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Når man tæller op, så er det ikke alt, der kan tælles helt på samme måde. Man kan fx godt tælle 1 kr og 50 øre op, 
men man kan ikke tælle en halv krone op, fordi kroner kommer i hele og ikke skåret over på midten. Hvis man 
skærer en krone over i to halve mister den sin værdi (og det er i øvrigt ulovligt). Men i daglig tale har en masse 
brøkdele af ting alligevel sneget sig ind. Man får ikke 1,9børn, men det er alligevel det som man hører at kvinder får i 
gennemsnit. Så kan man sidde at tænke lidt på de børn, man har været nødt til at skære over for at få det til at gå 
op, eller man kan begynde at overveje grænserne for, hvordan man kan bruge tal. Selv om 1,9børn ikke findes, så 
kan man alligevel få det til at give mening at tale om det. 
Når man vil tælle noget, så har man en eller flere variable. Man tæller i enheder, og man enheden er knyttet til en 
skala. Ud fra optællingerne kan man behandle oplysningerne for at nå frem til sammenhænge, altså relationer. Og i 
alle disse ting bruger man bogstaver som forkortede navne for objekterne og relationerne, hvilket bestemt ikke gør 
det nemmere at skelne mellem de forskellige begreber. 
 
De variable, man tæller, kan have egenskaber, som får betydning for både optælling og behandling af oplysningerne.  

Variable inddeles i forskellige typer (af meget gode grunde). 
En nominal variabel kaldes nogle gange for en klassifikations variabel. Fx er kategoriseringen i danskere, nordmænd 
og svenskere en nominal variabel (også selv om der er knyttet tal til kategoriseringen), dels fordi der ikke objektivt er 
nogen forskel i rang på de tre, dels fordi der ikke kan tales om at afstanden mellem danskere og nordmænd er den 
samme som afstanden mellem nordmænd og svenskere og dels fordi ingen af de tre kategorier angiver et nulpunkt. 
Der er altså hverken rangorden, ækvidistans eller nulpunkt knyttet til en nominal skala. En nominal variabel giver 
således kun mulighed for at konstatere om noget er ens eller forskelligt; altså om X = Y eller om X ≠ Y.  
Af centralværdier er det derfor kun muligt at knytte typetal (modus) til datasættet1. 
 
En ordinal variabel har rangorden, men ingen ækvidistans eller nulpunkt. Det er altså de variabler, hvor der er en 
rangfølge mellem kategorierne fx ofte i forhold til sjældent og aldrig. Der er altså knyttet en vurdering til variablen. 
Et eksempel er en population (en befolkning) grupperet (inddelt) i alderstrin, eller inddelt efter antallet af tidligere 
blodpropper. En ordinal variabel giver således mulighed for yderligere (i forhold til en nominal variabel) at 
konstatere om X > Y og lignende. Så giver det mening at tale om en værdi i midten, det vil sige at centralværdien 
medianen giver mening.  Den er bare ikke altid nem at finde. Hvad er fx tallet i midten i {2, 5, 3, 7}? 
 
Der er typer af variable som man ikke helt kan sige om er enten nominale eller ordinale. Hvis man fx ser på variablen 
„politisk parti” så er den umiddelbart nominal. Men forestiller man sig at man meningsfyldt kan placere partierne fx 
fra venstre mod højre, så bliver det en ordinal variabel. 
 
En ordinal variabel kan have et nulpunkt; men afstanden mellem tallene er ikke matematisk meningsfuld. Selvom 
man godt kan beregne en patientgruppes gennemsnitlige tidligere blodpropper, så giver det ingen mening 
(eksemplet er lige på kanten). Et andet eksempel på en ordinal variabel er karakterskalaen. Er der lige så langt fra et 
02-tal til et 7-tal, som fra et 7-tal til et 12-tal? Eller som fra et 4-tal til et 10-tal? Der er to trin på skalaen fra 02-tal til 
7-tal, men skal der lige så meget ekstra arbejde til at hæve sin præstation disse to trin som alle andre to trins spring? 
Dette understreger det meningsløse i at beregne en gennemsnitskarakter, selv om man teknisk kan beregne den.  
 
For at kunne arbejde med begrebet gennemsnit på en meningsfuld måde er det et krav at afstanden mellem tallene 
giver matematisk mening. Så taler man om interval variable. En temperaturskala er et eksempel på en sådan skala, 
hvor afstanden er meningsfuld. Det bliver fx 20° grader varmere både hvis temperaturen bevæger sig fra 0°C til 20°C 
og fra 20°C til 40°C. Men da temperaturskalaen celsius er fastlagt ud fra referencepunkter vil forholdet mellem 
tallene ikke give mening. Så det bliver ikke dobbelt så varmt, når temperaturen stiger fra 20 °C til 40°C. År 2000 er 
heller ikke dobbelt så langt fremme i tid som år 1000. 
 
Endelig er der ratio variable (i nogle kilder også kaldet kvote variable). Temperatur målt i Kelvin, højde, vægt, BMI 
(Body Mass Index - et tal der angiver en persons fedmegrad) og uklassificeret alder er eksempler på denne type. 
Nulpunktet er fastlagt og derved giver forholdet - altså brøken - mellem værdierne mening.  

1Tilknytning af centralværdier nedarves. Det vil sige, at man i forbindelse med variable længere nede af listen kan knytte alle 
tidligere nævnte centralværdier; men det er ikke det samme som at man skal gøre det. Vælg en centralværdi, ikke flere. 
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