
 

Statistikpostertävlingen 2018-2019: Anvisningar för läraren 

Syftet med tävlingen 

Syftet med tävlingen är att förbättra färdigheterna hos studerande i olika åldrar att 

beskriva sin omgivning med statistiska medel samt att använda statistik i olika 

vardagssituationer.  

Deltagande i statistikpostertävlingen tränar eleverna i 

– grupparbete 

– undersökning av vardagliga frågor med hjälp av statistiskt material 

– användning och utveckling av bl.a. statistiska, visuella, skriftliga och 

muntliga färdigheter 

– tolkning av statistiska resultat och slutledningsförmåga 

Temat för tävlingen är fritt valbart. 

Tävlingsserier och -skeden 

Deltagandet i tävlingen sker i lag på 2–5 personer. Högstadierna (personer födda 

år 2003 och yngre) och gymnasierna/läroanstalterna på andra stadier (personer 

födda år 2000 och yngre) samt som ny klass universitet/yrkeshögskolor 

(studerande för kandidatexamen, ingen åldersgräns) tävlar i egna klasser. 

Statistikposters som gjorts av bara en person godkänns inte. 

 

1. Anmäl dina studerande till tävlingen med den elektroniska blanketten. 

Länken finns på tävlingens webbsida fr.o.m. 8.1.2018. 

2. Berätta för dina studerande om tävlingen och dess regler och håll en kort 

introduktion om hur man gör en statistikposter.  

3. Reservera tillräckligt med tid för de studerande att utföra uppgiften. 

4. Tävlingen i enskilda läroanstalter. Ordna bedömning av statistikpostrarna i 

din läroanstalt. Om du vill kan du också ordna en utställning av de 

statistikpostrar som gjorts i läroanstalten och berätta om 

tävlingen/utställningen för lokaltidningarna.  

5. Skicka det vinnande bidraget i serien till den landsansvariga (senast 

1.3.2019). I Finland Jaana Kesti, PB 3C, 00022 Statistikcentralen, 

jaana.kesti@stat.fi.  

6. Nationell final. En nationell kommitté bedömer statistikpostrarna och väljer 

de postrar som kommer att representera Finland i den internationella finalen.  

7. Internationell final. En internationell jury bedömer statistikpostrarna under 

våren 2019. De bästa statistikpostrarna ställs ut under världskongressen inom 

statistikbranschen i Kuala Lumpur. De internationella vinnarna tillkännages i 

Kuala Lumpur och statistikpostrarna publiceras på webben.  

 

Anmälan på registreringsblanketten börjar 8.1.2018 

Bedömning av statistikpostrarna i skolorna 

och sändning av de bästa bidragen till 

Finlands landsansvariga 

senast 1.3.2019 

Vinnarna av finalen i Finland tillkännages senast 30.3.2019 

De internationella vinnarna tillkännages i augusti 2019 
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