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Introduktion til praktisk statistik Sanne Lund Clement Hent PDF Forlaget skriver: I den daglige nyhedsstrøm
spiller statistisk-baserede undersøgelsesresultater en central rolle. Statistik – både som data, analyse og

formidling – indgår også som centrale elementer i faglitteratur og studerendes projektopgaver. At anvende
statistik indebærer dels at læse og fortolke forskellige vidensproducenters statistisk baserede arbejde og dels
ens egen fangst af data samt analyse og formidling heraf. Uanset om man skal forholde sig til andres arbejde,
eller man selv analyserer og formidler, så forudsætter det, at man har et fundamentalt indblik i statistikkens

grundbegreber, muligheder, begrænsninger og faldgruber.

Det er denne bogs formål netop at formidle dette grundlæggende indblik i den statistiske metodeforskning ud
fra et anvendelsesorienteret perspektiv. Det anvendelsesorienterede perspektiv indebærer, at bogen sætter
læseren i stand til at udvikle kompetencer til kritisk at læse og fortolke samt kritisk at producere statistisk-

baseret arbejde uden brug af videregående matematiske formler og forudsætninger.

Bogens omdrejningspunkt er praktisk statistik og ikke den teoretiske statistik, og hensigten med bogen er at
vise, dels hvor man kan finde materiale i form af sekundær statistik, som kan anvendes i projektarbejdet såvel
i relation til problemformulering som analyser af mere eskriptiv karakter, dels at give en introduktion til den

statistiske bearbejdning og formidling af dette datamateriale.
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