Oppdragskort – Gruppe 1
Dere skal finne fram til statistikk for ekstrem fattigdom og barnedødelighet i perioden 1990-2014 i
Indonesia.
Slik gjør dere det:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Gå til www.globalis.no
Trykk på ikonet for «land» og finn fram til «Indonesia» i oversikten
Gå inn på «Indonesia» og velg fanen som heter «statistikk»
På denne siden finner dere en oversikt over statistikk fordelt på forskjellige kategorier.
Statistikk for «ekstrem fattigdom» finner dere under kategorien «fattigdom», mens statistikk
for «barnedødelighet» sorterer under kategorien «helse».
Klikk på det røde ikonet for graf (til høyre) for å åpne statistikken.
Ved å holde musepekeren over søylene, får dere fram verdi for det aktuelle året.
Åpne en ny fane og gå til https://temalandstats.firebaseapp.com/
I det øverste feltet velger du NLM-statistikk. I feltet nedenfor fyller dere inn brukernavnet
dere får fra læreren.
Nå har dere kommet inn på siden hvor dere skal registrere data. Velg riktig land og tema ved
å bruke rullegardinmenyene øverst på siden.
For å registrere data må dere først legge til riktig år ved å velge fra rullegardinmenyen og
trykke på plusstegnet.
Finn fram til de riktige verdiene i statistikken på Globalis.no og skriv den inn på
registreringssida (det er ikke nødvendig å lagre – det skjer automatisk):
a. Ekstrem fattigdom angitt i prosent av befolkning for Indonesia for årene 1993, 2002,
2008 og 2010.
b. Barnedødelighet, angitt i antall per tusen levendefødte, for Indonesia for årene 1990,
1996, 2002, 2008 og 2014.
Feltet hvor det står «graf passord» er bare for lærere.

Oppdragskort – Gruppe 2
Dere skal finne fram til statistikk for andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter og
bruttonasjonalinntekt per innbygger i perioden 1990-2014 i Indonesia.
Slik gjør dere det:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Gå til www.globalis.no
Trykk på ikonet for «land» og finn fram til «Indonesia» i oversikten
Gå inn på «Indonesia» og velg fanen som heter «statistikk»
På denne siden finner dere en oversikt over statistikk fordelt på forskjellige kategorier.
Statistikk for «grunnskolegang, jenter» finner dere under kategorien «utdanning», mens
statistikk for «bruttonasjonalinntekt per innbygger» sorterer under kategorien «økonomi».
Klikk på det røde ikonet for graf (til høyre) for å åpne statistikken.
Ved å holde musepekeren over søylene, får dere fram verdi for det aktuelle året.
Åpne en ny fane og gå til https://temalandstats.firebaseapp.com/
I det øverste feltet velger du NLM-statistikk. I feltet nedenfor fyller dere inn brukernavnet
dere får fra læreren.
Nå har dere kommet inn på siden hvor dere skal registrere data. Velg riktig land og tema ved
å bruke rullegardinmenyene øverst på siden.
For å registrere data må dere først legge til riktig år ved å velge fra rullegardinmenyen og
trykke på plusstegnet.
Finn fram til de riktige verdiene i statistikken på Globalis.no og skriv den inn på
registreringssida (det er ikke nødvendig å lagre – det skjer automatisk):
a. Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter, angitt i prosent av antall jenter
for Indonesia for årene 1997, 2001 og 2007.
b. Bruttonasjonalinntekt per innbygger, angitt i PPP-dollar, for Indonesia for årene
1990, 1998, 2006 og 2014.
Feltet hvor det står «graf passord» er bare for lærere.

Oppdragskort – Gruppe 3
Dere skal finne fram til statistikk for ekstrem fattigdom og barnedødelighet i perioden 1990-2014 i
Elfenbenskysten.
Slik gjør dere det:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Gå til www.globalis.no
Trykk på ikonet for «land» og finn fram til «Elfenbenskysten» i oversikten
Gå inn på «Elfenbenskysten» og velg fanen som heter «statistikk»
På denne siden finner dere en oversikt over statistikk fordelt på forskjellige kategorier.
Statistikk for «ekstrem fattigdom» finner dere under kategorien «fattigdom», mens statistikk
for «barnedødelighet» sorterer under kategorien «helse».
Klikk på det røde ikonet for graf (til høyre) for å åpne statistikken.
Ved å holde musepekeren over søylene, får dere fram verdi for det aktuelle året.
Åpne en ny fane og gå til https://temalandstats.firebaseapp.com/
I det øverste feltet velger du NLM-statistikk. I feltet nedenfor fyller dere inn brukernavnet
dere får fra læreren.
Nå har dere kommet inn på siden hvor dere skal registrere data. Velg riktig land og tema ved
å bruke rullegardinmenyene øverst på siden.
For å registrere data må dere først legge til riktig år ved å velge fra rullegardinmenyen og
trykke på plusstegnet.
Finn fram til de riktige verdiene i statistikken på Globalis.no og skriv den inn på
registreringssida (det er ikke nødvendig å lagre – det skjer automatisk):
a. Ekstrem fattigdom angitt i prosent av befolkning for Elfenbenskysten for årene 1993,
2002 og 2008.
b. Barnedødelighet, angitt i antall per tusen levendefødte, for Elfenbenskysten for
årene 1990, 1996, 2002, 2008 og 2014.
Feltet hvor det står «graf passord» er bare for lærere.

Oppdragskort – Gruppe 4
Dere skal finne fram til statistikk for andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter og
bruttonasjonalinntekt per innbygger i perioden 1990-2014 i Elfenbenskysten.
Slik gjør dere det:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Gå til www.globalis.no
Trykk på ikonet for «land» og finn fram til «Elfenbenskysten» i oversikten
Gå inn på «Elfenbenskysten» og velg fanen som heter «statistikk»
På denne siden finner dere en oversikt over statistikk fordelt på forskjellige kategorier.
Statistikk for «grunnskolegang, jenter» finner dere under kategorien «utdanning», mens
statistikk for «bruttonasjonalinntekt per innbygger» sorterer under kategorien «økonomi».
Klikk på det røde ikonet for graf (til høyre) for å åpne statistikken.
Ved å holde musepekeren over søylene, får dere fram verdi for det aktuelle året.
Åpne en ny fane og gå til https://temalandstats.firebaseapp.com/
I det øverste feltet velger du NLM-statistikk. I feltet nedenfor fyller dere inn brukernavnet
dere får fra læreren.
Nå har dere kommet inn på siden hvor dere skal registrere data. Velg riktig land og tema ved
å bruke rullegardinmenyene øverst på siden.
For å registrere data må dere først legge til riktig år ved å velge fra rullegardinmenyen og
trykke på plusstegnet.
Finn fram til de riktige verdiene i statistikken på Globalis.no og skriv den inn på
registreringssida (det er ikke nødvendig å lagre – det skjer automatisk):
a. Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter, angitt i prosent av jenter for
Elfenbenskysten for årene 1992, 1997, 2000, 2006 og 2011.
b. Bruttonasjonalinntekt per innbygger, angitt i PPP-dollar, for Elfenbenskysten for
årene 1990, 1998, 2006 og 2014.
Feltet hvor det står «graf passord» er bare for lærere.

Oppdragskort – Gruppe 5
Dere skal finne fram til statistikk for ekstrem fattigdom og barnedødelighet i perioden 1990-2014 i
Tanzania.
Slik gjør dere det:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Gå til www.globalis.no
Trykk på ikonet for «land» og finn fram til «Tanzania» i oversikten
Gå inn på «Tanzania» og velg fanen som heter «statistikk»
På denne siden finner dere en oversikt over statistikk fordelt på forskjellige kategorier.
Statistikk for «ekstrem fattigdom» finner dere under kategorien «fattigdom», mens statistikk
for «barnedødelighet» sorterer under kategorien «helse».
Klikk på det røde ikonet for graf (til høyre) for å åpne statistikken.
Ved å holde musepekeren over søylene, får dere fram verdi for det aktuelle året.
Åpne en ny fane og gå til https://temalandstats.firebaseapp.com/
I det øverste feltet velger du NLM-statistikk. I feltet nedenfor fyller dere inn brukernavnet
dere får fra læreren.
Nå har dere kommet inn på siden hvor dere skal registrere data. Velg riktig land og tema ved
å bruke rullegardinmenyene øverst på siden.
For å registrere data må dere først legge til riktig år ved å velge fra rullegardinmenyen og
trykke på plusstegnet.
Finn fram til de riktige verdiene i statistikken på Globalis.no og skriv den inn på
registreringssida (det er ikke nødvendig å lagre – det skjer automatisk):
a. Ekstrem fattigdom angitt i prosent av befolkning for Tanzania for årene 1991, 2000,
2007 og 2011.
b. Barnedødelighet, angitt i antall per tusen levendefødte, for Tanzania for årene 1990,
1996, 2002, 2008 og 2013.
Feltet hvor det står «graf passord» er bare for lærere.

Oppdragskort – Gruppe 6
Dere skal finne fram til statistikk for andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter og
bruttonasjonalinntekt per innbygger i perioden 1990-2014 i Tanzania.
Slik gjør dere det:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Gå til www.globalis.no
Trykk på ikonet for «land» og finn fram til «Tanzania» i oversikten
Gå inn på «Tanzania» og velg fanen som heter «statistikk»
På denne siden finner dere en oversikt over statistikk fordelt på forskjellige kategorier.
Statistikk for «grunnskolegang, jenter» finner dere under kategorien «utdanning», mens
statistikk for «bruttonasjonalinntekt per innbygger» sorterer under kategorien «økonomi».
Klikk på det røde ikonet for graf (til høyre) for å åpne statistikken.
Ved å holde musepekeren over søylene, får dere fram verdi for det aktuelle året.
Åpne en ny fane og gå til https://temalandstats.firebaseapp.com/
I det øverste feltet velger du NLM-statistikk. I feltet nedenfor fyller dere inn brukernavnet
dere får fra læreren.
Nå har dere kommet inn på siden hvor dere skal registrere data. Velg riktig land og tema ved
å bruke rullegardinmenyene øverst på siden.
For å registrere data må dere først legge til riktig år ved å velge fra rullegardinmenyen og
trykke på plusstegnet.
Finn fram til de riktige verdiene i statistikken på Globalis.no og skriv den inn på
registreringssida (det er ikke nødvendig å lagre – det skjer automatisk):
a. Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter, angitt i prosent av jenter for
Tanzania for årene 1992, 1998, 2000, 2006 og 2009.
b. Bruttonasjonalinntekt per innbygger, angitt i PPP-dollar, for Tanzania for årene 1990,
1998, 2006 og 2014.
Feltet hvor det står «graf passord» er bare for lærere.

Oppdragskort – Gruppe 7
Dere skal finne fram til statistikk for barnedødelighet i perioden 1990-2014 i Norge.
Slik gjør dere det:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Gå til www.globalis.no
Trykk på ikonet for «land» og finn fram til «Norge» i oversikten
Gå inn på «Norge» og velg fanen som heter «statistikk»
På denne siden finner dere en oversikt over statistikk fordelt på forskjellige kategorier.
Statistikk for «ekstrem fattigdom» finner dere under kategorien «fattigdom», mens statistikk
for «barnedødelighet» sorterer under kategorien «helse».
Klikk på det røde ikonet for graf (til høyre) for å åpne statistikken.
Ved å holde musepekeren over søylene, får dere fram verdi for det aktuelle året.
Åpne en ny fane og gå til https://temalandstats.firebaseapp.com/
I det øverste feltet velger du NLM-statistikk. I feltet nedenfor fyller dere inn brukernavnet
dere får fra læreren.
Nå har dere kommet inn på siden hvor dere skal registrere data. Velg riktig land og tema ved
å bruke rullegardinmenyene øverst på siden.
For å registrere data må dere først legge til riktig år ved å velge fra rullegardinmenyen og
trykke på plusstegnet.
Finn fram til de riktige verdiene i statistikken på Globalis.no og skriv den inn på
registreringssida (det er ikke nødvendig å lagre – det skjer automatisk):
a. Barnedødelighet, angitt i antall per tusen levendefødte, for Norge for årene 1990,
1996, 2002, 2008 og 2014.
Feltet hvor det står «graf passord» er bare for lærere.

Oppdragskort – Gruppe 8
Dere skal finne fram til statistikk for andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter og
bruttonasjonalinntekt per innbygger i perioden 1990-2014 i Norge.
Slik gjør dere det:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Gå til www.globalis.no
Trykk på ikonet for «land» og finn fram til «Norge» i oversikten
Gå inn på «Norge» og velg fanen som heter «statistikk»
På denne siden finner dere en oversikt over statistikk fordelt på forskjellige kategorier.
Statistikk for «grunnskolegang, jenter» finner dere under kategorien «utdanning», mens
statistikk for «bruttonasjonalinntekt per innbygger» sorterer under kategorien «økonomi».
Klikk på det røde ikonet for graf (til høyre) for å åpne statistikken.
Ved å holde musepekeren over søylene, får dere fram verdi for det aktuelle året.
Åpne en ny fane og gå til https://temalandstats.firebaseapp.com/
I det øverste feltet velger du NLM-statistikk. I feltet nedenfor fyller dere inn brukernavnet
dere får fra læreren.
Nå har dere kommet inn på siden hvor dere skal registrere data. Velg riktig land og tema ved
å bruke rullegardinmenyene øverst på siden.
For å registrere data må dere først legge til riktig år ved å velge fra rullegardinmenyen og
trykke på plusstegnet.
Finn fram til de riktige verdiene i statistikken på Globalis.no og skriv den inn på
registreringssida (det er ikke nødvendig å lagre – det skjer automatisk):
a. Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter, angitt i prosent av jenter for
Norge for årene 1990, 1998, 2000, 2006 og 2011.
b. Bruttonasjonalinntekt per innbygger, angitt i PPP-dollar, for Norge for årene 1990,
1998, 2006 og 2014.
Feltet hvor det står «graf passord» er bare for lærere.

