Løsninger til opgaverUVM’s Databank
Opgave 1

Overgang til uddannelse (EOU)

1a.
Gå ind på databankens hjemmeside
http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/MainCategories.aspx?
og vælg ”Overgang til uddannelse (EOU)”. Her vælges ”Overgang til uddannelse 6 mdr. efter afbrudt
erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse”. Klik på ”Lav selv tabel”

Først skal der ændres i ”Til-uddannelse” nederst til venstre. Klik på pilen
og fjern alle krydser.Sæt kryds i ”Gymnasiale uddannelser”.

Klik på OK, og følgende tabel vises:

For at få vist antal i stedet for procent: klik på ”Nøgletal” i ”Søjler” yderst til højre og vælg (EOU) Overgang
til udd. 6 mdr (abs) og fjern krydset i (pct).

Klik på OK. Så skal der vælges de år, som skal vises. Klik på ”Tid-tællingsår” lige under ”Nøgletal” og sæt
kryds i 2009-2012.

Klik på OK og tabellen er færdig.

1b.
En tabel gemmes til excel ved at klikke på ikonet
vælge ”Åbn”.

og gemme/åbne filen i excel på vanlig vis. Her skal du

1c.
For at finde ud af hvor mange der har fuldført så klik på pilen i
Afbrudt og sæt et kryds i Fuldført. Klik på OK og tabellen er færdig.

og fjern kryds i

For ar få vist hvor mange, der har afbrudt hhv. fuldført i samme tabel, skal ”Afgangsart” flyttes fra filteret
og ned til rækker. Et nøgletal flyttes til en ny dimension ved at klikke på det med venstre musetast og holde
musetasten nede mens nøgletallet trækkes til det ønskede sted. En filtervariabel laver et udtræk på data,
men splitter dem ikke op i tabellen, så hvis den ikke flyttes til række eller søjledimensionen, vil der kun vises
den samlede sum af afbrudte og fuldførte. Når ”Afgangsart” er placeret i rækkedimensionen klikkes på
pilen og der sættes kryds i ”Fuldført” og ”Afbrudt”. Klik på OK. Totaler fjernes ved at klikke på ikonet
De sættes på igen ved at klikke på ikonet igen.
1d.
Træk med musen en eller flere nøgletal over i en anden dimension. Hvis der er mere end et nøgletal i
dimensionen, så prøv at byt om på den rækkefølge de ligger i. Bemærk de ændringer der sker i tabellen.

.

Opgave 2

Praktikpladsstatistikken

2a.
Åbn databanken i nyt vindue og vælg ”Praktikpladsstatistik (PRK). Vælg ”Antal indgåede aftaler år-til-dato
på fællesindgang og aftaletype”. Klik på ”Lav selv tabel”. Lav udtræk ved at klikke på pilen ud for

og fjerne alle krydser undtagen kryds i ”Bygge og anlæg”. Klik på OK. Vælg
og sæt kryds i perioden november 2013 til november 2014. For at få vist de nyeste
perioder klikkes på den lille pil nederst i dialogboksen

Klik på OK og tabellen er færdig.
2b.
Flyt nøglefeltet ”PRK Uddannelse” op i filterdimensionen og vælg ”Bygge og anlæg”. Klik på OK. Fjern ”PRK
Aftaletype” og træk ”Herkomst” over i rækkedimensionen. Vælg den nye periode fra maj 2014 til november
2014 og tabellen er færdig.

2c.
For at få vist de enkelte uddannelser under ”Bygge og anlæg” foldes nøgletallet ”PRK Uddannelse” ud
under ”Nøgletal og dimensioner”. Du kan se at ”Indgang-cøsaformål-speciale” allerede er fremhævet, idet
den bruges i filteret. Træk ”Cøsaformål” over i rækkedimensionen. Bemærk, ”Cøsaformål” også er blevet
fremhævet.Fjern ”Herkomst” og tabellen en færdig.
2d.
Vælg ”Nøgletal” i søjledimensionen. Fjern kryds i ”(PRK) Indg. aftaler år til dato ult. periode” og sæt kryds i
”(PRK) Indg. aftaler i perioden”. Klik på OK og tabellen er færdig.

2 e.
Filteret på ”PRK Uddannelse” skal rettes: Fjern kryds i ”Bygge og anlæg” og sæt kryds i ”Sundhed, omsorg
og pædagogik”. Klik på OK. Fjern ”PRK uddannelse” fra rækkedimensionen og træk ”PRK Aftaletype” og
”Køn” over i rækkedimensionen. For at bytte rundt på ”Køn” og ”PRK Aftaletyper” trækkes den ene af dem
med musen om på den anden side af den anden i ”Rækker”.

2f.
Lav filteret om ved at sætte kryds i ”Bygge og anlæg” og fjerne krydset i ”Sundhed, omsorg og pædagogik”.
Klik på OK. Fjern ”Tid-kalenderår” og fold ”Tid-kalenderår” ud under ”Nøgletal og dimensioner”. Vælg
”Kalenderår” og træk den over i rækkedimensionen efter ”PRK Aftaletype”. Vælg perioden 2011-2014.
Træk ”Alder” over i søjledimensionen under ”Nøgletal”, og tabellen er færdig.

