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FØR VI BEGYNNER...



LÆRINGSMÅL

1. Kjenne til og kunne navigere mellom de ulike delene/ vinduene i SPSS, og
vite forskjellen på dem

2. Kunne skrive inn data

3. Kunne importere data

4. Identifisere feil og rare eller unaturlige verdier i et datasett

5. Beskrive data ved hjelp av statistikk regnet ut i SPSS (og vite hva statistikken
betyr/kan fortelle deg)

6. Vise frem data ved hjelp av grafer laget i SPSS

7. Manipulere data (omstrukturere, kode om, lage ny variable fra rådata)

8. Kunne effektivt dokumentere hva du har gjort i SPSS, og gjenbruke egne
metoder
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TEKNISKE FORUTSETNINGER

Hvis du ikke har SPSS nå, bruk remote desktop. Gå til view.uio.no i nettleser og
logg inn med UiO-brukernavn og passord, og velg Statistikk fullskjerm.

Data som brukes til eksempler og oppgaver er enten hentet fra SPSS survival
manual, eller er egenprodusert. De kan lastes ned i en .zip-fil på kurssiden.

Prøv å gjøre og følge de samme stegene som jeg gjør underveis. Har du spørsmål
eller problemer, rop ut!

2



INTRODUKSJON TIL SPSS



HVA ER SPSS?

SPSS står for Statistical Package for the Social Sciences

De ulike vinduene

1. Output

2. Syntax

3. Data view

4. Variabel view
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OUTPUT

Viser alle kommandoer som er kjørt, samt resulatatene av disse kommandoene
der det er aktuelt

Kan lagres som en .spv-fil, eller eksporteres som .ppt, .xls, .doc, .pdf, etc.
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SYNTAX

Syntax er den enkleste måten å holde oversikten over hva du har gjort. Dette er
veldig viktig for etterprøvbarhet!
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SYNTAX

Her kan du automatisk lime inn prosedyrer du bruker, eller du kan skrive selv
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SYNTAX

Det gjør det lettere å kjøre
samme metode på flere
datasett også, og å kjøre
samme metode flere ganger.
Denne kan lagres som en
.sps-fil. Den kan også åpnes
i et tekstredigeringsprogram,
som Notepad e.l.
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SYNTAX

Fargekoding

• Mørk blå - Prosedyrer

• Grønn - Undermetoder, knyttet til en prosedyre

• Rød/Orange - Nøkkelord som indikerer valg du har tatt

• Grå - Kommentarer (linjen må begynne med *)

• Svart - Variabelnavn
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DATA VIEW
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DATA VIEW
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VARIABLE VIEW
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VARIABLE VIEW
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DE FORSKJELLIGE TYPENE VARIABLER I SPSS

• Nominal - Dette er en variabel der data er kodet som et tall, men hvor tallet i
seg selv betyr noe annet enn selve tallverdien, f.eks. kjønn (kvinne: 1, mann:
2), svar (ja: 1, nei: 0).

• Ordinal - Variabel der data er kodet som tall, og kan sorteres på en fornuftig
måte, f.eks. utdanningsnivå (1: Grunnskole, 2: Videregående, 3: Bachelor, 4:
Master).

• Scale - Tall, f.eks. alder, blodtrykk, temperatur, etc. Det er også greit å velge
scale for variabler av typen ’på en skala fra 1 til 10, hvor mye er du enig i
følgende?’.
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ALLE DE ANDRE VERDIENE SOM DEFINERER EN VARIABEL

• Name - navn (må begynne med en bokstav, kan ikke inneholde punktum)
• Type - numeric, string, date, dvs. tall, ord, dato, etc.
• Width - hvor mange siffer trenger du?
• Decimals - hvor mange desimaler trenger du?
• Label - "lengre" beskrivelse av variabel
• Values - for nominal og ordinal: her koder du variablen
• Missing - om du vil angi manglende data på en annen måte enn en tom celle

(ikke gjør det med mindre du må)
• Columns - hvor bred vil du at kolonnen skal være
• Align - høyre- eller venstre-orientering
• Measure - her angir du scale, nominal eller ordinal
• Role - Angi rolle fra starten (hvis du vil), f.eks. avhengig eller uavhengig

variabel
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AKTIVT VINDU

Spesielt når man har mange datafiler åpne samtidig er det viktig å passe på at
man jobber med riktig sett. SPSS indikerer hvilket vindu som er det aktive, altså
det du jobber på, ved å sette på et lite kors øverst.
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SNARVEIER

Ikon Beskrivelse

Åpne fil

Lagre fil

Utskrift

Siste brukte
kommandoer

Undo

Redo

Gå til case

Ikon Beskrivelse

Gå til variabel

Variabel-
informasjon

Deskriptiv
statistikk

Finn/søk

Sett inn case

Sett inn vari-
abel

Del opp fil

Ikon Beskrivelse

Vektlegge
caser

Velg caser

Velg om data
eller label
vises

Bruk under-
sett

Vis alle vari-
abler

Spell check
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DATAHÅNDTERING I SPSS



ÅPNE EN EKSISTERENDE DATAFIL

Når du er i et tomt regneark kan du trykke på Mappe-ikonet.

Fra et hvilket som helst annet type vindu (Output eller Syntax) gå til File > Open >

Data.
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ÅPNE EN EKSISTERENDE DATAFIL

Datafiler i SPSS er filer av
typen .sav

Trykk Paste, ikke Open. Da
limer du kommandoen inn i
syntax. Gå inn i
syntax-vindu, marker
teksten, og trykk på ’run
selection’-knappen (grønn
trekant).
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IMPORTERE DATA - TEKSTFIL

File > Import Data > Text Data

Her kan man importere filer av typene .txt, .dat, .csv og .tab

19



IMPORTERE DATA - TEXT IMPORT WIZARD STEG 1 AV 6
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IMPORTERE DATA - TEXT IMPORT WIZARD STEG 2 AV 6
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IMPORTERE DATA - TEXT IMPORT WIZARD STEG 3 AV 6
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IMPORTERE DATA - TEXT IMPORT WIZARD STEG 4 AV 6
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IMPORTERE DATA - TEXT IMPORT WIZARD STEG 5 AV 6
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IMPORTERE DATA - TEXT IMPORT WIZARD STEG 6 AV 6
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IMPORTERE DATA - CSV

File > Import Data > CSV Data
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IMPORTERE DATA - XLS/XLSX

File > Import Data > Excel
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DATA VIEW - SPLIT VIEW

Når du har veldig store datasett, kan du dele opp ’skjermen’, slik at du får fire
paneler som viser ulike deler av regnearket samtidig. Window > Split
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REDIGERE DATAFIL

Sette inn eller slette enkelte caser eller variabler når du er i Data view

Husk å lagre datafilen med nytt navn, så rådataene er uendret 29



REDIGERE DATAFIL

Sette inn eller slette enkelte caser eller variabler på andre måter
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ENDRE VARIABEL

Data > Define Variable Properties

Bedre metode enn å endre direkte i Variable View, ettersom du kan bruke Paste
(dokumentere hva du har gjort) 31



SORTERE CASES

Data > Sort cases
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FØR VI BEGYNNER Å ANALYSERE...



ER ALT RIKTIG?

Har import gått bra?

Har alt blitt kodet riktig?

For dette bruker vi filen error.sav

Kategorisk variabel: Analyze > Descriptive statistics > Frequencies
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ER ALT RIKTIG?

Vi får to tabeller. Statistics angir antall gyldige datapunkter, og antall manglende,
samt max og min. Den andre tabellen forteller oss hvor mange personer som er
kodet feil.
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ER ALT RIKTIG?

Kontinuerlig variabel: Analyze > Descriptive statistics > Descriptives
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ER ALT RIKTIG?

Tabellen angir blant annet max og min, som forteller oss at minst en person har
fått alder kodet feil.

Hvis du endrer noe, husk å dokumentere
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DESKRIPTIV STATISTIKK



FORSKJELLEN PÅ UTVALG OG POPULASJONER

Vi bruker statistikk til å si noe generelt om en populasjon, basert på resultater fra
et utvalg.

Selv om utvalget er tilfeldig og representativt vil det alltid være små variasjoner
mellom individer, som kan gi litt forskjellig resultater.

Det betyr at våre resultater kan være litt feil.

Jo større utvalg, jo mindre feil. Tommelfingerregel er å alltid ha minst 30
individer/caser per gruppe, helst flere. Er det mye variasjon, eller ser du etter små
forskjeller/effekter mellom grupper, trenger du flere caser.
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VIKTIGE STATISTISKE STØRRELSER

• Frekvens og relativ frekvens - hvor mange har svart ja, hvor mange nei, e.l.

• Gjennomsnitt, også kalt forventningsverdi. Gjennomsnittet trenger ikke være
en verdi vi faktisk kan måle.

• Median - midterste målepunkt når dataene er i stigende rekkefølge

• Mode - vanligste måleverdi, den som forekommer flest ganger. Det kan godt
være mer enn en mode
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VIKTIGE STATISTISKE STØRRELSER

• Standardavvik - spredningen til dataene, avvik fra gjennomsnittet

• Skjevhet - avvik fra symmetri

• Kurtose - lange haler, og spiss fordeling, eller data klumpet sammen rundt
midten

• Persentiler - andeler av datasett, f.eks. 25%-persentilen.

• Interquartile Range (IQR) - den midterste halvparten av dataene

• Konfidensintervall - intervallestimat istedenfor punktestimat. Dersom vi utfører
samme eksperiment/studie mange ganger, vil et 95% konfidensintervall for
gjennomsnittet inneholde populasjonens gjennomsnitt i 95% av
eksperimentene.
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KATEGORISKE VARIABLE

Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies

• Frequencies gir
frekvenstabeller og egnede
plott for kategoriske variabler

• Haken nederst i boksen
’Display Frequency Tables’ er
haket av som default.

• Flere variabler kan analyseres
samtidig om ønsket.
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KATEGORISKE VARIABLE

Frequencies: Statistics og Frequencies: Charts

• For kategoriske variabler er
det ingen av de statistiske
analysene/størrelsene som
egner seg. Man kan bruke
mode, men denne er i
grunnen like grei å finne fra
et diagram

• Grafer som er aktuelle er
enten kakediagram eller
søylediagram
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KATEGORISKE VARIABLE

Output
Tabellene som skrives
ut gir antall caser totalt,
og frekvenstabell for
hver variabel som er
inkludert i analysen.

42



KATEGORISKE VARIABLE

Output

Søylediagram for marital
status. Her ser vi tydelig at
moden er ’gift, første gang’. I
tillegg gir det en grei oversikt
over hvordan deltakere er
fordelt innenfor de ulike
kategoriene.
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KONTINUERLIGE VARIABLE

For kontinuerlige variabler
kan man velge alle de
statistiske størrelsene som
ikke egner seg for
kategoriske variabler, som
gjennomsnitt, standardavvik,
etc. Bare husk å fjerne
merket på ’Display
Frequency Tables’.
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KONTINUERLIGE VARIABLE

Søylediagram og
kakediagram er uegnet til en
kontinuerlig variabel, men
histogram er egnet. Med
normalkurven inkludert i
plottet får vi også en
indikasjon på hvordan
variablene avviker fra
normalfordeling.
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KONTINUERLIGE VARIABLE

Med dette får vi god oversikt over disse
variablene, hva som er rekkevidden,
gjennomsnitt, skjevhet, median, etc.
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KONTINUERLIGE VARIABLE

Histogram med normalkurven inkludert gir en tydelig indikasjon på om data er
normalfordelt eller ikke.
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KONTINUERLIGE VARIABLE

For kontinuerlige variabler har vi en mulighet til.

Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives

Denne muligheten er spesielt
egnet til å sammenligne
kontinuerlige variabler. I tillegg kan
du få laget en ny variabel der
dataenes tilhørende z-statistikk er
regnet ut, dvs alle datapunkter
konvertert til standard
normalfordeling. Dette er nyttig om
du leter etter outliers.
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KONTINUERLIGE VARIABLE

Descriptives: Options

Mange av de samme mulighetene
som i Frequencies kan også velges
her.
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KONTINUERLIGE VARIABLE

Spesielt for variabler målt på samme skala er det nyttig å få gjennomsnitt,
standardavvik, skjevhet og kurtosis på denne måten, for å gjøre sammenligning
enklere.
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NORMALITET

For ytterligere deskriptiv statistikk, og for å sjekke om dataene er normalfordelt har
vi en mulighet til. Analyze > Descriptive Statistics > Explore

• Dependent list:
Variabelen/variablene som du
ønsker å analysere

• Factor list: Kategorisk variabel
som kan gruppere data i den
avhengige variablen.

• Label cases by: Merke caser,
slik at f.eks. outliers blir enkle
å identifisere.
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NORMALITET

Explore: Statistics

• Descriptives: Gir deg gjennomsnitt,
konfidensintervall for gjennomsnitt,
median, standardavvik, etc.

• M-estimators: Alternativer til gjennomsnitt
og standardavvik

• Outliers: Skriver ut de fem høyeste og
laveste verdiene

• Percentiles: Finner 5%, 10%, 25%, 75%,
90% og 95%-persentilene

52



NORMALITET

Explore: Plots

• Boxplots: Factor levels together - Dersom
det er angitt en faktor-variabel vil dette
velge å plotte dem sammen

• Boxplots: Dependents together - Dersom
man har valgt mer enn en avhengig
variabel, vil dette plotte dem sammen

• Descriptive: Histogram er som regel det
mest informative valget

• Normality plots with tests: Plott og tabeller
som kan gjøre det tydeligere om en
variabel er normalfordelt eller ikke 53



NORMALITET

Explore: Options

• Exclude cases listwise: Eksluderer alle
caser der det mangler et eller flere
datapunkt

• Exclude cases pairwise: Eksluderer
bare de casene som mangler et eller
flere datapunkt som inngår i den
enkelte analysen.

• Report values: Når en faktorvariabel er
valgt, vil tomme felter bli behandlet som
en egen kategori
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NORMALITET

Output: Case Processing Summary og
Descriptives

• Case Processing Summary: antall
caser, og andel med gyldige tall

• Descriptives: Beskrivende statistiske
størrelser. Viktige størrelser for å
avgjøre om denne variablen er
normalfordelt er forskjellen mellom
gjennomsnitt og median (her er
forskjellen 0.73), skjevhet og
kurtosis. Normalfordelingen har
både skjevhet og kurtosis lik 0.
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NORMALITET

Output: Tests of Normality og Extreme
Values

• Tests of Normality: For at disse skal
si at fordelingen er normal må sigma
være større enn 0.05. MEN, dette
skjer nesten aldri når man har store
datasett. Derfor er det bedre å se på
plottene for å avgjøre dette.

• Extreme values: De fem største og
minste verdiene.
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NORMALITET

• Histogram: Her ser vi at dataene er litt
skjevt fordelt, men at den overordnede
fordelingen er nær en normalfordeling
likevel

• Boxplot: Viser mye av det samme som
histogrammet
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NORMALITET

• Normal Q-Q plot: Den skrå linjen angir
forventet verdi dersom dataene var
normalfordelt. Unntatt i den høyre halen,
sammenfaller dataene og
normalfordelingen veldig bra

• Detrended normal Q-Q plot: Her blir avvik
mellom normalfordeling og data
tydeligere. Her er det ingen klar avvikende
trend, men vi ser enda tydeligere at høyre
hale er ’tyngre’ enn forventet for en
normalfordeling
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NYTTIGE FUNKSJONER

• Frequencies - fordeling av svar for kategoriske variabler, og mange statistiske
størrelser for kontinuerlige variable

• Descriptives - gjennomsnitt (og andre beskrivende statistiske størrelser) for
kontinuerlige variabler, spesielt egnet for å sammenligne flere variabler

• Explore - Alt over, pluss noen plott for å vise normalitet, etc.
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JOBBE MED DATASETT I SPSS



KOBLE SAMMEN TO DATAFILER - LEGGE TIL CASER

Data > Merge Files > Add Cases

Her har vi to muligheter, å legge til
flere caser, eller å legge til flere
variabler. Her bruker vi filene fil1,
fil2 og fil3
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KOBLE SAMMEN TO DATAFILER - LEGGE TIL CASER

Velg enten en åpen fil (dersom den aktuelle filen er åpen), eller en ekstern fil (må
være .sav-format).
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KOBLE SAMMEN TO DATAFILER - LEGGE TIL CASER

Sette sammen filer, men bare med variabler de to filene har til felles
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KOBLE SAMMEN TO DATAFILER - LEGGE TIL CASER

Sette sammen filer, med alle variabler, selv om de kun finnes i en av filene
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KOBLE SAMMEN TO DATAFILER - LEGGE TIL CASER

Sette sammen filer, med alle variabler, der variablene som kun finnes i en av de to
filene kombineres til en enkelt variabel.

64



KOBLE SAMMEN TO DATAFILER - LEGGE TIL VARIABLER

Data > Merge Files > Add Variables...
Her bruker vi fil1 og fil3

Først må metode for sammensetting
velges. One-to-One merge based on key
values er default og gir alle caser, fra
begge filer.
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KOBLE SAMMEN TO DATAFILER - LEGGE TIL VARIABLER
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KOBLE SAMMEN TO DATAFILER - LEGGE TIL VARIABLER

One-to-One merge based on file order gir alle caser som finnes i fil1, uten å ta
med caser som bare finnes i fil3.
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KOBLE SAMMEN TO DATAFILER - LEGGE TIL VARIABLER

One-to-Many merge based on key values har to muligheter, der det å velge
datasettet som tilsvarer fil3 gir samme resultat som å velge One-to-One merge
based on file order. Hvis du velger datasettet som tilsvarer fil1, får du kun de
casene som inngår i fil3.
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DELE OPP ET DATASETT

Data > Split File
Velg Compare groups om du
ønsker at data fra ulike grupper
vises i samme tabell. Velg
Organize output by groups om du
vil ha resultater fra de ulike
gruppene hver for seg.
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DEFINERE UNDERSETT AV STORE FILER

Utilities > Define Variable Sets

Det nye settet kan inneholde så mange av variablene du vil.
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DEFINERE UNDERSETT AV STORE FILER

Det nye undersettet må ha et
navn. Husk å trykke på Add
set før du lukker. Hvis ikke
har du ikke laget noe nytt sett
likevel.
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BRUKE UNDERSETT AV STORE FILER

Utilities > Use Variable Sets

For å jobbe med det nye variabelsettet som du definerte. Når du vil tilbake til å
jobbe med hele datasettet, velger du ALLVARIABLES igjen.
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VELGE UNDERSETT AV DATA BASERT PÅ BETINGELSE

Data > Select cases
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VELGE UNDERSETT AV DATA BASERT PÅ BETINGELSE

Select Cases: If

Angi hvilke caser du vil ha med. Her velger vi f.eks. ut alle menn over 50.
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GRAFER OG FIGURER



TEGNE GRAFER I SPSS

Graphs > Chart Builder

Du velger hvilken type graf ved å dra den over i preview-vinduet.
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HISTOGRAM

Viser datafordelingen til en kontinuerlig variabel
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HISTOGRAM

Velg en variabel som skal plottes. Ved å velge Columns panel variable under
Groups/Point ID, kan du gruppere data etter en kategorisk variabel.
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HISTOGRAM

Resultatet blir ett histogram per gruppe i den kategoriske variablen.
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HISTOGRAM

Plottene har samme y-akse, der frekvens-fordelingen til den kontinuerlige
variablen vises
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SØYLEDIAGRAM

Nyttig for å vise antall caser i hver gruppe i en kategorisk variabel, eller for å vise
gjennomsnitt i ulike grupper for en kontinuerlig variabel.

80



SØYLEDIAGRAM
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SØYLEDIAGRAM
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LINJEDIAGRAM

Brukes ofte for å vise utvikling/forskjeller over tid eller ved ulike eksperimentelle
forhold innenfor en kontinuerlig variabel.
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LINJEDIAGRAM
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LINJEDIAGRAM
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SCATTERPLOTT

For å vise sammenheng mellom to variable
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SCATTERPLOTT

Her kan vi også gruppere, slik at ulike grupper for ulik farge.
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SCATTERPLOTT (MATRISE)

For å vise sammenheng mellom to eller fler variable
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SCATTERPLOTT (MATRISE)

Dra alle variabler over i plottvinduet. Antall variabler vil angi størrelsen på
matrisen. Ved tre variabler, vil matrisen bli 3x3.
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SCATTERPLOTT

Under Options, velg Exclude
variable-by-variable for å få med
flest mulige datapunkter.
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SCATTERPLOTT

Legg merke til at
grafene over
diagonalen er like de
under diagonalen, bare
speilet.
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BOXPLOT

Viser datafordeling, med median, IQR og mulige outliers
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BOXPLOT

Nyttig for å vise forskjeller/likheter mellom fordeling av en kontinuerlig variabel
innenfor ulike grupper
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BOXPLOT

Punkter som er mer enn 1.5 ganger bokslengden (IQR) unna bokskanten merkes
med sirkel og regnes som outliers. Er de mer enn 3 ganger bokslengden unna
boksen merkes de med * og regnes som ekstreme.
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REDIGERE GRAFER

Dobbelt-klikk på grafen i Output-vindu.

Endre skriftstørrelse, rekkefølge på søyler, farger, retning på tekst, bredde på
søyler, endre y-akse, etc: Edit > Properties

Endre retning på søyler, bakgrunnsgitter, andre hjelpelinjer, sette inn tekstboks,
fotnoter, etc: Options
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EKSPORTERE GRAFER OG TABELLER FRA SPSS

Kopiere til Word-dokument. Høyreklikk på grafen
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EKSPORTERE GRAFER OG TABELLER FRA SPSS

I Export Output velg Selected
og Type: None (Graphics
only)
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EKSPORTERE GRAFER OG TABELLER FRA SPSS

Eksportere som
.jpg/.png/.eps.
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MANIPULERING AV DATA



KODE OM EN VARIABEL

Transform > Recode into Different Variables

Ikke velg Recode into Same Variable, for da mister du den opprinnelige
informasjonen.
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KODE OM EN VARIABEL

Legg til de variablene som du ønsker å kode om, ved å velge de i listen, og trykke
på den blå pilen til høyre
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KODE OM EN VARIABEL

Angi nye navn til de nye utgavene av variablene, og trykk på Change. Trykk så på
Old and New Values
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KODE OM EN VARIABEL

Recode into Different Variables: Old and New Values.
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KODE OM EN VARIABEL

Angi Den gamle verdien på venstre side, og den nye verdien på høyre side, og
trykk Add. Omkodingen vil legge seg som en liste i vinduet Old − > New
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KODE OM EN VARIABEL: SYSTEMATISK ENDRING AV VERDIER

Sjekk at de nye variablene er kodet om riktig i forhold til de gamle
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KODE OM VARIABEL: KONTINUERLIG TIL KATEGORISK

Kode om en variabel som opprinnelig er målt som en kontinuerlig (scale) variabel,
til en kategorisk (ordinal) variabel.

Transform > Visual Binning

Flytt variablen du ønsker å kode om over
i vinduet på høyre side, ved å trykke på
den blå pilen. Trykk på continue
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KODE OM VARIABEL: KONTINUERLIG TIL KATEGORISK

Her kan du endre label på
den nye (kategoriske)
variablen om du vil. Trykk på
Make Cutpoints for å
bestemme antall kategorier.
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KODE OM VARIABEL: KONTINUERLIG TIL KATEGORISK

Velg Equal Width Intervals (like store
intervaller), Equal Percentiles Based on
Scanned Cases (like mange
målepunkter i hver kategori) eller
Cutpoints at Mean and Selected
Standard... (cutpoints bestemt av
gjennomsnitt og standardavvik).
Angi antall cutpoints. NB: antall
kategorier er antall cutpoints pluss en.
Med tre cutpoints blir det fire kategorier.
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KODE OM VARIABEL: KONTINUERLIG TIL KATEGORISK

Trykk på Make Labels, for å få merkelapper på kategoriene. Gi den nye variablen
et navn, og trykk på Paste. Sjekk at kategoriseringen har fungert skikkelig ved å
sammenligen kontinuerlig og kategorisk variabel
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KODE OM VARIABEL: TEKST TIL NUMERISK

Automatisk endring fra tekst til numerisk
variabel. Vi bruker datasettet
manipulate.sav

Transform > Automatic Recode

Velg den variablen som skal kodes om
og flytt over i feltet til høyre.
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KODE OM VARIABEL: TEKST TIL NUMERISK

Angi et nytt navn og trykk på Add
New Name. Velg om rekoding skal
starte fra høyeste eller laveste
verdi. Dersom verdier mangler er
det lurt å hake av for Treat blank
string values as user missing
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KODE OM VARIABEL: TEKST TIL NUMERISK

Sjekk at omkoding har fungert
riktig. Her vil den av variablene
som er først i alfabetet kodes som
1, neste som 2.
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REGNE UT NYE VARIABLE

For å regne ut en ny variabel fra en gammel.

Transform > Compute Variabel

Angi et nytt navn, og fyll inn
det matematiske uttrykket i
boksen Numeric Expression,
ved hjelp av tegnene og
listen med eksisterende
variabler. Hvis ønsket, kan
en betingelse angis ved å
trykke på if nederst i vinduet.
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REGNE UT NYE VARIABLE

Trykk på Type and Label for
å angi label for den nye
variablen.
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REGNE UT NYE VARIABLE

Sjekk at den nye variablen har blitt laget riktig
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OUTLIERS?

Er enkelte datapunkter rare, eller bare veldig langt unna de andre punktene? Det
er i hovedsak fire grunner til outliers:

1. Feil koding

2. Feil kode for manglende data, dvs. manglende data blir oppfattet som reelle
data

3. Målepunktet tilhører en annen populasjon enn den du mente å sample

4. Større spredning i data enn forventet og avvik fra normalfordeling
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TRANSFORMASJON AV ’UNORMALE’ DATA

Dataene mine er ikke
"normale", hva gjør
jeg?
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TRANSFORMASJON AV ’UNORMALE’ DATA

Bruk samme metode
som for å regne ut en
ny variabel. Bruk det
matematiske uttrykket
som best beskriver den
fordelingen du har.
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TILBAKE TIL LESESALEN/KONTORET

Begynn å bruke SPSS så fort som mulig på egne data (eller andres data om du
vil)!

Den eneste måten å bli god i statistikk og SPSS er ved å bruke det.

Sørg for å ha gode oppslagsverk

En ryddig online tutorial er f.eks. https://libguides.library.kent.edu/SPSS

Spør google og youtube når du står fast. Står du fortsatt fast, spør oss
(statistikk@usit.uio.no).
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FORSLAG TIL BØKER

I SPSS: SPSS Survival manual av
Julie Pallant

I statistikk og SPSS: Discovering
statistics using IBM SPSS og An
adventure in statistics av Andy
Field
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