
HVOR KAN JEG FINDE 

DATA?

O U R  W O R L D  I N  D A T A

G A P M I N D E R



OUR WORLD IN 
DATA

OUR WORLD IN DATA er en stor online database som 
fokuserer på at formidle data om:

• De store problemer, der fortsætter med at 
konfrontere os i århundreder eller længere

• De langvarige, kraftfulde ændringer, der gradvist 
omformer vores verden.

www.ourworldindata.org

Se emner



OUR WORLD IN 
DATA

www.ourworldindata.org
Søg et specifikt emne

Udforsk de 
prædefinerede 
emner

Undersøg hvor 
langt vi er 
kommet inden for 
hvert verdensmål

Brug af grafer



OUR WORLD IN 
DATA

www.ourworldindata.org

Alt deres data er visualiseret 
gennem forskellige grafer 
eller illustrationer

Graferne 
kommer med en 
beskrivelse ift. 
kontekst, 
indhold osv.

Data kan ses som 
grafer (chart) eller 
som tal (table)

Her står 
hvor 
dataene 
kommer fra

Dataene kan downloades, enten som 
billed-filer (png/jpeg), som vektor-fil 
(kan redigeres i fx Illustrator), eller 
som rådata som excel-fil

Ofte er graferne 
interaktive på 
hjemmesiden (her 
fx Change region)

Data explorers



OUR WORLD IN 
DATA

www.ourworldindata.org

Our World in Data har en række 
‘data explorers’ hvor man kan 
undersøge verden ift. et bestemt 
emne. Alle ‘data explorers’ kan 
findes fra forsiden, klik på ‘All 
charts’ og kig under overskriften 
‘explorers’. På dette slide vises et 
eksempel fra ‘Energy Data 
Explorer’.

Man kan vælge 
hvilke lande man 
vil se data fra. 
Hvis man trykker 
på ‘chart’ vil det 
kun være grafer 
for disse lande 
som kommer 
frem.

Interaktivt panel 
hvor man kan 
vælge hvilke slags 
data man gerne 
vil se. Fx ‘total 
energiforbrug’ 
eller 
energiforbruget 
fra en bestemt 
energikilde (‘select
a source’).

Man kan holde 
musen henover 
eller klikke på et 
land for at se dets 
data.

http://www.ourworldindata.org/


www.gapminder.org

Undersøg 
dataplatformen

”Our mission is to 
fight devastating

ignorance with a fact-
based worldview 

everyone can
understand”

• Gapminder er en 
organisation grundlagt af 
Hans Rosling, Ola Rosling og 
Anna Rosling Rönnlund, som 
også står bag bogen 
Factfulness.

• Hjemmesiden består af en 
række undervisnings-
materialer, bl.a. en 
datavisualiserings-platform, 
quizzer om globale trends 
og Dollar Street.  

Quizzer                                Dataplatform                           Dollar Street



Dataplatformen visualiserer globale datasæt 
gennem en række graftyper. Mest kendt er 
Gapminders boble-diagrammer. Klik på boble-
diagrammet for at se dets egenskaber.

Indkomstbjerge

Tendenser

Rangeringer

Boble-diagrammer



Lande har farve efter fire 
overordnede regioner

Highlight 
specifikt land 
på grafen

X- og Y-aksen 
kan skiftes til at 
vise andre 

datasæt

Læs en kort 
forklaring 
om aksen 

samt 
datakilde

Bobble-størrelse er 
normalt lig 
landenes 

populations-
størrelser. Tryk her 
for at vælge noget 
andet (samt 
linear/log-visning).

Her kan du gå ind og 
fx indstille akser, 
boble-størrelser og 

farver.  

Her kan du afspille den 
historiske udvikling i 
dataene.


