PD3 Opgave 2A - Statistikopgaven
Overskriften er opgavens titel - Du skal ikke selv lave en overskrift!
Svar på alle tre punkter - Opgaven har tre punkter, der alle skal besvares. De tre punkter
behøver ikke at hænge sammen, men må gerne. Det sidste punkt er det vigtigste.
Første punkt i opgaven: Hovedtendensen i statistikken
Introducer kort statistikken. Du skal ikke finde på en indledning; din beskrivelse af det
vigtigste i statistikken er en god indledning til opgaven. Og du må ikke kopiere fra opgaven,
men gerne skrive det, der står i starten, med andre ord. Start fx sådan her:
•
•

Et diagram udarbejdet af SweatShop i 2011…. viser danskernes forbrug af deodorant…… i
perioden fra……. til …….
FakeOpinion har spurgt 2000 danskere, hvad de spiser som natmad.

Instruktionen i opgaven lyder:
• Beskriv kort hovedtrækkene i diagrammet
Kort betyder kort! Du skal kun fortælle om den vigtigste tendens – eller måske de vigtigste to
tendenser. Du skal skrive tekst og ikke tal, og du behøver ikke særlige statistikudtryk. Det
vigtigste er, at du kan bruge komparativer som mere/flere og mindre/færre. Hvis du vil bruge
statistikudtryk, så hold dig til antal/andel og stige/falde.
•

Diagrammet viser, at danskere laver mest frivilligt arbejde, når de er mellem 36 og 45,
og at kvinder generelt arbejder lidt mindre frivilligt end mænd, når de bliver ældre.

Andet punkt i opgaven: Forklar den tendens, du har beskrevet
• Fortæl, hvilke årsager der kan være til en eller flere af de forskelle, diagrammet viser
Det kan være lidt af en gættekonkurrence. Men du skal ikke være bange for at gætte forkert, for
prøven er ikke en test af din viden. Det vigtige er, at du kommer med en forklaring og
underbygger den. Skriv fx:
•

Folk omkring de 40 år har tit børn. Og meget af de frivillige arbejde i Danmark er
aktiviteter for børn, som fx fodboldtræning. En anden forklaring kan være, at man
omkring de 40 har masser af energi og en stabil jobsituation. Dvs…..

Tredje punkt i opgaven: En afklaring, en diskussion for og imod, eller en prioritering
• Vurder, hvilke former for frivilligt arbejde der er mest brug for i det danske samfund.
Begrund dine synspunkter
Det vigtige her er at vurdere, diskutere og sammenfatte. At vurdere betyder at sige, hvilken
værdi noget har. Hvad er bedst eller vigtigst? Og hvorfor? Det er ikke nok at skrive en liste med
fordele og ulemper eller argumenter for og imod; du skal også skrive, hvorfor det er godt eller

skidt. Og du skal nå frem til et resultat. Resultatet kan godt være 1:1 ligesom i en fodboldkamp,
men du skal sammenfatte diskussionen.
•

Der er selvfølgelig brug for frivillige mange steder, men for mig at se er ensomme ældre
det største problem. Familiestrukturen i Danmark gør, at mange ældre bor alene. Og da
der bliver flere og flere ældre, vokser problemet faktisk. Det er klart, at man kan
ansætte mere personale; men dels vil det få skatterne til at stige, og dels kan frivillige
tilbyde noget andet end professionelle – de gør det ikke for penge, og det kan gøre dem
mere nærværende. Og de kan blive hjemme, hvis de har en dårlig dag. Så frivillige på
plejehjemmene vil på samme tid løse et voksende økonomisk problem for samfundet og
betyde en mere menneskelig ældrepleje.

Sammenfatningen på tredje punkt er den naturlige afslutning på opgaven. Du behøver ikke
sammenfatte hele opgaven, men du må gerne, hvis du kan finde på noget, der ikke virker for
kunstigt.

