HAGTALSGRUNNURIN

UPPBYGNAÐUR

HAGSTOVA FØROYA

Endamál
Tú fær eina innleiðslu í kjarnufunkurnar í Hagtalsgrunninum.
DØMI
Vegleiðingin byggir á eitt dømi, har tú finnur hvussu nógv fólk eru yvir 67 ár í
sýslunum.

Soleiðis gert tú
Til vinstru í Hagtalsgrunninum er eitt evnisyvirlit. Vel evnið ”Íbúgvar og val”. Tú sært viðkomandi
undirbólkar. Vel “Fólkatal”. Tú sært nú hvørjar talvur eru tøkar hjá tær at brúka.

Her finnur tú vegleiðingar
Tú kanst klikkja á slóðirnar

Her kanst tú skifta tungumál

Hvat geri eg?

Evnisyvirlit
Her kanst tú leita

Talvur

Undirbólkar
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Vel talvuna “IB01030 Fólkið skift á kyn, aldur og bygd 1. januar (1985-2019)”. Fram kemur myndin,
sum sæst niðanfyri.
Um talvuna, her finnur tú viðmerkingar,
dagfestingar, kontaktpersón o.l.

Vaksandi ella
minkandi raðfylgja

Her kunnu aðrar
bólkingar veljast

Vel alt

Frável alt

Skriva valmøguleika í
Leititeigin

Rulla upp
og niður

Greiningarlisti

Marka kassan fyri at leita frá
byrjaninin av tekstrinum
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Trýst á pílin
fyri at leita

So skal data veljast eftir egnum ynski:
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1. Her velur tú at bólka bygd/bý eftir sýslum. Trýst á listan og vel “Sýslur”.
2. Vel nú allar sýslur við at brúka

(Vel alt).

3. Her markar tú við músini valmøguleikan 2019. Hetta kann eisini gerast við at marka 2019
og síðani halda á CTRL og velja 2018) ella við at halda á SHIFT og trýsta píl-niður.
4. Nú skal aldurin broytast frá 1 ára aldri til 0-7-16-67 ár (hesin bólkur merkir at fólkini eru
býtt upp í bólkar, undir skúlaaldri, í skúlaaldri, á arbeiðsmarknaðinum og pensjónistar)
5. Her markerar tú við músini fyri at velja “67 á o.e.
6. Her velja vit einki – har er eingin

(reyð stjørna) og tí er ikki neyðugt at velja nakað. Í

hesum føri fáa vit úrslit uppá “Bæði kyn”.
7. Trýst so á knøttin
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Úrslitið verður víst í einari talvu:

Eyka funkur
Tú hevur nú fleiri møguleikar, so sum at rætta og rokna, at venda talvuni, umframt at broyta
uppseting:
 Ynskir tú at broyta uppseting/venda talvuni, so trýst á ein av hesum 3 knøttunum
 Ynskir tú at leggja tøl saman so trýst á
 Tað eru eisini fleiri møguleikar. Teir finnur tú undir
Um tú trýstir á knøttin útfyri Føroyskt og velur Enskt, so broytist øll talvan til enskt.
Tú kanst eisini gera myndir/grafar. Tað eru ikki allar talvur, sum eru egnaðar til at gera
myndir/grafar: t.d. vegna ov nógvar dátur ella uppseting, ið má broytast fyri at verða hóskandi at
avmynda.
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Um talvan er egnað, kanst tú gera nógvar ymiskar myndir/grafar við súlum, linjum, fólkapýramidu
o.a.
Vanligar súlu- og linjumyndir kunnu gerast við at trýsta á
Um tú ynskir aðrar talvuvísingar, trýst á
og vel.
Um tú ert nøgd/ur við talvuna og vilt brúka hana sum ein afturvendandi fyrispurning, eitt nú
hvønn mánað ella ár, so kanst tú goyma fyrispurningin við at trýsta á

HENT RÁÐ
Um tú kki ert nøgd/ur við talvuna, kanst tú velja av nýggjum við einum av
hesum møguleikum:
1. Trýst á

ella

í slóðini

2. Vel nýggja talvu við at trýsta á

ella

í slóðini

3. Um tú vilt aftur til “Íbúgvar og val”, trýst á
4. Um tú vilt aftur til for forsíðuna á Hagtalsgrunninum, trýst á

5. Um tú vilt aftur til heimasíðuna hjá Hagstovuni, trýst á
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