
Dear Data: 
Kreativ 
visualisering 
af data

Dit navn:



Kære elev

I dette forløb skal du arbejde med data. 
Du skal:

Lære, hvad forskellige typer data er
Lære, hvordan du kan organisere data 
Lære, hvordan du kan vise andre dine data på en sjov og kreativ 
måde.

Når du arbejder med at indsamle data og 
visualiserer den, fortæller du noget om 
virkeligheden. Men det er dig, der bestemmer, hvad 
du vil lægge vægt på. 
Du skal derfor kunne forklare, hvad dine data 
fortæller, og hvad de ikke fortæller, og du skal også 
kunne vurdere andres visualiseringer på samme 
måde.

Se ordforklaring på næste side



Ordforklaring:

Visualisering: Når du viser dine data på en måde, så andre kan 
"læse" dem, visualiserer du data. En visualisering kan være et 
diagram, en tegning, en model eller måske noget helt andet.

Link: Du kan linke til et projekt, du har lavet i et andet program. Når 
folk klikker på linket, bliver de ført hen til dér, hvor dit program er 
gemt.

Indlejre: Nogle gange kan man med en lang kode lægge et projekt, 
man har lavet i et andet program, direkte ind i bogen. Så kalder 
man det at indlejre. På engelsk hedder det "embedde"

Andre ord:
Du vil møde flere nye ord undervejs i bogen. De bliver forklaret, dér 
hvor du skal bruge dem. Det er vigtigt, at du er opmærksom på 
dem, og øver dig i at bruge og huske dem.

Du skal bruge denne bog hele forløbet igennem. Der er undervejs nogle 
blanke sider. Her er det meningen, at du selv skriver noter og lægger billeder 
op af det, du arbejder med. Måske kommer du også til at lave nogle små 
projekter i et andet program. Så kan du lægge dine projekter ind som et link 
eller måske indlejre dem direkte i bogen. Du må selvfølgelig gerne lave flere 
sider i bogen, hvis du har brug for det.



Bogen her og det forløb, du skal arbejde med, er inspireret af to kvinder, 
som hedder Giorgia Lupi og Stefanie Posavec. 

I løbet af et år aftalte de et nyt emne hver uge, som de ville indsamle data 
på. Derefter lavede de et postkort, som de sendte til hinanden. På 
postkortene visualiserede de deres data på kreative måder, og på bagsiden 
skrev de forklaringer til deres tegninger. Det blev til en bog, der hedder "Dear 
data".
Du kan se, hvad de har lavet, her: http://www.dear-data.com/by-week

Siden er det blevet til et helt projekt, hvor alle kan lave deres egne 
visualiseringer, og de har også lavet endnu en bog, som lærer en, hvordan 
man kan gøre. Den hedder "Observe, Collect, Draw!"

http://www.dear-data.com/by-week


På de næste sider ser du to postkort fra projektet og deres forklaringer.

Se på de to postkort og forklaringerne og tal om:

Hvilke data er indsamlet?
Hvad fortæller data os?
Hvordan kan vi læse det – hvordan er data repræsenteret
Sammenlign de to postkort.



Kilde: Udsnit fra: http://www.dear-data.com/by-week

http://www.dear-data.com/by-week


Kilde: Udsnit fra: http://www.dear-data.com/by-week

http://www.dear-data.com/by-week


Kilde: Udsnit fra: http://www.dear-data.com/by-week

http://www.dear-data.com/by-week


Kilde: Udsnit fra: http://www.dear-data.com/by-week

http://www.dear-data.com/by-week


Hvor bruges data? Eksempel 1

I USA bruger man data til at prøve at forudsige, hvor den næste alvorlige
forbrydelse vil ske, så politiet kan være der inden og måske forhindre

forbrydelsen. Det kaldes "predictive policing".

Den data, som politiet bruger til dette, er statistikker over de seneste
forbrydelser. Problemet er, at der sker flest forbrydelser i de fattige områder,
og når politiet så er mere tilstede der, er der flere, der bliver fanget og dømt,

også for mindre alvorlige forbrydelser, fx hærværk eller lignende, 

Det betyder, at statistikkerne, som politiet bruger, viser endnu højere tal for
de fattige områder, og derfor bliver der sendt endnu mere politi til disse
områder.  Måden, som data bruges på her, er altså selvforstærkende i

forhold til det problem, det egentlig skulle løse. 

Skriv på den næste side, hvad du tænker om "predictive policing". 
Du kan fx skrive, hvad der måske er smart ved systemet? Du kan også tænke 
over, om man mon kan løse problemet med, at det er diskriminerende 
overfor de fattige boligområder, på en eller anden måde?
Og hvem tror du egentlig, har ansvar for, at systemet fungerer sådan?



Jeg mener...

(Skriv her...)



Hvor bruges data? Eksempel 2, del 1

 Der findes mange sundheds- og træningsapps, som indsamler data, når
man er fysisk aktiv. Det kan fx være antal minutter, man har gået/løbet,

distancen, antal kalorier forbrændt, afhængig af ens vægt, osv. 

Disse apps bruger det, man kalder et "visuelt dashboard", altså en
visualisering af data i grafer, søjler eller andre diagrammer, så man nemt kan

aflæse sine fremskridt fx. 

 

På den næste side skal du skrive alle de ting, du kan forestille dig, at den slags 
apps kan bruge til at indsamle data.

Du skal også skrive, hvorfor du tror, alle den slags apps egentlig bruger 
visualiseringer af data, og om man kan tjekke de visualiseringer, som appen 
viser, på en eller anden måde?



Jeg mener...

(Skriv her...)



Hvor bruges data? Eksempel 2, del 2

Nogle steder har man fundet ud af, at sundheds- og træningsapps også kan
bruges til at indsamle data til andre, fx fysioterapeuter, læger eller

forsikringsselskaber. 

Det betyder, at fysioterapeuten eller lægen bedre kan rådgive og lave en plan,
der passer til en, hvis man fx skal genoptræne et brækket ben. Det betyder

også, at hvis man lever sundt og kan bevise det, så kan man måske få en
billigere forsikring.

Men jo flere data, der indsamles om en, jo mere kan det måske også bruges
til negative konsekvenser? 

På den næste side skal du skrive, hvad du mener om, at andre end en selv 
måske får adgang til data fra sundheds- eller træningsapps. 

Måske kan du se både fordele og ulemper - så skriver du begge dele.

Måske har du også nogle tanker om, hvad en app ikke skal indsamle data på, 
selvom det er smart i nogen situationer? Så skriver du, hvorfor du tænker 
det.



Jeg mener...

(Skriv her...)



Hvad er data?

Du har nu arbejdet med nogle eksempler på, hvor data bruges. 
Tænk også tilbage til sidste år, hvor klassen var på datajagt på 
skolen. 

Nu skal du prøve at tænke på, hvad slags data du kan opfange, 
når du bruger fire af dine sanser. Skriv stikord ud for hver sans 
på den næste side.



Synssansen (hold dig evt. for ørerne, mens du undersøger: 

Høresansen (luk evt. øjnene, mens du undersøger):

Følesansen (luk evt. øjnene, mens du undersøger):

Lugtesansen (luk evt. både øjne og hold dig for ørerne, mens 
du undersøger):



Du har nu fundet en masse eksempler på, hvad du kan opfange 
med dine sanser. 

Noget er det, man kalder grundlæggende datatyper. Det kan fx 
være "tekst", "tal", "billeder" eller "lyd". Det kan være, du har 
mange eksempler, som allesammen er samme datatype, fx syv 
forskellige lyde eller fem forskellige billeder. Det kan man kalde 
dataforekomster.

Noget andet handler måske mere om nogle bestemte 
egenskaber, fx farver eller måder, noget høres, føles eller lugtes 
på. 

Her bruger vi navne til at udtrykke dette, fx:

gult, blåt, rødt, grønt, sort, osv
højt, lavt, skingert, dybt, mumlende, osv
koldt, varmt, vådt, tørt, hårdt, blødt, osv
duftende, lugtende, stinkende, skarpt, råddent, osv

Med navne menes der ord, som betegner lige netop den 
egenskab, vi mener. Som regel er det tillægsord. Her i bogen 
kalder vi det for attributter.



Man kan også dele data op på en 
anden måde. Prøv fx at tænke på 
dig selv.

Personlige data: fx dit navn, dit 
uni-login, dit køn

Målelige data: fx din højde, din 
vægt, din øjenfarve

Subjektive data: fx at du er 
venlig, sjov eller måske vild med 
at spille computerspil eller at 
læse.

Hvilken slags
data siger mest

om dig?

(Skriv her...)



Øvelser



I denne del skal du lave små øvelser, hvor du indsamler data fra 
virkeligheden og prøver at repræsentere dem på kreative måder. 

Du skal bruge papir og farveblyanter eller tusser til dette



Øvelse 1: Hvad har jeg i min skoletaske?

Tøm din skoletaske på bordet. Tag også alting ud af penalhus, 
pung, madkasse eller hvad du ellers har af beholdere i 
skoletasken. 

Start med at fordele alting efter type. Hvor mange bøger, 
skriveredskaber, osv. har du? Skriv det op på næste side.



(Skriv, hvor mange ting af "hver slags", du har i din skoletaske)



Ny opdeling:

Kig nu på dine ting igen og find på en anden måde at opdele 
dem på.

Du kan fx opdele dem efter farve, størrelse eller vægt, altså data, 
som du kan måle.

Du kan evt. også opdele dem efter dine følelser omkring dem, 
altså subjektive data. Hvad er fx dine yndlingsting, hvad er du 
ikke så glad for?

Lav en ny opdeling af dine ting og skriv op på næste side, hvor 
mange du har af hver slags.



(Skriv, hvor mange ting af "hver slags", du har i din skoletaske efter den 
nye opdeling)



Kombination af opdelinger af ting, jeg har 
i min skoletaske:

Du skal nu kombinere de to opdelinger og finde en god måde at 
visualisere det på. 

For at kunne det, er du nødt til at lave dit eget 
"visualiseringssprog". Derfor skal du lave de små tegneopgaver 
på de næste sider. 

Det er nemmest at lave dem i hånden og så uploade et billede til 
bogen bagefter.



På næste side ser du forskellige måder at bruge rektangler på. 
Nogle af eksemplerne bruger farver, andre bruger forskellige 
tegn og symboler. 
De forskellige måder kan betyde alt muligt. Når du laver dit eget 
visualiseringssprog, så er det dig, der bestemmer, hvad der 
betyder hvad.

Kig på eksemplerne og tænk over, hvordan du kan kombinere 
dine opdelinger på en systematisk måde ved at bruge rektangler, 
mønstre og farver.

Prøv selv at tegne dine idéer. Når du har fundet en løsning, skal 
du tage et billede af din tegning og uploade til bogen.

Første tegneøvelse: Geometriske former





(Upload et foto af din tegning her)



Der er selvfølgelig mange andre geometriske former, du kan bruge i 
stedet for rektangler. Du kan se nogle på næste side. Forskellige 
former kan bruges på mange måder, fx kunne man give hver ting 
sin egen form.

I denne øvelse skal du dog holde fast i det system, du har lavet med 
rektangler. 

Vælg nu en af de andre former - den skal nu bruges til at vise, hvad 
der er i en kammerats skoletaske. Du skal altså finde en makker.

Nu skal du kigge på hans/hendes skoletaske-indhold og lave en 
visualisering af det. Her bruger du altså en ny geometrisk form, 
men ellers det samme system, du har brugt til din egen skoletaskes 
indhold. 

Måske har du og din makker også lavet helt forskellige opdelinger 
af indholdet. Du har måske opdelt efter type og farver, mens din 
makker har opdelt efter type og yndlings-/hadeting. 

Så må I hjælpes ad, så I begge får lavet en visualisering af den 
andens indhold, men ud fra hver jeres system og opdelinger.





(Upload et foto af din tegning af din makkers indhold her)



I har allerede lært, hvordan I kan bruge forskellige geometriske former 
og farver.  Når man skal visualisere data, kan man også få brug for at 
vise et tidsforløb. 

Det kan man fx gøre ved at bruge forskellige linjer. Tegneøvelsen på 
de næste sider handler om det. Først ser du nogle eksempler på, 
hvordan du kan variere en linje og vise, når der sker noget af det, du 
samler data ind på.

Kig på billedet og find derefter på flere måder at vise noget på, som 
sker over tid. Du må gerne arbejde sammen med en makker.

Tænk over, hvad man evt. kan bruge farver og geometriske former til, 
når man tager udgangspunkt i en linje. Hver farve eller form kan 
måske sige noget om, hvad slags data, det er.

Når du har tegnet forskellige linjer, så tag et foto og upload til bogen.

Hvordan viser man tid?





(Upload et foto af din tegning af forskellige linjer her)



Øvelse 2: Hvad ser jeg på gaden?

Gå sammen to og to. Om lidt skal I kigge nu ud af et vindue eller gå udenfor.
I skal have papir og blyant med. I skal undersøge, hvor mange biler og 
mennesker, I ser i løbet af 3 minutter.

I skal notere:

Bilernes farve
Hvilken side, de kommer fra
Om det er mænd eller kvinder, piger eller drenge

Hvis jeres skole ligger ud til en meget befærdet vej, så det kan være svært at nå at 
notere, kan I evt. optage en lille film og så skrive noter ud fra den bagefter.
Hvis jeres skole ligger et meget stille sted, kan I måske undersøge, hvor mange 
insekter, I ser, eller hvor mange lyde, I hører, i stedet for.

Når I er tilbage i klassen skal I bruge linjer til at visualisere jeres 
undersøgelse. Når I er færdige, skal I tage et billede og uploade til bogen.
I skal også lave en forklaring på, hvad de tegn, I har brugt, betyder.



(Upload et foto af jeres visualisering af "3 minutter på gaden" her)



(Upload et foto af jeres forklaring til jeres visualisering her)



Tal med en makker:
Tal sammen om jeres visualiseringer:

1) Hvordan har I vist variationer inden for den samme datatype?
2) Har I kunnet vise al den data, I har indsamlet, eller er der noget, I 
ikke har fået med?
3) Har noget været svært at visualisere?
4) Hvad fortæller jeres visualiseringer om jer selv?

Tal med klassen:
”Kan man have for mange/for få detaljer i en visualisering?”
”Kan man lave en visualisering, som har alle data med?”
”Kan man lave visualiseringer ud fra det samme data, som viser 
helt forskellige ting”?
”Kan man stole på visualiseringer?” Hvorfor/hvorfor ikke?



Her starter en ny del af forløbet. 

I denne del skal du selv sammen med en makker designe en 
undersøgelse. I skal indsamle data, og I skal opdele det på en 
måde, så I kan visualisere det.



Attributter

Når du arbejder med visualiseringer af data, får du også brug for at 
kunne beskrive attributter på en eller anden måde. Husk, at 
attributter er egenskaber ved de data, du indsamler.

Derfor kommer her endnu en tegneøvelse, du skal lave. 

I den første øvelse med ting fra din skoletaske brugte du forskellige 
måder at tegne en geometrisk figur på, som angav forskellige 
attributter til dataforekomsten, dvs. at din måde at tegne den 
geometriske figur på, både sagde noget om, hvilken 
grundlæggende datatype, det var, og hvilke egenskaber, der kunne 
ses i hvert enkelt eksempel.

Nu skal du lære, hvordan man ellers med enkle symboler og små 
variationer kan vise attributter.



Når du skal lave din egen tegning, så 
tænk fx på en stjerne med takker, en 
farve, der bliver kraftigere, eller måske 
en blomst, der får flere blade? 

På dette billede ser du måder
at variere styrke på. Kig godt

på eksemplerne og lav din
egen version, som du

uploader til bogen her.



(Upload et foto af din tegning af attributter her)



Øvelse 3: Hvad har min mobiltelefon set?

Du skal nu bruge din mobiltelefon. Gå ind i kameraet og find de 
seneste 30 billeder. (Ikke videoer)

Start med at se dem igennem og find en måde, du vil indsamle 
data ud fra dem på. Uanset hvad, skal du kunne omsætte det til 
en visualisering på en eller anden måde. Du kan fx overveje 
følgende: 

Hvor mange forskellige tidspunkter på dagen, er de taget?
Hvor mange forskellige steder er de taget?
Hvor mange mennesker er der med på billedet?
Er du selv med eller ikke?
Er vejret forskelligt (og er det inde eller ude)?
Er nogle af billederne fjollede, sjove, smukke, kedelige, vigtige?

Når du har valgt, hvilken slags data, du vil sortere dem efter, skal 
du lave en visualisering og en forklaring på, hvordan din 
visualisering skal læses.



(Skriv, hvad du vil kigge efter på dine fotos)



Nu skal du se dine fotos igennem ud fra det, du har valgt at 
fokusere på og systematisk registrere de dataforekomster, du 
finder. 

Brug lidt tid på, hvordan du vil organisere din dataregistrering. 
Skal du lave et skema, hvor du sætter en streg for hver 
dataforekomst, eller skal du måske hellere lave nogle bokse, 
hvor du kan markere forskellige ting ved hjælp af nogle 
symboler, du selv finder på?

Det er ret svært at finde en god måde at registrere data på. Hvis 
du er usikker, så tal med nogle af dine klassekammerater om, 
hvordan de vil gøre.



(Upload et foto af din dataregistrering her)



Nu, hvor du har indsamlet data, skal du finde på en kreativ måde 
at visualisere dem på. Tænk på de ting, du allerede har arbejdet 
med; geometriske former, attributter, farver...

Prøv nogle forskellige ting, inden du beslutter dig for, hvordan 
du vil gøre.



(Upload et foto af din visualisering af din telefons billeder her)



Nu skal du lave forklaringen til din visualisering, så andre kan 
"læse" den. 

Du skal forklare, hvad hvert enkelt designelement betyder. Se 
eksemplet her:

Hver streg betyder...

Hver cirkel betyder...

Hver farve betyder...



(Upload et foto af din forklaring til din visualisering her)



Du skal nu sammen med din makker lave din egen dataindsamling:

Først skal I finde ud af, hvad jeres tema skal være? I kan samle data 
på alt, så vælg noget, I gerne vil undersøge. Start med et spørgsmål, 
fx "hvor mange gange griner vi i løbet af en time?" eller "hvor tit 
keder jeg mig i løbet af en dag?"

Så skal I overveje, hvor længe, I vil samle data ind. Skal det bare 
være en time, eller kan I gøre det gennem en hel dag eller måske 
endda flere dage. 

Til sidst skal I finde ud af, hvordan I vil registrere jeres 
dataindsamlinger. Måske kan I finde en smart måde digitalt? Måske 
er det nemmere at have et stykke papir og blyant? 

Når I har styr på alting, skal I skrive jeres plan på næste side

Øvelse 4: Lav din egen dataindsamling



(Skriv her, hvad du og din makker har aftalt)



(Når I har lavet jeres dataindsamlinger, så upload fotos af jeres 
registreringer her)



Prøv at eksperimentere med, hvordan I kan visualisere jeres 
data. Lav fx 2 forskellige bud hver og snak om dem. 
I kan også prøve at spørge et andet makkerpar, hvad de synes.

Når I har fundet den helt rigtige måde, skal I lave jeres tegning 
og bagefter skal I lave en grundig forklaring på, hvordan den skal 
læses.



(Når I har lavet jeres visualisering , så upload foto 
her - lav evt. ekstra sider, hvis I også gerne vil vise 
jeres udkast, inden I valgte, hvordan I ville gøre)



Upload foto af jeres forklaring til jeres visualisering her) 



Kære elev

Om lidt skal du præsentere dit eget arbejde for dine 
klassekammerater og du skal også give respons på deres. 

Brug derfor lidt tid på at kigge din elevhåndbog igennem og 
tænk over hver enkelt opgave. Hvad var nemt/svært, hvilke 
løsninger fandt du på opgaverne og hvorfor løste du dem, som 
du gjorde?

Tænk også over de mål, du har arbejdet med i forløbet. Du 
skulle:

Lære, hvad forskellige typer data er
Lære, hvordan du kan organisere data 
Lære, hvordan du kan vise andre dine data på en sjov og 
kreativ måde.

Kan du pege på steder i din elevhåndbog, hvor du viser, at du 
nu kan det?


