Løsninger til opgaver - forløbsstatistikken
Opgave 1
1a.
Åbn regnearket HFS1314_20150105 som beskrevet i opgaven. Udtræk på din skole/institution (”instnr”)
laves ved at vælge skole/institution i feltlisten at klikke med musen på den viste pil. I den nye dialogboks
fjernes kryds i ”Marker alt” og du sætter kryds i din egen skole/institution. Klik på OK og tabellen er færdig.

1b.
Udtrækket på din institution udarbejdes ved at flytte ”inst” til ”Rapportfilter”. Vælg ”udd” under
”Feltliste”og flyt det til ”Rækkenavne”. Vælg ”status6” og flyt den til søjler, hvis den ikke allerede er der.
Tabellen er færdig. For at lave tabeller for ”status3” hhv.” status12”, skiftes ”status6” ud med den ønskede
status. For at tilpasse søjlebredden markeres de søjler, som skal gøres smallere, og med musen gøres
søjlerne smallere på almindelig excelvis.

Du kan lave et udtræk på et felt, som er med i tabellen, ved at klikke på pilen/tragten ved siden af navnet
på feltet i tabellen. Tragten vises, hvis der i forvejen er et udtræk. I dialogboksen markeres de værdier, som
skal vises i tabellen

Ekstra opgave: Køn og alder vælges i pivottabellens feltliste
1c.
Brug ”tragten” ud for ”status6” og sørg for at kun ”Afbr(uo)” er markeret.

Tilpas søjlebredden som beskrevet i 1b. Procenter fås som sædvanlig i excelfx ved at højreklikke med
musen i tabellen og vælge ”Vis værdier som” og dernæst ” % af rækketotal”.

1d.
Åbn regnearket GFS1314-20150501 som beskrevet opgave 1a. Klik på ”instnr” i ”Feltlisten” og vælg din
institution. Træk den til ”Rapportfilter”. Fjern ”status6” fra ”Kolonnenavne” og erstat den med ”inst2”. I
”Rækkenavne” placeres ”udd2”. De tomme fjernes ved at klikke på pilen ud for ”udd2” og fjerne
markeringen i ”(tom)”. Gør søjlerne smallere for at få en pæn tabel.

1e.
Placer ”afgart2” i ”Kolonnenavne” under ”inst2”. Tilpas kolonnebredden, så hele tabellen kan ses på
skærmen.

1f. Overgang fra grundforløb til uddannelsesaftale
Marker inst og flyt den til rapportfilter. Vælg din institution i filteret.

-

Fjern grundforløb fra ”Rækkenavn”
Højerklik på tabellen
Vælg ”Vis værdier som” og vælg ”% af rækketotal”

