i R gøres ved i kommandoen der laver 
regressionen, at fortælle at den konkrete variabel skal bruges som faktorvariabel. Det gøres ved at 
angive variablen i en parentes efter argumentet factor(). Det kan gøres på flere måder, men en 
fordel ved at bruge variable som faktorer er, at vi ikke nødvendigvis behøver omkode en variabel, 
som fx køn, hvis den er kodet 1 og 2 frem for 0 og 1. Fx: 

> reg3 <- lm(wkhtot~ eduyrs + factor(gndr), data=ESS6Midtjylland)  

Beder vi om summary af koefficienterne får vi følgende output: 

> summary(reg3)$coef 
                Estimate Std. Error   t value     Pr(>|t|) 
(Intercept)   34.4856602  2.2952756 15.024627 9.386287e-41 
eduyrs         0.3184484  0.1653148  1.926315 5.477512e-02 
factor(gndr)2 -7.1947772  1.4765483 -4.872700 1.590911e-06 
 

Vi kan se, at gndr variablen er behandlet som faktorvariabel. Tolkningen er, at hvis en observation 
på variablen antager værdien 2, vil vores estimat af den afhængige variabel være -7.2 lavere, end 
hvis variablen antager referenceværdien 1. En kvinde (som er kodet med værdien 2 i dette 
datasæt) har altså gennemsnitligt en godt 7 timer kortere arbejdsuge end en mand. Vi ser at 
denne forskel er statistisk signifikant (p<0.001). 

Hvis en variabel i vores datasæt er angivet til ikke at være numerisk, men en faktorvariabel, vil R 
automatisk bruge denne variabel som en faktorvariabel. Du kan se hvordan variablene i 
datasættet er kodet ved at trykke på pilen ud for datasættet i ’Environment’ vinduet, eller med 
kommandoen str() – hvor du enten kan bede om resultatet for et helt datasæt, eller en enkelt 
variabel (sidstnævnte særligt hvis datasættet har mange variable!). 
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Grafik i R 
Der er to gængse tilgange til at lave grafik i R. Den ene er de mere simple kommandoer, som er 
indbygget i R fra starten. Den anden er brugen af den meget fleksible pakke ’ggplot2’. Vi vil her 
først se på, hvordan vi med simple kommandoer kan lave grafer i R ud fra standardpakken, 
dernæst vil vi se på nogle eksempler fra ggplot2-pakken. 

Alle grafer vil blive vist i ’plot’ vinduet, hvorfra de kan gemmes ved et tryk på ’Export’ knappen – der 
kan vælges flere forskellige formater, og det burde fungere ok intuitivt. 

Grafik med R’s indbyggede grafikkommandoer 
Til overblik over en enkelt variabel kan man bruge et histogram. Det kan laves med kommandoen 
hist(), med den variabel, der ønskes et histogram over. Ud over den variabel, vi ønsker et 
histogram over, kan vi i parentesen tilføje argumenter, der tilpasser histogrammet. Et simpelt 
histogram over aldersvariablen agea: 

> hist(ESS6Midtjylland$agea) 

Vi kan sætte bredden af søjlerne i histogrammet med kommandoen ’breaks=’ og fx henvise til 
en vektor med start og slut-værdi, samt værdier ind imellem, der skal afgrænse hver søjle (se 
hjælpefilen for andre muligheder). Argumentet ’col="farvenavn"’ kan angive en farve på 
søjlerne (se evt. mulige farver her: https://www.datamentor.io/r-programming/color/). 
’main="overskrift"’ og ’xlab="variabelnavn"’ giver henholdsvis en overskrift og en 
betegnelse på x-aksen (se evt. andre muligheder i hjælpefilen). Vi kan således lave et lidt mere 
avanceret histogram på fx denne måde: 

> hist(ESS6Midtjylland$agea, breaks=c(16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 
65, 70, 75, 80, 85, 91), col="blue2", main = "Histogram, Midtjylland", 
xlab="Alder", freq=TRUE)  

Som giver følgende resultat:  

 

Bemærk, at argumentet freq=TRUE er tilføjet. Det er gjort for at få frekvenser op ad y-aksen frem 
for density – det giver en advarsel i R, da arealet for de enkelte søjler ikke afspejler størrelsen på 
hver hver gruppe i forhold til hinanden. Det kan eventuelt fjernes ved at rette de yderste søjler til, så 
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de også indeholder 5 observationer hver (læg mærke til, at de to yderste søjler på grafen her har 
anden bredde end de øvrige). 

Vi kan lave et scatterplot af observationerne af to variable over for hinanden med kommandoen 
plot(xvar,yvar, evt. argumenter) – her går de fleste af argumenterne igen fra 
histogramkommandoen. Fx:  

> plot(ESS6Midtjylland$health, ESS6Midtjylland$wkhtot, main = "Plot over 
arbejdstid ifht selvvurderet helbred", xlab = "Selvvurderet helbred", ylab = 
"Ugentlig arbejdstid", col="green4") 

Vi kan efterfølgende føje linjer til plottet med kommandoen abline(), hvor argumentet fx kan 
henvise til resultatet a fen regression, og dermed lave regressionslinjen til plottet 
(abline(objektnavn)), en ret linje (abline(h=x/v=y) eller en linje der skærer y-aksen i et punkt a og 
har hældningen b (abline(a,b). Fx: 

> abline(reg1) # Forudsætter at regressionsresultatet af den ovenstående model 
  reg1 er gemt som et objekt. 

De to linjer giver følgende resultat: 

 

Vær opmærksom på, at rækkefølgen på variablene er omvendt i hhv. regressionen (yvar~xvar) og 
plottet (xvar,yvar). Med argumentet ’type="?"’ kan der laves andre plottyper med to variable 
vha plot() kommandoen, se hjælpefilen. 

Et boxplot kan laves med kommandoen boxplot(var~filtervar) og tilføjes nogle af de 
samme ændringer som histogram og plot-kommandoerne. Fx: 

> boxplot(ESS6Midtjylland$eduyrs~ESS6Midtjylland$vote, col=heat.colors(3), 
  main="Boxplot", xlab="Voter?", ylab="Års uddannelse") 
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Grafik med ggplot2 
Fordelen ved at lave grafik med pakken ’ggplot2’ er, at pakken er meget fleksibel og giver et hav 
af muligheder. Herunder kan du løbende lægge flere lag på et plot. Af samme årsag er 
beskrivelsen her meget introducerende, og der henvises til anden litteratur. Men som eksempler 
kan nævnes, at ggplot2 kan bruges til at lave animerede plot der viser udvikling over tid, eller 
plotte fx kortdata fra dit løbeur – se fx http://r-statistics.co/Top50-Ggplot2-Visualizations-MasterList-
R-Code.html for eksempler. For en introduktion, se fx kapitel 3 i Wickham & Grolemund (2016), eller 
kapitel 12 i Mailund (2019) fra litteraturlisten.  

Før du kan lave følgende plot, skal pakken ’ggplot2’ være installeret og efterfølgende indlæst: 

> install.packages("ggplot2") # Kun nødvendigt første gang pakken skal bruges 
> library(ggplot2)   # Indlæser pakken 

ggplot har en grundlæggende struktur for opbygningen af et plot, som kan beskrives på følgende 
måde, hvor <DATA> erstattes med det datasæt man benytter, <GEOM_FUNCTION> med den graftype 
man ønsker at lægge på plottet, og <MAPPINGS> med hvad der skal være på det pågældende lag 
på plottet: 

> ggplot(data = <DATA>) +  
  <GEOM_FUNCTION>(mapping = aes(<MAPPINGS>)) 
 

Følgende plot laver således et histogram over variablen ’happy’, og opdeler søjlerne i to farver 
baseret på variablen ’gndr’: 

> ggplot(data = ESS6Midtjylland) + # Datasættet kan gives et andet navn 
  geom_histogram(       # Angiver, at vi vil lave et histogram 
    mapping = aes(x = happy,      # Angiver valg af variabel til søjlerne 
    fill = gndr),        # Angiver variabel for opdeling af søjler i farver  
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    binwidth = 1)       # Argument for søjlebredde 

 

Vi kan også bruge ggplot til at lave et scatterplot, og lægge en regressionslinje ned over plottet. 
Her er arbejdstid (wkhtot) plottet som afhængig af alder (agea), og en regressionslinje er lagt ned 
over plottet. Endvidere er størrelsen af de enkelte punkter gjort betinget af, om respondenten har 
stemt (vote2 – de to første linjer kopierer variablen vote til en ny variabel, der laves til en faktor-
variabel frem for en numerisk variabel – test eventuelt selv hvad forskellen er), og farven bestemt af 
respondentens køn: 

> ESS6Midtjylland$vote2 <- ESS6Midtjylland$vote # kopierer vote til ny variabel 
> ESS6Midtjylland$vote2 <- as.factor(ESS6Midtjylland$vote2)  
# Omdanner variablen vote 2 til en faktorvariabel 
 

> ggplot() +  
    geom_point(data = ESS6Midtjylland, mapping = aes(x = agea, y = wkhtot, size 
     = vote2, color = gndr)) + 
    geom_smooth(data = ESS6Midtjylland, mapping = aes(x = agea, y = wkhtot), 
     method = "lm") 

Første linje opretter et plot. Næste linje et lag med et scatterplot af de to variable, hvor størrelsen på 
punkterne bestemmes, og der peges på en vaiabel til at bestemme farven på punkterne. Anden 
linje opretter et nyt lag med en linje gennem punkterne – argumentet ’method = "lm"’ fortæller, at 
det skal være en lineær regressionslinje, da det ikke er default. Det giver følgende plot – hvor man 
selvfølgelig også her kan begynde at finde kommandoer til at ændre på titel, aksebeskrivelser, mv: 
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Vi kan ny udnytte, at vi har et tilsvarende datasæt for hele Danmark – og fx lægge en 
regressionslinje ind for sammenhængen mellem alder og aarbejdstid for hele Danmark ved at 
lægge endnu et lag på, hvor der peges på det andet datasæt:  

> ggplot() +  
    geom_point(data = ESS6Midtjylland, mapping = aes(x = agea, y = wkhtot, size  
     = vote2, color = gndr)) + 
    geom_smooth(data = ESS6Midtjylland, mapping = aes(x = agea, y = wkhtot), 
     method = "lm") + 
    geom_smooth(data = ESS6DK, mapping = aes(x = agea, y = wkhtot),  
     method = "lm") 

De første linjer er magen til foregående kommando, mens den sidste anvender datasættet fra hele 
DK, og derfor tegner en anden regressionslinje. Det giver følgende plot: 
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Bøger og links 
Følgende bøger og links kan anvendes som introduktion til R eller som steder at søge hjælp, udover 
de ovenfor beskrevne hjælpefunktioner. 

Vær dog opmærksom på, at det let kan virke uoverskueligt og meget indviklet at kaste sig ud i på 
egen hånd. Så se det som en supplerende litteraturliste for den interesserede, ikke som nødvendig 
læsning for at komme i gang med R. Her skal materialet fra undervisningen og Blackboard gerne 
være fyldestgørende! Vil du alligevel kaste dig ud i det, så start med referencer markeret med en 
asterisk (*). 

AU-Library 
Har en lang række bøger af både introducerende karakter, men også om mere avanceret brug af 
R.  

Elektroniske ressourcer fra AU-Library: 

* Stowell, S. (2014). Using R for Statistics. Berkeley, CA: Apress. 
Introduktion til R. Kapitel 6 (Tabular Data) dækker over opstilling af tabeller og beregning af chi2-
test.  

Mailund, T. (2019). R Data Science Quick Reference: A Pocket Guide to APIs, Libraries, and 
Packages. Berkeley, CA: Apress. 
Biblioteket hare n række af bøger om R af Mailund, med væsentligt mere avancerede emner. 

http://www.r-project.org/ og https://cran.r-project.org/  
På R’s egen hjemmeside findes ud over dokumentationen for R, en lang række brugerskrevne 
introduktioner til R. Under ’Documentation’  ’Contributed’ er de opdelt i forskellige kategorier og 
sprog.  

* Torfs, P., & Brauer, C. J. H. (2014). A (very) short introduction to R. Wageningen University, The 
Netherlands: Hydrology and Quantitative Water Management Group. 
En kort 12 siders introduktion til de basale elementer i R. 

Larsen, M., & Sestoft, P. (2009). noter om R.  
Længere Dansk introduktion til R af lidt ældre dato. 179 sider. Målrettet brugen på det daværende 
KVL. 

Andet 
Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for data science: O'Reilly Media, Inc. 
Udover at være en bog der kan købes, er det også en bog der er tilgængelig på nettet gratis. Den 
udmærker sig særligt ved at være skrevet i R ved hjælp af tilføjelsesprogrammet R Markdown!  

UCLA Institute for Digital Research and Education, University of California:  
Har en hjemmeside, som tilbyder en række værktøjer til brugere af forskellige statistikprogrammer. 
For R kan ressourcerne findes her: https://stats.idre.ucla.edu/r/  
Udemærker sig ved, at der dels er introduktionsmoduler til forskellige dele i R, dels at der for nogle 
statistikbøger findes kode til R, så man kan se hvordan de forskellige beregninger kan laves i R. 

https://www.statsbiblioteket.dk/au/?locale=da#/search?query=%22sarah%20stowell%22%20R&filter=lma_long:%2201a%22&recordId=ebog_ssj0001298891
https://www.statsbiblioteket.dk/au/?locale=da#/search?query=recordID:%22ebog_ssj0002208078%22%20
https://www.statsbiblioteket.dk/au/?locale=da#/search?query=recordID:%22ebog_ssj0002208078%22%20
http://www.r-project.org/
https://cran.r-project.org/
https://mirrors.dotsrc.org/cran/other-docs.html
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Torfs+Brauer-Short-R-Intro.pdf
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Torfs+Brauer-Short-R-Intro.pdf
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Larsen+Sestof-noter-om-R.pdf
https://r4ds.had.co.nz/index.html
https://stats.idre.ucla.edu/r/
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