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Introduktion till manualen
Vad presterar Södertörns högskolas studenter, tar de sina högskolepoäng? Hur
många fullföljer sitt program? Hur många påbörjar ett program men tar inga
högskolepoäng på det? Studieuppehåll? Studieavbrott?
Idag finns det rapporter för utdata och uppföljning av högskolans studenter, kurser,
program och institutioner i Ladok
Denna manual visar vilken typ av utdata/uppföljning som kan göras och hur
användare själv kan göra det.

Utdata
Uppgifter om tex deltagare kurs, kurspaketering/program, resultat och uppehåll
finns under Studiedokumentation/Utdata.

Deltagande kurs
Syftet med utsökningen är att söka fram information om kursdeltagare. Det går att
se vilka som har ett förväntat deltagande men som inte har registrerat sig, vilka som
är registrerade och vilka som har karat av kursen. Det går även att se tidigt avbrott
och vilka som är omregistrerade på kursen.
Detta görs under Utdata/deltagande kurs

3

I exemplet ovan har Engelska A, Registrerade ej avklarad och VT2019 valts. I fältet
Utbildningskod går det att skriva kurskoden direkt. Det går också att söka fram
kursen genom att klicka på pilknappen bredvid sökfältet. Där görs mer avancerade
sökningar för att hitta rätt kurs.

Under Sammanfattat tillstånd och Periodtillstånd

De olika valen under sammanfattande tillstånd innebär:
•

Ej påbörjad. Här visas de studenter som är antagna till kursen men inte är
registrerade.

•

Registrerad, ej avklarad. Här visas de studenter som inte har ett slutbetyg på
kursen.

•

Avbrott. Här visas de studenter som antingen har ett tidigt avbrott inlagt på
sig eller ett vanligt avbrott. Även avbrottsdatum redovisas.

•

Registrerade, avklarad. Här visas de studenter som har slutbetyg på kursen
och vilket datum.

•

Återbud. Här ser visas studenter som är antagna men meddelat ett återbud
till kursen och har det inlagt.
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De olika valen under periodtillstånd innebär:
•

Ej påbörjad. Här visas de studenter som är antagna men inte registrerade
samt de studenter som lämnat återbud till kursen

•

Registrerade. Här visas de studenter som är registrerade på kursen
(förstagångs/fortsättnings-registrerade), både de som har betyg på hel kurs
och det som inte har det. Här visas också de studenter som har sent avbrott
inlagt på kursen. Datum för avbrottet redovisas även här.

•

Omregistrerad. Här visas de som är omregistrerade på kursen.

•

Tidigt avbrott. Här visas de studenter som har ett tidigt avbrott inlagt på
kursen

Under Startar/Pågår inom finns det fyra olika val, i exemplet ovan har valet satts
som Kurstillfället startar inom. Då visas det kurstillfället som startar VT2019. För att
ta fram samtliga kurstillfällen för vald/a kurskod/er som pågår under VT2019 välj
istället Kurstillfälle pågår inom. Den informationen går sedan att exportera till Excel
och arbeta med, t ex vid behörighetsgranskning eller uppföljning.
Ett exempel. Vi vill se de som är registrerade på Retorik A, HT20.

Resultatet men får då ser ut som följande:

Längst till höger i tabellen finns kolumnen Läses inom. Där visas inom vilket
programstudenten läser kursen eller om den läser kursen som fristående kurs
(blankt).
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Deltagande kurspaketering/program
Syftet med utsökningen är att ta fram information om deltagarna på
kurspaketeringar/program. Det går att se vilka som ej har påbörjat, är pågående,
har avbrott med mera på kurspaketeringen/programmet.
Det görs under Utdata/deltagande kurspaketering. De tvingande valen är
Utbildningskod och Kurstillfälle startar/pågår inom. För att söka ut deltagarna för
ett kurspaketering/programtillfälle väljs Kurspaketeringstillfället startar inom i
menyn för Startar/pågår inom. Därefter väljs kurspaketering/programtillfällets
starttermin i menyn Kurspaketeringstillfället startar inom. I utsökningen syns
kurspaketering/programtillfällets tillfälleskod.

För att söka ut deltagare för samtliga kurspaketering/programtillfällen under en viss
tidsperiod eller termin för en kurspaketering/program väljs istället Kurstillfälle
pågår inom i menyn under Startar/Pågår inom. Du kan då enkelt se samtliga
deltagare på kurspaketeringen/programmet, oavsett tillfälle. I denna utsökning har
inget tillstånd valts, så samtliga tillstånd för deltagarna (registrerad, avbrott och så
vidare) visas.
För att få information om tillstånd för deltagarna på vald kurspaketering/program
eller kurspaketering/tillfället väljs önskade tillstånd i rullmenyn under
Sammanfattat tillstånd. För att söka ut samtliga tillstånd väljs inget tillstånd i
menyn. Det är möjligt att välja flera tillstånd. För att visa samtliga tillstånd väljs
inget tillstånd.
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Resultat
Syftet med utsökningen är att få ut resultaten på de studenter som är registrerad på
en specifik kurskod.
Det görs under Utdata/resultat.
För att söka ut vilka studenter som är klara med en kurs genom att ange
kurskoden/kurskoderna. Det går också att söka fram kursen genom att klicka på
pilknappen bredvid sökfältet. Där görs mer avancerade sökningar för att hitta rätt
kurs. Välj Avklarad under Resultat på kurs samt vilken period du vill följa
uppresultatet från.

Då visas de som har slutbetyg på kursen, betyg och betygsdatum.
För att få se studenter som inte är klara med kursen väljs Ej avklarad. Rutan Visa
moduler måste klickas i. Nu visas de studenter som inte är klara med kursen under
det valda tidsintervallet samt de moduler de har resultat på. Både godkända
resultat samt underkända. De studenter som inte har något resultat visas inte.

Klicka i rutan Moduler inom valda kurser för att se resultat på endast den eller de
modulerna som önskas. Det går även att välja att se studenter som är klara med
modulen, de som är underkända eller alla som har res. De studenter som inte har
något resultat visas inte.
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Hur många högskolepoäng har studenterna avklarat inom en
kurspaketering/program?
Syftet med utsökningen är att ta reda på hur många högskolepoäng som
studenterna på en kurspaketering/program har tagit.
Det görs under Studiedokumentation/Kurspaketering.
Fyll i kurspaketeringen/programmets benämning, sökstjärna kan användas. Det går
också att söka på utbildningskod, tillfälleskod eller organisationsenhet. För att inte
få en väldigt lång lista bör pågår inom användas. Klicka på rätt tillfälle för att få fram
resultatet.

Efter att tillfälle valts visas fliken Deltagare.
Möjlighet att välja ytterligare tillfällen i
denna ruta för att se studenter från de
tillfällena också.

Filtrera eller sortera genom att
klicka här i menyraden.

Period = Siffran som visas här är en
uträkning av vilken period (termin) som
studenten senast har en registrering på,
räknat från programtillfällets start. 8

I listan visas antal högskolepoäng som studenten avklarat inom programmet.

Hur många studenter har påbörjat programmet men saknar
resultat inom det?
Syftet med utsökningen är att ta reda på hur många och vilka studenter som saknar
högskolepoäng på ett påbörjat program.
Det görs under Studiedokumentation/Utdata/Sök population.

Lägg till sökpanelen Studenter med påbörjad kurspaketering

Klicka på Lägg till kurspaketering och välj ett program
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Lägg till sökpanelen Studenter med resultat inom kurspaketering.
Klicka på Lägg till kurspaketering och välj samma program som tidigare.
Välj förhållandet Exkludera mellan sökpanelerna.
Klicka på Beräkna populationsstorlek.
Det går att hämta en adresslista för studenterna, som kan hantera i Excel.
Du ser nu antal studenter som
matchar din sökning.

Utsökningen görs nu på alla
programtillfällen som finns i Ladok. Om
bara ett programtillfällen är intressant så
kan avgränsas utsökningen på det.

I raden för varje sökpanel
ses antal studenter som
matchar just det kriteriet.
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Uppehåll
Syftet med utsökningen är att söka ut de som har studieuppehåll på en
kurspaketering/program.
Det görs under Studiedokumentation/Utdata/Uppehåll.
Välj kurspaketering/program, det går att söka på början av kurspaketerings/
programnamn eller senare delar.

Välj sedan period för när uppehållen startar och/eller slutar. Det går även att söka
på om studenterna har rätt att återuppta studier samt på diarienummer i rutan
Extern referens.

Resultatet kan sedan skrivas ut, exporteras till Excel eller skrivas ut som en
adresslista.

Studieavgifter
Syftet med utsökningen är att söka ut de studenter som har betalt/inte betalt sin
studieavgift.
Uppgifter om studieavgifter sökes ut under Studiedokumentation/Utdata/
Studieavgiftsbetalning.
Välj utsökningsparametrarna:
•

Betalningsstatus – Ej betalt

•

Pågår inom – Välj termin i listan eller skriv in datum i Till och Från. Det går
även att fylla i organisationsenhet för att bara få ut en viss institutions
resultat.
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I listan visas de studieavgiftsskyldiga studenterna som inte betalt avgiften för ett
avgiftsbelagt kurstillfälle under terminen. Det går också att se om kurstillfället ingår
inom ett program. Observera att om en student listas två eller fler gånger i listan på
grund av att den ska läsa flera avgiftsbelagda kurstillfällen så räknas den studenten
som två eller flera gånger i Antal träffar-siffran.
Det går även begränsa genom att till exempel välja Organisationsenhet och
Betalningsstatus – Betald, och en period. Då visas en lista på de studenter som har
betalt studieavgiften på angiven institution och vilka kurser.

Utbytesstudier
Syftet med utsökningen är att söka ut de inresande studenter som finns på lärosätet
en viss termin, samt vilka kurser är de inresande studenterna registrerade på.
Uppgifter om utbytesstudier kan sökas ut både under Studiedokumentation/ Utdata
och Uppföljning/Rapporter/Studiedeltagande-registrering, beroende på vad som
efterfrågas.
Vilka inresande studenter finns på lärosätet denna termin?
Gå till Studiedokumentation/Utdata/Utbytesstudier. Välj utsökningsparametrarna
•

Utbytesalternativ: Utbytestillfälle, inresande

•

Pågår inom: Välj termin i listan eller skriv in datum i till och från.

Klicka på Sök. I listan visas de inresande utbytesstudenterna på lärosätet.
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Hur många inresande utbytesstudenter finns på kurser?
Gå till Uppföljning/Rapporter. Välj rapporten Studiedeltagande-registrering.
Välj utsökningsparametrar:
•

Utsökningsperiod: Välj datumperiod att söka på genom att välja termin i
listan eller genom att skriva in egna datum i Till och Från.

•

Utbytesalternativ: Välj Utbytestillfälle, inresande (2007UTFI)

Gruppera på kurs
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Klicka på Hämta. Under Resultat listas nu antal inresande studenter inom den valda
perioden, uppdelat per kurs.
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Uppföljning
Under uppföljning finns ett tiotal olika rapporter. Det finns bland annat
genomströmning på ett kurspaketering/program-tillfälle, kurs-tillfälle,
Studentdeltagande, Helårsprestationer och Helårsstudenter. Då visas ”antal”uppgifter, inte uppgifter på specifika studenter.
Under fliken Uppföljning finns menyvalet Rapporter där det finns flera olika
rapportmöjligheter inlagda.

Genomströmning på kurspaketering/program
Syftet med rapporten är att se hur genomströmningen för ett programtillfälle. Det
går att följa ett tillfälle och hur dess population ser ut vid varje termin. Antalet
studenter på tillfället kan öka och minska beroende på om studenter tillkommer
eller lämnar programtillfället. Det går bland annat se hur antal registrerade,
uppehåll och avbrott förändrar sig under kurspaketering/programtillfällets period.
Gå till Uppföljning/Rapporter/Ny rapport/Genomströmning kurspaketering

15

Sök fram programtillfället. Sök med till exempel Utbildningskoden och starttermin.
Det går att söka fram och välja fler programtillfällen om jämförelse dem emellan ska
göras. Markera det eller de programtillfällen som rapporten ska visa.

Genom att klicka på Visa Rapport, länkas du vidare till resultatet för
genomströmningsrapporten.
I tabellen visas en översikt av genomströmningen på programtillfället. I raden för
varje termin syns antalet studenter som till exempel registrerats på kurs inom
programtillfället eller som gjort avbrott på programtillfället.
Antal förväntad deltagare = antal studenter
med förväntat deltagande (antagna) på
programtillfället. Studenter som bytt till
programtillfället eller är antagna till senare del
räknas inte med här.

Period i ordning = period
(termin) räknat från
programtillfällets start till
och med dess slut.

Du kan välja att visa
antalet kvinnor och män
genom att kryssa för
Sammanställ per kön.

Antal återbud = antal
återbud som lagts in via
NyA eller direkt i Ladok
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Beskrivning av kolumnerna i tabellen:
•

Registrerad: Antal studenter som har minst en registrering (förstagångseller fortsättningsregistrering) på en kurs inom programtillfället under
terminen.

•

Endast omregistrering: Antal studenter som bara har omregistreringar på
kurstillfällen inom programtillfället under terminen. Har studenten både
omregistrerats och förstagångsregistrerats under terminen så räknas hen
inom registrerad.

•

Tillkommande, byte: Antal studenter som bytt från ett annat programtillfälle till detta programtillfälle under terminen.

•

Tillkommande, senare del: Antal studenter som antagits till senare del av
programtillfället, antingen genom tillfällesbyte eller genom att skapa ett nytt
förväntat deltagande.

•

Uppehåll: Antal studenter som har studieuppehåll hela eller delar av
terminen. Pågår uppehållet över flera terminer så räknas uppehållet en gång
per termin.

•

Avbrott: Antal studenter som avbrutit programmet, där avbrottsdatum
infaller under terminen.

•

Bortfall: Antal studenter som har tillstånd pågående eller pågående, spärr
finns på programtillfället, men som inte registrerats på en kurs inom
programtillfället under terminen.

•

Avklarad: Antal studenter med tillstånd Avklarad, där datum för avklarad
faller inom terminen. Tillståndet läggs in manuellt på programtillfället, ofta i
samband med examen.

•

Examen: Antal studenter med utfärdade examensbevis, som kopplats till
programmet, och där utfärdandedatum ligger inom terminen. Siffran inom
parantes avser antal examensbevis som totalt utfärdats för studenterna, till
exempel om två bevis utfärdas inom programmet för varje student är siffran
högre än antal studenter som fått examensbevis.

Samma student kan redovisas i flera kolumner per termin.
•

En student som först registrerar sig på ett kurstillfälle, och sedan anmäler
avbrott på programmet inom samma termin redovisas två gånger: en gång i
registrerade och en gång i avbrott.
I exemplet ovan innebär det följande: 3 av de 34 registrerade studenterna
har anmält avbrott termin 1, det vill säga de tre som är registrerad i
avbrottskolumnen finns även i registreringskolumnen under den aktuella
terminen

•

En student som gör ett tillfällesbyte till programtillfället redovisas två
gånger: en gång i tillkommande, byte och en gång i registrerade (eller:
endast omregistrerade).
I exemplet ovan innebär det följande: Termin 2 har en student tillkommit till
programtillfället. Denna person räknas även in i summan för registrerade.
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•

En student som gör ett tillfällesbyte till senare del av programtillfället
redovisas tre gånger: en gång i tillkommande, byte, en gång i tillkommande,
senare del och en gång i registrerade (eller: endast omregistrerade).
I exemplet ovan innebär det följande: En student räknas både i kolumnen för
tillkommande byte, en gång i tillkommande, senare del och en gång i
registrerade.

Händelser som sker efter vårterminens slut och före höstterminens start, redovisas
på vårterminen.

Genomströmning på kurs
Syftet med rapporten är att se genomströmningen för ett kurstillfälle. Ett tillfälle
kan följas och hur dess population ser ut vid varje termin. Antalet studenter på
tillfället kan öka och minska beroende på om studenter tillkommer eller lämnar
kurstillfället. Bland annat visas hur antal registrerade, uppehåll och avbrott
förändrar sig under kurstillfällets period.
Gå till Uppföljning/Rapporter/Ny rapport/Genomströmning kurstillfälle

Sök fram kurstillfället. Sök med till exempel kurskoden och vilken termin tillfället
startade. Det går att söka fram och välja fler kurstillfällen om jämförelse emellan
dem vill göras.
Markera det eller de kurstillfällen som rapporten ska visa.
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Klicka på Visa Rapport för att länkas vidare till resultatet för genomströmningsrapporten.
I tabellen visas en översikt av genomströmningen på kurstillfället. I raden för varje
termin ses antal studenter som till exempel registrerats på kurstillfället eller som
gjort avbrott på kurstillfället.
Antal förväntade deltagare = antal studenter
som antagits till kurstillfället manuellt i Ladok
eller via NyA.

Period i ordning = period (termin) räknat från
kurstillfällets start till och med dess slut.

Beskrivning av kolumnerna i tabellen:
•

Registrerade: Antal studenter som har en registrering eller omregistrering
på kurstillfället under terminen. Här ingår även studenter som bytt från
tidigare kurstillfälle.

•

Tillkommande, byte: Antal studenter som bytt från ett annat kurstillfälle till
detta kurstillfälle under terminen, och har registrerats på kurstillfället.

•

Tillkommande, omregistrerad: Antal studenter som bytt från ett annat
kurstillfälle till detta kurstillfälle under terminen, och har omregistrerats på
kurstillfället.

•

Avklarade moduler*: Antal aktiva studenter på kurstillfället som inte har
klarat av kursen med godkänt resultat, men som har minst en avklarad
modul inom kurstillfället.
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•

Ej avklarade moduler*: Antal studenter som från och med terminen bara
har underkända resultat inom kurstillfället.

•

Saknar resultat*: Antal studenter som till och med terminen helt saknar
resultat inom kurstillfället.

•

Avbrott*: Antal studenter som inom kurstillfället dokumenterat
studieavbrott under terminen. Studenten fortsätter att redovisas i
kolumnerna för resultat.

•

Avgående, byte: Antal studenter som bytt och registrerats på ett annat
kurstillfälle. Redovisas i denna kolumn den termin studenten registreras på
det nya kurstillfället. Studenten fortsätter att redovisas i kolumnerna för
resultat.

•

Avklarad kurs*: Antal studenter som inom kurstillfället klarar av kursen med
godkänt resultat under terminen.

*En student kan bara ingå i en av dessa kolumner under en och samma termin.
Samma student kan redovisas flera gånger under samma termin.
•

En student som först registrerar sig, och sedan anmäler avbrott inom samma
termin redovisas två gånger: en gång i registrerade och en gång i avbrott.
I exemplet ovan innebär det: Ingen student har ett registrerat avbrott
HT2019, om det varit några så skulle de som redovisats i kolumnen för
avbrott även räknas in i kolumnen registrerade för den aktuella terminen.

•

En student som gör ett tillfällesbyte till kurstillfället och omregistreras
redovisas tre gånger: en gång i registrerade, en gång i tillkommande, byte
och en gång i tillkommande, omregistrerad
I exemplet ovan innebär det: 9 studenter på kurstillfället är studenter som
gjort ett kurstillfällesbyte och omregistrerat sig, de studenterna finns i
kolumnerna Tillkommande, byte och Tillkommande, omregistrering samt i
kolumnen för Registrerade.

•

En student som gör ett tillfällesbyte till kurstillfället och registreras (vanligast
för kurstillfällen med flera studieperioder) redovisas två gånger: en gång i
registrerade och en gång i tillkommande, byte.
I exemplet ovan innebär det: 10 studenter på kurstillfället har ett
tillfällesbyte, 9 av dem har omregistrering på det nya tillfället och en har en
förstagångsregistrering. Alla 10 studenter finns med i kolumnen registrerade

Händelser som sker efter vårterminens slut och före höstterminens start, redovisas
på vårterminen.

Studiedeltagande – antagning
Syftet med rapporten är att räkna fram antalet antagna (förväntat
tillfällesdeltagande) på kurspaketeringar.
Gå till Uppföljning/Rapporter/Ny rapport/Studiedeltagande-antagning
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Först definieras utsökningsparametrarna. Uttagsdatum är alltid dagens datum
(defaultvärde) om användaren inte aktivt väljer att ändra det. Utsökningsperioden
väljs, antingen genom att skriva in datum, eller genom att välja från listan.

Begränsningar och grupperingar
Beroende på vilka rapportparametrar som väljs att begränsa respektive gruppera
utsökningen på, utgör resultatets summa antingen antal träffar eller antal unika
individer. I de olika listboxarna kan olika begränsningar göras, tex bara ta ut resultat
för en institution eller för en specifik kurspaketering/program.
En del listboxars innehåll visas först när en ”högre” nivå angett. Ett exempel på det
är kurspaketering/program, för att se de olika kurspaketering/programmen så
måste först den utbildningstyp som gäller för kurspaketering/programmen väljas.
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Resultatet av en utsökning kan sedan grupperas på olika parametrar, eller inga alls.
Ett exempel: Vi vill se resultatet för institution 42, grupperat på deras
kurspaketering/programmen, höstterminen 2020.
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I det här fallet räcker det att begränsa på utsökningsperiod samt
organisationsenhet. Vi behöver inte välja vilka kurspaketering/program vi är
intresserad av på institutionen. Finns det intresse för en specifik
kurspaketering/program så måste dock utbildningstyp för kurspaketering samt
det/de aktuella kurspaketeringarna väljas.
Resultatet för ovanstående utsökning kan sedan grupperas på olika parametrar,
upp till sex stycken, ju fler som väljs desto svårare är det att läsa ut resultaten
tabellen visar. Rekommendationen är att max använder sig av en eller två.

Studiedeltagande – registrering
Syftet med rapporten är att räkna fram antal registrerade studenter utifrån
registreringar på kurstillfällena för vald tidsperiod. Beräkningen utgår från
registreringar på kurstillfällen som startar under ett angivet tidsintervall.
Gå till Uppföljning/Rapporter/Ny rapport/Studiedeltagande-registrering

Först definieras utsökningsparametrar. Uttagsdatum är alltid dagens datum
(defaultvärde) om användaren inte aktivt väljer att ändra det. Utsökningsperioden
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väljs av användaren, antingen genom att skriva in datum, eller genom att välja från
listan.

Begränsa och gruppera
Beroende på vilka rapportparametrar som väljs att begränsas respektive gruppera
utsökningen på, utgör resultatets summa antingen antal träffar eller antal unika
individer. I de olika listboxarna kan olika begränsningar göras, tex bara ta ut resultat
för en institution eller för en specifik kurspaketering/program/fristående kurser.
En del listboxars innehåll visas först när en ”högre” nivå angetts. Ett exempel på det
är kurspaketering/program, för att se de olika kurspaketering/programmen så
måste först vilken utbildningstyp som gäller för kurspaketering/programmen väljas.
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Resultaten av en utsökning kan sedan grupperas på olika parametrar, eller inga alls.
Ett exempel: Vi vill se resultatet för institution 43, fristående kurser,
omregistreringar under höstterminen 2020.

Resultatet för ovanstående utsökning kan sedan gruppera på olika parametrar, upp
till sex stycken, ju fler som väljs desto svårare är det att läsa ut resultaten som fås ut
i tabellen. Rekommendationen är att max använda sig av en eller två.

Skulle det i exemplet ovan tex inte väljas att begränsa på att utsökningen bara ska
ta med omregistreringar, så går det att välja att dela upp registreringarna i
gruppering istället. På det här sättet kan alla registreringar på kursen fås fram,
uppdelat på om de är förstagångsregistrerade, fortsättningsregistrerade eller
omregistrerade.
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Studenter utan godkända resultat
Syftet med rapporten är att söka fram studenter som är att betrakta som
nollpoängare enligt UKÄ:s definition nedan. Rapporten söker fram hur många
helårsstudenter (HST) under en vald tidsperiod som saknar godkända resultat.
”Kursregistreringar som inte leder till några tagna högskolepoäng inom två
terminer, d.v.s. en student som inte tar några högskolepoäng, under aktuell termin
samt nästföljande termin, på en specifik kurs som är registrerad på inom ett visst
lärosäte.”
Gå till Uppföljning/Rapporter/Ny rapport/Studenter utan godkända resultat

Först så definieras utsökningsparametrarna. Uttagsdatum är alltid dagens datum
(defaultvärde) om inget annat aktivt väljs. Utsökningsperiod väljs själv, antingen
genom att skriva in datum, eller genom att välja från listan. I vanliga fall så väljs den
valda terminens datum i fälten för Datumintervall för kontroll av resultat.
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Begränsa och gruppera
I de olika listboxarna kan olika begränsningar göras, tex bara ta ut resultat för en
institution, eller en specifik kurspaketering/program/fristående kurser. En del
listboxars innehåll visas först när en ”högre” nivå angetts. Ett exempel på det är
kurspaketering/program, för att se de olika kurspaketering/programmen så måste
vilken utbildningstyp som gäller för kurspaketering/programmen väljas.

Resultatet av en utsökning kan sedan gruppera på olika parametrar, eller inga alls.
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Ett exempel: Vi vill se resultatet för institution 44, VT20.

Resultatet kan sedan grupperas på olika sätt. Tex på Kurs

Eller tex på Kurspaketering/programtillfälle

Beräkningar
I kolumnen HST total visas antal HST under perioden som anges i
Utsökningsperioden.
HST beräknas på samma sätt som i rapporten Helårsstudenter dvs:
•

Förstagångsregistreringar på kurstillfället ingår

•

Fortsättningsregistreringar på kurstillfälle ingår

•

Registreringar på tillfällen på utbytesåtaganden ingår

•

Omregistreringar på kurstillfället ingår inte

I kolumnen Varav utan godkänt resultat visas antal HST som saknar godkänt
resultat under den period som anges i Datumintervall för kontroll av resultat.
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Med godkänt resultat avses något av nedanstående:
•

Godkänt resultat på kurs eller modul med omfattning, då
examinationsdatum infaller under Datumintervall för kontroll av resultat

•

Registrering på tillfälle på utbytesåtagande, utresande, då första
studieperiodens startdatum infaller under Datumintervall för kontroll av
resultat

Studenter utan påvisbar aktivitet
Syftet med rapporten är att söka fram hur många helårsstudenter (HST) som under
en tidsperiod är att betrakta som ”inaktiva” enligt UKÄ:s definition nedan.
”Inaktivitet definieras som en student som inte tar några högskolepoäng, under
aktuell termin samt nästföljande termin, på en specifik kurs som studenten är
registrerad på inom ett visst lärosäte och som samtidigt inte uppvisar någon
aktivitet inom denna kurs. Aktivitet definieras som (i) godkänt resultat på noll
högskolepoäng eller mer, (ii) underkänt resultat på noll högskolepoäng eller mer,
(iii) godkänd kurs, eller (iv) anmält sent avbrott på kurs.”
Gå till Uppföljning/Rapporter/Ny rapport/Studenter utan påvisbar aktivitet

Först definieras utsökningsparametrar. Uttagsdatum är alltid dagens datum
(defaultvärde) om inget annat aktivt väljes. Utsökningsperiod väljs av användaren,
antingen genom att skriva in datum, eller genom att välja från listan. I vanliga fall
väljs den valda terminens datum i fälten för Datumintervall för kontroll av resultat.
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Begränsa och gruppera
I de olika listboxarna kan flera olika begränsningar göras, tex bara ta ut resultat för
en institution, eller en specifik kurspaketering/program/fristående kurser. En del
listboxars innehåll visas först när en ”högre” nivå angetts. Ett exempel på det är
kurspaketering/program, för att se de olika kurspaketering/programmen så måste
först vilken utbildningstyp som gäller för kurspaketeringar/program väljas.

Resultatet av en utsökning kan sedan grupperas på olika parametrar, eller inga alls.
Ett exempel: Vi vill se resultatet för lärarutbildningen, VT20.
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Resultatet kan sedan grupperas på olika sätt. Tex på Kurs

Eller tex på Program

Beräkningar
I kolumnen HST total visas antal HST under perioden som anges i
Utsökningsperioden.
HST beräknas då:
•

Förstagångsregistreringar på kurstillfället ingår

•

Fortsättningsregistreringar på kurstillfälle ingår

•

Registreringar på tillfällen på utbytesåtaganden ingår

•

Omregistreringar på kurstillfället ingår inte

I kolumnen Varav utan påvisbar aktivitet visas antal HST som saknar påvisbar
aktivitet under den period som anges i Datumintervall för kontroll av resultat.
Med påvisbar aktivitet avses något av nedanstående:
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•

Godkänt resultat på kurs eller modul med omfattning, då
examinationsdatum infaller under Datumintervall för kontroll av resultat

•

Underkänt resultat på kurs eller modul med omfattning, då
examinationsdatum infaller under Datumintervall för kontroll av resultat

•

Tillgodoräknande, helt eller delvis, på kurs eller modul med omfattning, då
tillgodoräknandedatum infaller under Datumintervall för kontroll av resultat

•

Avbrott på kurs då avbrottsdatum infaller under Datumintervall för kontroll
av resultat

•

Registrering på tillfälle på utbytesåtagande, utresande, då första
studieperiodens startdatum infaller under Datumintervall för kontroll av
resultat

Utfärdade bevis
Syftet med rapporten är att söka fram antalet utfärdade bevis vid lärosätet för den
valda tidsperioden. Vid gruppering av till exempel bevistyp visar rapporten antalet
utfärdade bevis per bevistyp och summan av alla utfärdade bevis visas i Total. En
student som har flera bevis utfärdade under tidsperioden kommer då räknas för alla
bevistyper där studenten förekommer.
Gå till Uppföljning/Rapporter/Ny rapport/Utfärdade bevis.

Först så definieras utsökningsparametrarna. Uttagsdatum är alltid dagens datum
(defaultvärde) om inget annat aktivt väljs. Utsökningsperioden väljer användaren,
antingen genom att skriva in datum, eller genom att välja från listan.
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Begränsa och gruppera
I de olika listboxarna kan olika begränsningar göras, tex ta ut resultatet för en viss
kurspaketering/program, en eller flera. För att kunna välja vilket/vilka måste först
Utbildningstyp för kurspaketering väljas för att kurspaketering/programmen ska
visas i sin listbox.
Ett exempel: Vi vill se hur många som tagit examen 2019 från Arkivarie- och
kulturarvsprogrammet.

Flera rader kan markeras med hjälp av Ctrl + klicka på aktuella rader. För att
avmarkera en rad gör det genom att Ctrl + klicka på raden igen. Ett alternativ om
flera program ska väljs är att klicka på förstoringsglaset med ett + i.

Klicka på Hämta. I rutan Resultat visas antal studenter som har ett utfärdat
examensbevis på det eftersökta programmet.
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Resultatet kan sedan grupperas på olika sätt, tex på kurspaketering/program och
precisering.

Antal examen per huvudområde
För att söka ut vilka studenter som tagit examen inom ett huvudområde så går det
att göra det under Utdata/Utfärdade bevis.

Under bevisbenämning kan du välja vilken typ av examen som du vill söka ut.
Det är bra att känna till hur examenskoderna ska tolkas. Koderna är uppbyggda med
först en siffra (1 för kandidatexamen, 2 för magister/masterexamen), de två sista
bokstäverna beror på om studenten läser program eller fristående samt om det är
inom humaniora eller samhällsvetenskap. Tex:
•

1GKFA är till exempel en Filosofie kandidatexamen (1) för en fristående
student (F) inom humaniora (A=Arts)

•

2MAPS är en Masterexamen (2) för en programstudent (P) inom
samhällsvetenskap (S=science).

Det går också att begränsa på huvudområde om det finns intresse för att se hur
många som har tagit examen inom ämnet.
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Ett exempel: Vi vill veta vilka/hur många som tagit examen med huvudområde
företagsekonomi under 2019.

Resultatet av en sådan utsökning visar att 233 individer har fått 243 examen under
2019 med huvudområde Företagsekonomi.

Utfall helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Syftet med rapporten är att räkna fram antal helårsstudenter och
helårsprestationer (oberoende av varandra) inom ett givet tidsintervall utifrån
gjorda begränsningar och grupperingar. Resultatet presenterar HST och HPR i var
sin kolumn på vald grupperingsnivå.
Rapporten är släppt i sin första version vilket bl.a. innebär att vissa begränsningsoch grupperingsparametrar saknas. Fler/ytterligare utsökningsparametrar kommer
att läggas till efter hand.
Önskas fler parametrar/grupperingar får i dag rapporterna Helårsstudenter och
Helårsprestationer under Uppföljning/Rapporter/Ny rapport/... används.

Dessa rapporter är också bättre anpassade för årsredovisningsarbetet.
Vad gäller vid beräkning?
Rapporten beräknar antal HST och HPR och utgår ifrån studenternas registreringar
på kurstillfällen samt studenternas godkända prestationer (antal avklarade
högskolepoäng).
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För att söka ut HST och HPR i gemensam rapport så gå till Uppföljning/Utfall HST
och HPR

Först så definieras utsökningsparametrarna. Utsökningsperiod anges antingen
genom att skriva in datum, eller genom att välja från listan. Utsökningsperioden är
begränsad till att som mest omfatta 10 år inkluderat innevarande kalenderår.
Begränsa och gruppera
I de olika listboxarna kan olika begränsningar göras, tex ta ut resultatet för en eller
flera institutioner.
Ett exempel: Vi vill se hur HST och HPR som Institution 44 (Institutionen för
naturvetenskap, miljö och teknik) har haft/fått 2019, fördelat på
Utbildningsområden.
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När sedan hämta används, så ser resultatet ut så här.

För att få bättre överblick på resultatet så går det att gruppera på olika parametrar.
Ett exempel: Vi vill jämföra resultatet för 2018 och 2019, för institution 44, fördelat
på utbildningsområde.

Om gruppering på Kalenderår görs och sen Utbildningsområde så blir resultatet som
följande:
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Om istället att gruppera på Utbildningsområde och sen Kalenderår väljs blir
resultatet som följande:

Om bara en enkel uppföljning på hur det ser ut just nu för de olika institutionerna
kan tex följande utsökning göras:
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