
ARBEJDSARK TIL #JEGKIGGERPAAFUGLE 
 

I denne øvelse skal vi arbejde med regneark. Ikke på den måde som regnedrengene i Finansministeriet 

arbejder, men på den måde, der giver mening.  

 

Et rigtigt regneark fungerer på den måde, at man for hver række har en datapost. Denne datapost 

indeholder al information om en observation, om dankort-transaktion eller et sportsresultat. De enkelte 

kolonneoverskrifter fortæller så præcist som muligt, hvad den pågældende variabel er: Dato, art, antal, 

beløb, vindretning…. alt, hvad man kan kvantificere. Dvs. at i et regneark med 1000 rækker er der 1000 

observationer. Det er sådan, du ALTID skal lave et regneark. Glem alt, hvad du tror – denne måde at opstille 

dataposter på kan du få brug for i næste alle fag. 

 

For #jegkiggerpaafugle-regneark ser de enkelte dataposter således ud. Hver observation af fugle har hver 

sin række, og hver observation har et unikt ID-nummer (i kolonne A).  

 

 
 

Eftersom regnearket leveres med nyeste observationer først, og perioden er 2012 til 2015, står 

observationer fra nytårsaftendag 2015 først. Det kan man naturligvis ændre i ved at sortere ud fra de 

enkelte kolonner, men det skal vi ikke bekymre os om. Vi skal nemlig straks videre til det, der er rigtigt 

sjovt. 

 

Nederst i tabellen vil du bemærke, at der står flere forskellige navne. Det aktive ark er markeret med en 

farve. Det er det ark, hvor alle rådata befinder sig. Byggestenene. Men der er også to andre ark, som er 

blevet døbt tom pivottabel og udfyldt pivottabel. Lad os kigge på de tomme først.  

 

 
 



Ud fra rådata-arket kan du selv oprette alle de pivottabeller, som du overhovedet har lyst til. Det gør du 

ved at stå i rådata-arket og vælge ”indsæt” oppe i menulinjen. Herefter kan du enten vælge ”pivottabel” 

ude til venstre eller ”pivotdiagram” ude til højre. Pivot-værktøjet er guds gave til den del af 

menneskeheden, der gerne vil arbejde med regneark.  

 

I princippet er pivottabeller og –diagrammer dér, hvor udregningerne foregår i et regneark. Man kan nemlig 

bestemme præcist, hvilke variable man vil have stående på x- og y-akserne, og man kan selv bestemme, 

hvad værdierne skal være. Den tomme pivottabel står klar og venter bare på, hvad du gerne vil have.  

 

 Læg mærke til, at alle de variable 
står nævnt som ”pivottabelfelter”. 
Du kan fx vælge, at ”Art” skal stå i 
rækkerne. Derfor trækker du art 
ned i rækkefeltet.  
 

 Så ser det således ud. Nu har vi en 
liste over alle de fuglearter, som er 
fundet i kommunen. Men ærlig talt 
vil vi gerne vide noget mere om 
disse fugle, fx hvor mange der er 
set af de forskellige fuglearter. 
Derfor vælger vi, at ”værdier” i 
nederste højre hjørne skal være 
”antal” eller rettere ”sum af antal”. 
Det gør vi ved at trække antal 
derned. Nogle gange foreslår Excel 
som default, at det skal være 
”antal af antal”, men ved 
efterfølgende at klikke på den lille 
pil til højre i feltet og vælge 
”værdifeltindstillinger” og derefter 
”sum”, får du ”sum af antal”. Alle 
er glade. 



 

Her ser vi så resultatet. Antallet af 
fugle i kommunen i hele perioden. 
Lige nu er artsnavnene sorteret 
alfabetisk, men man kan også 
sortere efter antal ved at klikke på 
”hjem” og derefter på ”sorter og 
filtrer” ude til højre, mens man står 
i den kolonne, man vil sortere 
efter, fx ”sum af antal”. 
 

 
 

 

 

Nu er vi naturligvis lidt mere 
ambitiøse end blot at se den 
samlede sum i en pivottabel. Vi har 
umådelig meget lyst til at se, 
hvordan summerne fordeler sig på 
de forskellige år. Derfor vælger vi 
ganske simpelt, at ”år” skal ned i 
”kolonner”. Halleluja. Det er i hvert 
fald allerede tydeligt, at 
kvækerfinker ikke er lige talrige for 
hvert år i kommunen.  



 

Men endnu mere interessant vil 
det være, hvis vi kan se, hvordan 
de forskellige fuglearter fordeler 
sig pr. måned. Nu er det, at det 
begynder at fortælle noget om de 
forskellige arters forekomst og 
trækmønstre. Det ses tydeligt, at 
nogle arter primært optræder om 
vinteren, andre primært om 
sommeren, og atter andre 
udelukkende forår og efterår. Det 
er disse arter, du skal arbejde med.  

  

 

Kig i pivottabellen, der viser fuglenes forekomst i løbet af de seneste fire år i din kommune. Arterne er 

sorteret efter hyppighed. 

 

Tag de 30 mest almindelige arter, dvs. de arter, der samlet set optræder i flest eksemplarer. Kig på arternes 

forekomst i løbet af måneden. 

 

1) Hvilke arter findes i kommunen hele året? Hvad lever disse arter af? Tjek deres fødekilder på 

dofbasens artsfaktablade ved at google dofbasen + artsnavnet, fx dofbasen grønirisk. 

2) Hvilke arter findes kun i kommunen om sommeren? Hvad lever disse arter af. Hvor tilbringer de 

vinteren? 

3) Hvilke arter findes kun i kommunen om vinteren? Hvad lever disse arter af? Hvor er de om 

sommeren? 

4) Hvilke arter passerer udelukkende igennem kommunen i foråret og efteråret? Hvor yngler disse 

arter, og hvor findes de om vinteren? 

 


