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Statistik – tæl dine skridt 
 
I denne opgave skal du arbejde med at tælle dine skridt og efterfølgende lav nogle statistiske opgaver. 
 
 
Opgave 1 

a) Tæl dine skridt med en skridttæller eller en telefon i 3 dage. 
b) Sæt dine tal ind i skemaet: 

 
Dag Antal skridt 

1  

2  

3  

I alt  

 
 

 
Opgave 3 - Klasseaktivitet 
I skal nu bruge jeres data og lave en fælles klasseundersøgelse. 
 

a) Saml alle jeres fælles data for klassen (hvor mange skridt I alle har gået). 
b) Organiser data, så I kan sætte hyppigheden for skridttællingen ind i de forskellige intervaller i 

tabellen. 
c) Brug tabellen, lav et regneark eller tegn en tilsvarende tabel i dit hæfte. 
d) Sæt klassens resultater ind i skemaet: 

 
 

 
 
 

Antal skridt i 
intervallet 

Hyppighed Frekvens som 
brøk 

Frekvens som 
procent 

[0;5000]    

]5001;10000]    

]10001;15000]    

]15001;20000]    

]20001;25000]    

]25001;30000]    

]30001;35000]    

]35001;40000]    

I alt    

Opgave 2 
Du skal nu arbejde med dine resultater. 
 

a) Hvor mange skridt har du gennemsnitligt gået om 
dagen? 

b) Hvor stor forskel er der på den dag, du gik færrest 
og flest skridt? 

c) Tegn et søjlediagram over din skridttælling i de tre 
dage. 

d) Har du et mål for hvor mange skridt, du gerne vil gå 
hver dag? 
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Opgave 4 
a) Hvor mange elever I i klassen? 
b) Beregn frekvensen for klassen som brøk. 

 
 
 

Opgave 5 
a) Hvor mange skridt går I i klassen samlet på de 3 dage? 
b) Hvor mange skridt går I gennemsnitligt om dagen i de 3 dage i klassen? 
c) Hvor mange skridt går en elev i klassen gennemsnitligt på de 3 dage? 

 
 
 
Opgave 6 

a) Hvor mange har gået over 20.000 skridt på de 3 dage?  
b) Omregn til procent. 
c) Hvor mange har gået under 10.000 skridt på de 3 dage?  
d) Omregn til procent. 

 
 

 
Opgave 7 

a) Tegn et søjlediagram over hyppigheden for jeres skridttælling i dit hæfte eller lav det i et regne-
ark. 

b) Kig på søjlediagrammet og vurder hvilket interval, der har den højeste hyppighed. 
c) Hvilket interval har den laveste hyppighed? 


