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1. Hvad er samfundsfaglig metode?
Se på fig. 2.1. Under overskriften: “Unges butikstyveri
i kraftig stigning” var figuren
vist i en avis i 2011. Den skrå
linje i figuren taler sit klare
sprog – der er tale om en tydelig vækst i antallet af dømte
unge butikstyve. Overskriften
må derfor være korrekt, eller
er den? Er der nu også en reel
sammenhæng mellem overskrift og figuren? I absolutte
tal er stigningen fra 3.410 til
3.519. Det kan også aflæses i
figuren. Her er der dog ikke
tale om en kraftig stigning.
Faktisk er stigningen kun på
3,2 %.
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Fig. 2.1 Unge dømt for butikstyveri i 2009 og 2010.

Det synsmæssige indtryk fra billeder og figurer er for de fleste personer
meget stærkere end indtrykket fra det læste ord. Derfor er det figuren,
der står tilbage som “sandheden”. Her kan vi i samfundsfag bidrage med
nogle metoder, der kan skærpe vores kritiske sans, når vi bliver konfronteret med forskellige synspunkter om samfundsmæssige emner.

1.1 Fire metoder
Samfundsfagligt skelner man mellem 4 metoder:
Der kan opstilles 4 forskellige samfundsfaglige metoder:
• Kildekritik (tekstanalyse)
• Kvantitativ metode
• Kvalitativ metode
• Komparativ metode
Disse metoder vil vi beskrive nærmere.
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model, fordi den ikke kan medtage alle
de detaljer og sammenhænge, der findes på vores komplekse jordklode.
Der findes også forskellige økonomiske
teorier og modeller, der bl.a. forsøger at
forklare, hvorledes den nuværende økonomiske krise udvikler sig. Disse modeller er bygget på økonomisk teori og
mange års erfaringer om, hvordan samfundsudviklingen er forløbet. Der kan
ikke siges noget klart og entydigt, men
økonomerne har nogle forventninger,
der bygger på disse modeller om de økonomiske sammenhænge i samfundet.

En globus er en model af jorden.

3. Præsentation og bearbejdning af data
Vi vender nu tilbage til diskussionen mellem dig og din far om de unges
alkoholforbrug.
Kan det nu dokumenteres, og hvordan kan det præsenteres i forskellige
figurer?
I afsnittet vil vi præsentere følgende figurtyper:
• Søjlediagram
• Tabeller
• Cirkeldiagram (lagkagediagram)
• Kurvediagram
• Indekstal

Tabeller
Vi begynder med en tabel, der viser danskernes alkoholforbrug pr. indbyg
ger siden 1955.
Danskernes alkoholforbrug pr. indbygger 1955-2010
År

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Liter

4,2

5,4

6,6

8,7

11,5

11,7

12,3

11,6

12,1

11,5

11,3

10,1

Fig 2.2 Danskernes alkoholforbrug 1955-2010. Årligt forbrug i liter ren alkohol pr. indbygger over 14 år.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2012.
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Tabellen i fig. 2.2 viser, at der er sket en kraftig stigning i alkoholforbruget i Danmark siden 1955. Fra 4,2 liter ren alkohol pr. person over 14 år
i 1955 til 10,1 liter i 2010. Men der sker mange ting i løbet af tabellens
tidsperiode.

Kurvediagram
I fig. 2.3 er de samme tal overført til et kurvediagram.
Alkoholforbrug pr. indbygger i Danmark
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Fig. 2.3 Danskernes alkoholforbrug1955 – 2010. Årligt forbrug i liter ren alkohol pr. indbygger over 14 år.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2012.

Umiddelbart giver det en mere
overskuelig beskrivelse, når udviklingen vises i et kurvediagram.

Foto: Jørgen Sauer

Man kan ikke læse de helt præcise tal, som tilfældet er i tabellen.
Men det bliver nu mere visuelt, at
forbruget stiger fra ca. 4 liter pr.
indbygger i 1955 til 11,5 i 1975.

Udbuddet af alkohol er stort i butikkerne.

Der sker med andre ord næsten
en tredobling af alkoholforbruget
på kun 20 år.

Fra 1975 til 2005 har forbruget pr. indbygger været nogenlunde konstant
omkring 12 liter, men med en svagt faldende tendens siden 1995. Hvis din
far var ung i 1980’erne, var alkoholforbruget på samme niveau, som det
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er i dag – så han har ikke helt ret i sin påstand om det stigende alkoholforbrug. Selvfølgelig viser figuren ikke noget om de unges alkoholforbrug,
den illustrerer hele befolkningens alkoholforbrug.

Indekstal
En 3. metode til at vise udvikling er ved hjælp af indekstal.
Indekstal beregnes med et basisår, hvor indeks = 100.
De øvrige tal sættes i forhold til dette basisår.
I dette tilfælde er 1955 basisåret. Forbruget på 4,2 liter = indeks 100. De
øvrige indekstal beregnes i forhold til forbruget i basisåret.
Danskernes alkoholforbrug pr. indbygger 1955 - 2010
År

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Liter

4,2

5,4

6,6

8,7

11,5

11,7

12,3

11,6

12,1

11,5

11,3

10,1

Indens

100

129

157

207

274

279

293

276

288

274

269

240

Fig. 2.4 Indeks for danskernes alkoholforbrug 1955 – 2010.
Årligt forbrug i liter pr. indbygger over 14 år. 1955 = 100
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2012.

Eksempel
Indekset beregnes på følgende måde:
Indeks 1960 =
Indeks 1960 =

forbrug 1960
· 100
forbrug 1955
5,4 liter
4,2 liter

· 100 = 129

På samme måde bliver
Indeks 1970 =

8,7 liter
4,2 liter

· 100 = 207

Der fortsættes på samme måde indtil 2010. Bemærk, at vi hele tiden dividerer med forbruget i basisåret 1955. Det er meget vigtigt at huske på,
når der beregnes indekstal.
Når hele indeksrækken er beregnet, er det let at se, hvor stor den pro
centvise stigning har været i forhold til udgangsåret. Fx er indeks i
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1970 = 207, hvilket betyder, at alkoholforbruget er steget med 107 % (207
– 100 = 107) i forhold til 1955. I 2010 er indeks = 240. Det betyder, at vi i
hele perioden fra 1955– 2010 har oplevet en stigning i alkoholforbruget
pr. indbygger på 140 % (240 – 100 = 140).
Indeksberegning er meget anvendt, når man har flere forskellige tal
rækker, der skal sammenlignes.

Søjlediagram
Hvordan er det så med de unges alkoholforbrug – er det stort eller lille
i forhold til udlandet?
FN’s organisation for sundhed WHO har udarbejdet en undersøgelse af
unges sundhedsvaner i en lang række lande verden over. Rapporten omfatter bl.a. nogle tal for unges alkoholvaner1. Her kan vi finde tal, der kan
belyse danske unges alkoholvaner i forhold til unge i andre lande.
Fig. 2.5 er et søjlediagram, der viser, hvor mange 15-årige piger og
drenge, der har været beruset 2 eller flere gange.

15-årige unges alkoholforbrug
Har været beruset 2 gange eller flere – i deres liv
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Fig. 2.5 Andel af 15 årige der har været beruset mindst 2 gange.
Kilde: WHO, Health Behaviour in School-Aged Children. Juni 2010.
1 WHO: Health Behaviour in School-Aged Children. Juni 2010.
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Foto: EU.

Figuren er et såkaldt søjlediagram, der
viser, hvor mange 15-årige drenge og piger
i nogle udvalgte lande, der har været beruset mere end 2 gange. Søjlediagrammet
giver en overskuelighed, når vi skal sammenligne denne type data. Det er umiddelbart nemt at sammenligne tal for de
forskellige lande.
Overskriften fra begyndelsen af dette kapitel om, at danske unge har europarekord i druk, ser ud til at være sand!
Vi ligger markant højere end alle andre lande i figuren. Det gælder både
for drenge og pigers alkoholvaner. I forhold til Grækenland og USA ligger
vi relativt set næsten 3 gange så højt med hensyn til 15-årige, der har
været beruset. I disse lande er det kun 20 % af de 15-årige, der har været
beruset mere end 2 gange. I Danmark er tallet tæt på 60 % af de 15-årige,
der har været beruset mere end 2 gange. Faren fra begyndelsen af kapitlet
har nok fat i noget centralt om danske unges drikkevaner. Danske unges
alkoholforbrug ligger markant højere end i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Cirkeldiagram
Den sidste figurtype, vi vil præsentere, er et cirkeldiagram – også kaldet for lagkagediagram. Dette anvendes, når man skal vise, hvorledes en
given mængde fordeles på forskellige områder.
Vi bliver ved alkoholforbruget. Det samlede alkoAlkoholsalg fordeling
holsalg (målt i liter ren alkohol) er i 2010 i Danpå områder i 2010
mark 54 mio. liter ren alkohol. Hvordan fordeler
Spiritus
det sig på øl, vin og spiritus? Det kan du se i fig.
15 %
Øl
2.6. Hovedparten af alkoholforbruget sker via vin
37 %
(48 %) med øl og spiritus på de følgende pladser.
Når forskellige data skal præsenteres, er det
med andre ord vigtigt at vælge den mest hensigtsmæssige form. Ovenfor har vi præsenteret
en tabel, et kurvediagram, en indeksberegning,
et søjlediagram og et cirkeldiagram. Hvilket
der er det bedste valg, afhænger helt af den
konkrete situation.
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Fig. 2.6 Alkoholsalgets procentvise
fordeling på øl, vin og spiritus i
2010, omregnet til ren alkohol.
Kilde: www.statistikbanken.dk,
2012.
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