
En statistisk undersökning med hjälp av 
Numbers.

Du ska göra en undersökning och redovisa undersökningen för klassen.

Fundera på vad du vill undersöka och samla in data, till exempel genom att fråga andra elever. Du 
kan till exempel undersöka hur många syskon man har, vilken idrott man håller på med, vilket land 
man kommer ifrån etc. 

För därefter in all data (de svar du får) i en tabell, ju fler personer du frågar desto tillförlitligare blir 
din undersökning.

När du gör din tabell är det viktigt hur du för in datan. 

Värdena ska sedan markeras och redovisas med ett diagram. Olika diagram är lämpliga för olika 
typer av undersökningar. Du ska motivera varför du valt en viss typ av diagram. Antal syskon 
redovisas som stolpdiagram eftersom det bara är siffror på båda axlar. Väljer du idrott är det 
lämpligt att redovisa som staplar. Nationaliteter kan också redovisas som staplar, men vill du 
jämföra olika nationaliteter i procent är cirkeldiagram att föredra. Glöm inte att skriva vad x-axeln 
(vågrät) och y-axeln (lodrät) visar. I diagrammet nedan visar x-axeln säljarna och y-axeln sålda 
enheter.

Kolumn 2 visas 
på y-axeln i ditt 

diagram
Kolumn 1 visas på x-
axeln i ditt diagram



Numbers ger dig möjlighet att redovisa statistiska undersökningar på många olika sätt. När du är 
klar med den första undersökningen kan du göra en mer avancerad.

Du kan till exempel undersöka något över tid och ritar då lämpligtvis ett linjediagram. I ditt diagram 
kan du redovisa värden på olika sätt till exempel temperatur som en linje och nederbörd som 
staplar.

Ofta vill man jämföra data från olika kategorier. I exemplet säljer säljaren 3 olika produkter över 3 
år. Alla tre diagram jämför hur de olika produkterna sålt jämfört med varandra varje år.

Om du har många olika värden som hänger ihop kan du redovisa din undersökning som ett 
bubbeldiagram. X-axeln visar de olika säljaren, y-axeln visar hur många varor de sålt och storleken 
på bubblorna hur mycket värdet av varorna är.


