
Internetin saatavuus kotona - diagrammi

2 000 ruotsalaista vuosina 2000 - 2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva 
diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet saatavilla 
kotona.

Alla oleva diagrammi osoittaa kuinka kuinka suurella osuudella (%) miehistä ja naisista oli 
Internet saatavilla kotona.

Miehet

Naiset



Versio 1: Internetin saatavuus kotona - väittämät
Diagrammi osoittaa, että

1. 2004 oli Internet saatavilla kotona yli 80 %:lla ikäryhmästä 45 - 54 - vuotiaat.

2. 2007 oli Internet saatavilla kotona joka kymmenennellä naisella, joka oli 75 -vuotias tai 
vanhempi.

3. 2010 oli 16 - 24 vuotiaat ryhmä, jolla oli suurin osuus niitä, joilla Internet oli saatavilla 
kotona.

4. 2007 oli noin kolme viidesosalla ikäryhmästä 55 - 64 -vuotiaat Internet saatavilla kotona.

5. Ikäryhmässä 65 - 74 -vuotiaat kaksinkertaistui niiden osuus, joilla oli Internet saatavilla 
kotona, vuosien 2002 ja 2006 välisenä aikana.

6. Ikäryhmässä 16 - 24 -vuotiaat kasvoi Internetin saatavuus kotona 20 prosenttiyksiköllä 
vuosien 2004 ja 2005 välisenä aikana.

7. 2004 oli ikäryhmässä 45 - 54 -vuotiaat noin kaksinkertainen määrä henkilöitä verrattuna 
ikäryhmään 65 - 74 -vuotiaat, joilla Internet oli saatavilla kotona.

8. Internetin saatavuus kotona on noussut noin 30 % ikäryhmässä 35 - 44 -vuotiaat jakson 
2000 - 2007 aikana.

9. 2007 oli niiden naisten osuus, joilla Internet oli saatavilla kotona, 80 % pienempi 
ikäryhmässä yli 75 - vuotiaat verrattuna ikäryhmään 45 - 54 -vuotiaat.

10. Niiden osuus, joilla Internet oli saatavilla kotona, ikäryhmässä yli 75 -vuotiaat on 
noussut noin 300 %:lla vuosina 2000 - 2010.

11. Internetin saatavuus kotona on noussut enemmän ikäryhmässä yli 75 -vuotiaat 
verrattuna ikäryhmään 16 - 24 -vuotiaat  jakson 2000 - 2010 aikana.

12. Niiden naisten osuus, joilla Internet on saatavilla kotona, laskee 80 % ikäryhmästä 55 
- 64 -vuotiaat ikäryhmään yli 75 -vuotiaat.



Internetin saatavuus kotona - Keskustelukysymykset
A. Millä ikäryhmällä on ollut suurin Internetin saatavuuden kasvu jakson aikana?

B. Voidaanko molempien diagrammien avulla vetää johtopäätös, että vuonna 2007 vastasi 
yhtä monta miestä kuin naista ikäryhmässä yli 75 -vuotiaat?

C. Mitä diagrammien avulla voidaan sanoa tulevista vuosista? Perustele.

D. Voidaanko diagrammien avulla sanoa, että vuonna 2003 oli henkilöitä, joilla Internet oli 
saatavilla kotona, kaksinkertainen määrä ikäryhmässä 25 - 34 -vuotiaat verrattuna 
ikäryhmään 65 - 74 vuotiaat.



Kielivalinnat peruskoulussa - diagrammi

Modernien kielten (ranska, saksa tai espanja) tai niitä korvaavan vaihtoehdon valintojen 
osuudet (%) 9. luokalla, sukupuolen mukaan jaettuna lukuvuonna 1998/99 - 2011/12.

! ! ! Tytöt! ! ! ! ! ! ! Pojat

Ranskan osuus (%) Saksan osuus (%) Espanjan osuus (%) Korvaavan vaihto-
ehdon  osuus (%)



Kielivalinnat peruskoulussa - väittämät

Diagrammi osoittaa, että

1. Lukuvuonna 06/07 opiskeli 20 % tytöistä ranskaa.

2. Ranskaa opiskelevien poikien osuus oli yhtä suuri lukuvuonna 11/12 kuin lukuvuonna 
98/99.

3. Noin 40 % tytöistä opiskeli saksaa lukuvuonna 11/12.

4. Lukuvuonna 04/05 opiskeli kolmasosa tytöistä espanjaa.

5. Espanjaa opiskelevien poikien osuus  on kasvanut neljä kertaa suuremmaksi 99/00 ja 
05/06 välisen jakson aikana.

6. Saksaa opiskeli kaksi kertaa suurempi määrä poikia verrattuna ranskaan lukuvuonna 
11/12.

7. Saksaa opiskelevien poikien osuus on pienentynyt 100 %:lla 98/99 ja 11/12 välisen 
jakson aikana.

8. Ranskan suosio on pienentynyt 98/99 ja 11/12 välisen jakson aikana.

9. Espanjaa opiskeli 6 kertaa enemmän tyttöjä lukuvuonna 07/08 verrattuna lukuvuoteen 
98/99.

10. Lukuvuonna 04/05 opiskeli noin 35 % oppilaista jotain vaihtoehtoa moderneille kielille.

11. Espanjaa lukevien poikien osuus on noussut 300 % lukuvuodesta 98/99 lukuvuoteen 
03/04.

12. Modernia kieliä opiskelevia tyttöjä on ollut vajaat 10 % enemmän kuin poikia 98/99 ja 
11/12 välisen jakson aikana.



Kielivalinnat peruskoulussa - Keskustelukysymykset
A. Voidaanko sanoa, että moderneja kieliä lukevien poikien lukumäärä on noussut?

B. Onko kohtuullista väittää, että oppilaat mieluummin valitsevat espanjan kuin saksan 
kielen?

C. Voidaanko diagrammin perusteella sanoa jotain tulevista vuosista?

Käyttäkää taulukkoa, kun vastaatte keskustelukysymyksiin D ja E.

D. Opiskeliko enemmän poikia vai tyttöjä saksaa lukuvuonna 98/99?

E. Ranskaa lukevien poikien osuus muuttuu jonkin verran jakson aikana. Lukiko ranskaa 
enemmän poikia lukuvuonna 98/99 verrattuna lukuvuoteen 07/08.



Taulukko

Oppilaiden lukumäärä vuosikurssilla 9

Lukuvuosi Tyttöjen lukumäärä Poikien lukumäärä

98/99 44 500 47 300

01/02 49 600 52 400

04/05 56 300 59 700

07/08 59 600 63 200

Lähde: Skolverket


