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IST Analys 
Uppdateringsinformation v 2.12.04 
 
Förbättrade uppföljningsmöjligheter barnkö/placeringar (IST fsk). 
  
Det har varit vissa problem med att följa upp ansökningar mot placeringar. Kopplingen i 
grundapplikationen mellan ansökan och placering har saknats i många fall och analysens logik 
för att hitta en artificiell koppling har inte varit tillräcklig. 
 
Nu fungerar det så här: om koppling saknas hämtas önskat placeringsdatum, 
ansökningsdatum, alternativnr (dock kan detta vara tomt på ansökan) och ködatum från den 
senast gjorda ansökningen innan barnets placering började.  
Detta gäller endast om det är barnets första placering eftersom omplaceringar inte ska 
härledas till samma ansökan som första placeringen. 
Placeringar som ej kan härledas till en ansökan är antingen direktplaceringar, omplaceringar 
eller kommer från ansökningar som har annan status än "placerad". 
 

Framtida ansökningar. 
 
Datumurvalet är utökat till två år framåt för att möjliggöra visning av ansökningar med 
framtida startdatum.    
 

Ombyggd flik, Elev kultur. 
 
Fliken ”Elev kultur” är ombyggd till det dynamiska utseendet som ett antal andra flikar redan 
har.  Nu väljer man själv vilka kolumner som ska visas i en och samma tabell istället för att ha 
ett antal olika fasta tabeller. Diagrammen är dock kvar. 
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Övriga nyheter: 

Flik/Objekt Beskrivning  
Barnkö (IST fsk) Nya fält:  

• Erbjudande minst en gång  
Har personen fått minst ett erbjudande tidigare (Ja/Nej). 

• Dagar ansökningsdatum & önskat plac. datum 

Antal dagar mellan ansökningsdatum och önskat 

placeringsdatum för en ansökan 

 

 

Placeringar fsk/fth & 

annan ped. omsorg   

 

 

Nya fält:  

• Ansökningsdatum 

• Dagar ansökan / plac. start 

Antal dagar mellan ansökningsdatum och placeringsstart 

 

 

 

Gymnasieskola Tabellen ”Avbrott, detaljer”. Nya fält: 

• Enhet vid avbrott 

• Utbväg vid avbrott 
Båda hämtas från historikregistret där elevens stoppdatum är 

detsamma som elevens avbrottsdatum 
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Ny GR Betygsfördelning. Nya fält:  

• Startdatum 

• Slutdatum 
Hämtas från aktivitets-raden i Extens  

 

 

Ny GY Betygsfördelning. Nya fält:  

• Startdatum 

• Slutdatum 
Hämtas från aktivitets-raden i Extens 

 

 

 
 
Uppdateringsinformation v2.12 (december 2016) 
 

    

 
  

Vill du veta mer? 

 

Välkommen att kontakta 

oss! 

Telefon: 0470 - 70 71 00 

E-mail: info.se@ist.com 

Hemsida: www.ist.com 
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Nyheter 
 

Nya fält för nyanlända 

 
 
Fem nya fält från fliken Nyanlända i personregistret 

• Dossiernr 

• Ersättning upphör 

• Inskrivningsdatum 

• Inv. Status 

• LMA upphör 
 
Dessa ligger med i flikarna 

• Barnkö (IST fsk) 

• Placeringar fsk/fth & annan ped. omsorg  

• Ny GR 

• Ny GY 

• Ny VUX 
 
 

Bättre urval på Invandringsdatum 

För att kunna få lätta urval skapas datumet 1000-01-01 på de elever som saknar 
invandringsdatum. 
Detta gör att man nu lätt kan göra urval på alla med invandringsdatum före ett önskat datum 
och då även få med dem som saknar invandringsdatum. 
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Nytt fält för tillfälligt personid 

Ett personid tolkas som tillfälligt om det innehåller texten TF  (oavsett om det är gemener 
eller versaler). 
 
Fältet ligger med i flikarna 

• Barnkö (IST fsk) 

• Placeringar fsk/fth & annan ped. omsorg  

• Ny GR 

• Ny GY 

• Ny VUX 

 
Skolenhetsnamn i rektorsflikarna 

 

Skolenhetsnamn finns nu generellt, både i urval och tabeller i Rektor GR och Rektor GY. 

 

Kolumnen ”Från enhet” byter namn och position i tabellen Avbrott, 

detaljer i Gymnasiefliken 

 

Eftersom fältet hämtas från elevregistrets Enhet så var det missvisande att den döpts till Från 
enhet. 
För att göra det tydligare har kolumnnamnet ändrats till Enhet och flyttats till att ligga bredvid 
elevens namn. 
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Möjlighet att göra urval på elever som saknar meritvärde i Ny GR 

 
 
Nytt fält finns nu för meritvärdesintervall. 
Där finns 0 som värde för de elever som helt saknar betyg och i övrigt delas meritvärdet i 20-
poängsintervall. 
Här blir det alltså enkelt att t.ex. ta fram alla med meritvärde 0-100. 
 
(Anledningen till att 0 inte är med i meritvärdet för elever som saknar betyg är att dessa inte 
ska tas med (dra ned) snittet på meritvärdet. (Enligt SIRIS)) 

 
Skolenhet på lärarkvittenser i grundskolan och gymnasiet 

 
 
Skolenhet hämtas från Register – Personal i Extens. 

 
  



 

IST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö  |   E-post: info.se@ist.com   |   Telefon: 0470-70 71 00 

Fältet ”Ej statistik” i grundskolans brytpunkter och i fliken Ny GR      

Ej statistik är nu tillagt i grundskolans brytpunkter och i fliken Ny GR. 
Finns även med i Rektorsflikens brytpunkter men där är negationen borttagen och heter i 
stället ”Ingår i allmän statistik”. 

Observera att i brytpunkterna ligger det värde som fanns när brytpunkten sparades och i Ny 
GR ligger värdet som det är nu. 

 
Nya möjligheter att hantera av IM-elever i fliken Ny GY 

Tre nya fält: 

• IM Elev Ja / Nej 

• IM Behörighet Fullständig / HÖGSKN / HÖGSKS / HÖGSKF / YRKFÖR / Ingen 

• IM Behörig Ja /  Nej 
 
Betygstyp har utökats med att märka upp låsta och ej låsta IM-betyg. 
Dessa låg tidigare bland Övriga betyg. 
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Övriga nyheter i version 2.12 redovisas här under: 

Flik/Objekt Beskrivning  
Ny GR Nytt fält:  

• SCB-värde  
Gäller årskurs 6. 

Y = Ej erhållit kunskapsrelaterade betyg (på Waldorf- eller 

internationella skolor). 

Z = Ska rapporteras till SCB i de ämnen som är 

obligatoriska men som eleven ännu inte undervisats i. 

 

 

Omdöme GR Termin sorteras nu i kronologisk ordning och inte i alfabetisk. 

 

 

Rektor GR Nytt fält:  

• Modersmål 

 

 

Rektor GR Diagram för andel godkända har nu samma färger och decimalantal 

som motsvarande diagram i fliken grundskola. 

 

 

Rektor GR Ny tabell: 

• Brytpunkt Betygsammanställning  
Innehåller brytpunkternas betyg på samma sätt som i 

betygsammanställningen. 

 

 

Ny GY I fältet Förberedandetyp räknas nu programkoden FX in som 

Yrkesprogram. 

 

 

Omdöme GY Termin sorteras nu i kronologisk ordning och inte i alfabetisk. 

 

 

Rektor GY Diagram för andel godkända har nu samma färger och decimalantal 

som motsvarande diagram i fliken gymnasieskola. 

 

 

Vuxenutbildning Närvaro/Frånvaro visa gemensamt för VUX och SFI. 

 

 

Vuxenutbildning Räknar in aktiviteter som betygsätts med X som genomförda poäng. 
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Ny VUX Nya fält: 

• Prövning  
P = Prövning. 

PV, VP = Prövning efter validering. 

VC, CV = Validering till CSN 

Tomt visas som Nej 

Övriga värden visas som de är 

 

• Intyg  
I = Ja 

Tomt = Nej 

Övriga värden visas som de är 

 

• Åldersintervall   
Beräknas utifrån dagens datum 

 

• Betygssätts  
Hämtas från fältet Betygsätt i kursregistret i Extens 

Endast som urval i egen kontroll 

 

• Ämne 
Kursens ämne  

 

• Priskod  
Fältet "Priskod" på aktiviteten.  

Värden från Systemregister/Komvux/Priskod 

 

 

Personal Nya fält:  

• Kategori  
 

• Status 
Status på personalen. Om de är aktiva eller ej. 

 

• Aktiv enhet 
Är enheten en aktiv enhet eller ej 

 

• Verksamhet id 
Id – beteckningen på enhetens verksamhet(er) 

 

• Verksamhet namn 
Verksamhetsnamn på enhetens verksamhet(er) 

 

 

Personal Urvalsfälten till vänster är nu uppdelade. Fälten som tillhör 

lärarlegitimationen ligger nu separerade från övriga. 
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Personal I fältet typ av legitimation är det nu möjligt att hitta de som saknar 

legitimation genom att använda urvalet ”- Saknas –”. 

 

 

Namn- och Adresslista Nya fält: 

• Adress enl. folkbokföring 

• Postnr enl. folkbokföring 

 

 

Barnkö (IST Fsk)  Fältet Antal ansökningar omdöpt till Antal ansökningsalt. 

 
 

Barnkö (IST Fsk) Nya fält: 

• Registrerad av VH?  

Framförallt för att kunna se hur många som själva registrerat 

sin ansökan. 

• Status ansökan 

Status på ansökningarna 

• Ködatum 
Kolumnen ködatum. 

• Antal månader ködatum / plac. start 

Visar antal månader mellan ködatum och placeringsstart. 

 

 

Placering fsk/fth & 

annan ped. Omsorg 

 

Intervallurval på snittider tillagt som både urval och fältval.  

Elev Kultur Fältet Startdatum tillagt som både fältval och urval. 

 
 

Elev Kultur Fältet slutdatum hade värdet ”- Saknas -” om det ej var satt i Extens. 

Nu är det ersatt med ”3000-01-01” på samma sätt som i andra 

datumfält. Detta för att möjliggöra intervallurval.  

 

 

Generellt I alla flikar med dynamiska tabeller är knappen ”Nollställ urval” 

omdöpt till ”Nollställ” för att tydliggöra att allt nollställs i dessa 

flikar, även fältvalen 
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Uppdateringsinformation v2.11 (december 2015) 
 
Nyheter 
Ny flik för vuxenutbildning 

En ny generell flik för vuxenutbildning där man själv väljer vilka kolumner som ska visas och 

vilka beräkningar som ska göras. 

 
 
Fliken fungerar på samma sätt som de nya grundskolefliken och gymnasiefliken som kommit 

tidigare  

 

I fliken kan man nu också bl.a. ta fram: 

• Hur lång tid som det tagit att genomföra en kurs 

• Hur mycket närvaro och frånvaro som är registrerad på respektive kurs 

• Fördela på dag- och kvällskurser 

 

 

Fliken hanterar gruppbyten 
Fliken kan hantera kurser med gruppbyten som en kurs/aktivitet som innehåller information 

om sammanlagt tid, frånvaro o.s.v. 
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Möjlighet att visa Personid i den nya fliken  

 
Att visa personid är en kundanpassning, som kan köpas till. 

Personid visas i samma tabell som övriga fält. 

Man kan välja att alla får tillgång till personid eller, om man har behörighetssystemet, endast 

de som har Admin-behörighet. (Rollen har Admin-rutan markerad i behörighetsprogrammet.) 

 

 

Möjlighet att visa egna fält i den nya fliken 

 
Egna fält är en kundanpassning, som kan köpas till. 

De egna fält man vill få med visas i samma tabell som övriga fält. 

 

 

Ny kundanpassad inställning för att kunna ladda in alla VUX-elever 
Tidigare togs endast de elever med som var registrerade i Extens Komvuxregister och SFI-

register. 

Nu finns möjlighet att med hjälp av en kundanpassad inställning få med alla Elever som är 

registrerade på en enheter med VUX-verksamhet. 
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Möjlighet att utesluta klasser från att läsas in i Analysen 
I Extens kan man nu sätta N i fältet IST Analys i klassregistret för att ange att klassen inte ska 

tas med till Analysen. 

Detta gäller både grundskolan och gymnasiet 

 
Nya möjligheter att analysera resultat på avslutade elever i Ny GY 

 
 

• Delar i Yrkesexamen  

Kontroll av vilka delar som är uppfyllda för yrkesexamen. 

 

• Delar i Högsk.examen  

Kontroll av vilka delar som är uppfyllda för högskoleförberedande examen. 

 

• Elever med avgångsbetyg 

Visar resultat likt Skolverkets Siris-rapport ”Gymnasieskolan - Elever med 

avgångsbetyg” 
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Ombyggd skolvals- och skolbytesflik. 

 
 
Skolvalsfliken har byggts om och bytt namn till Skolval/Skolbyte. Vyerna för skolval och 

skolbyte har slagits ihop. Man kan välja att se en kombination av båda verksamheterna eller att 

bara se den ena. 

Alla kolumner och totalsiffror är samlade i samma tabell. 

Kolumnerna för nuvarande placeringar och skolvalsplaceringar som funnits i separata tabeller 

tidigare finns nu i samma tabell som övriga kolumner. 

Fullständigt personid är ett tillval för analysen och finns nu även i denna flik.  

 

Ny flik för placeringar (gamla vyerna borttagna). 
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Vyerna för aktuella placeringar och placeringar över tid har slagits samman till en flik med en 

stor tabell där alla kolumner som tidigare varit utspridda i olika tabeller nu är samlade. 

Det tidigare fältet för datumurval är borttaget då det blev förvirrande ihop med andra urval. I 

de fall man vill se siffror mot ett enskilt datum kan man välja det i urvalsboxarna för år, månad 

och dag. 

 
Dessa tabeller har behållts: 

 

 

Ny barnkö-flik för de som har hypernet fsk. 

 
För kunder som idag har hypernet fsk så byts vyerna ”Barnkö (hypernet)” och ”Barnkö över 

tid” ut mot en egen flik som heter ”Barnkö (hypernet)”. För de som ännu använder Extens för 

att hantera ansökningarna så finns de tidigare vyerna kvar. 

 

Precis som i tidigare flikar har i princip alla tillgängliga fält nu slagits ihop till att finnas i en 

enda tabell där man själv kan välja vad man vill se och i vilken ordning. Ett antal volymsiffror 

för ett visst datum går att få fram precis som innan (ex bruttokö och nettokö). Urvalsdatum 

finns inte längre utan datum väljs i datumboxarna.  
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Barnkö, fth, fakturering & inkomst (Extens) 
Den här fliken innehåller de bitar som inte byggts om till dynamiska tabeller och enbart 

Extens-data. Den hette tidigare ”Fsk/Fth & annan pedagogisk verksamhet”. Kvar är vyerna för 

fritidshem (för de kunder som hanterar barnkö och fsk-placeringar i hypernet men hanterar 

fritidshems-placeringarna i Extens), barnkö Extens, fakturerings- och inkomst – vyerna.  

 

Övriga nyheter i version 2.11 redovisas här under: 

   
Ny GR Nya fält för 

• Låsningsdatum 

• Beräkning av Poängsumma 

• Beräkning av Poängsnitt 

• Invandringsdatum 

 

Ny GY Nya fält för: 

• Aktkod 

• Prövning 

• Låsningsdatum 

• Avgången 

• Examens-/studiebevis 

• Invandringsdatum 

 

Ny Vux Nytt fält för allmän prioritet  
Skolval/Skolbyte Alternativnr. ”0” står nu som just ”0” istället för ”– Saknas –”. 

Fältet skolplacering visar inte längre reserverad enhet vid 

enhetsplacering utan den faktiska placeringsenheten. 

Nya fält för: 

• Syskonförtur (endast skolval) 

• Föregående förskoleplacering (endast skolval) 

• Föregående grundskoleplacering (endast skolval) 

 
 

Barnkö (hypernet) Nya fält för:  

• Grund för placering 

• Status val 

 

Placeringar 

FTH/FSK 

Nytt fält: Grund för placering  

 
 
 
Uppdateringsinformation v2.10 (januari 2015) 
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Nyheter 
Ny grundskoleflik 

En ny generell grundskoleflik där man själv väljer vilka kolumner som ska visas och vilka 

beräkningar som ska göras. 

 
 

Fliken fungerar på samma sätt som den nya gymnasiefliken som kom i våras.  

 

I fliken kan man nu också bl.a. ta fram: 

 

• Åtgärdsprogram  

Vill du veta mer? 

 

Välkommen att kontakta oss! 

Telefon: 0470 - 70 71 00 

E-mail: info.se@ist.com 

Hemsida: www.ist.com 
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• Särskilt stöd 

• Klassföreståndare    (Finns också i Ny GY) 

• Mentorer och mentorsgrupper   (Finns också i Ny GY) 

• Extralärare och flera lärarsignaturer (Finns också i Ny GY) 

 

De samlade ämnesproven för åk 6 och 9 läses in bland aktiviteterna. 

 
Det gör att man kan se resultaten från ämnesprov i samma tabell som betygen. 

 
Nya möjligheter att göra urval på betygstyp på grundskolan. 

Slutbetyg och terminsbetyg läses in gemensamt kan nu göras i ett och samma urval. 

 
 

Ny hantering av egna fält  

 
Egna fält är en kundanpassning för grundskolan och/eller gymnasiet, som kan köpas till. 

De egna fält man vill få med syns i flikarna Ny GR och/eller Ny GY och kan visas i samma 

tabell som övriga fält. 
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Ombyggd Namn- och Adresslista flik 
Verksamhetsmenyerna har tagits bort. Istället kan man välja personer i de olika verksamhets-

flikarna och sedan gå till den här fliken.  Barn, vårdnadshavare och kontaktpersoner kan ses i 

samma lista. Fliken är även ombyggd till att fungera som ”Ny” – flikarna med valbara 

kolumner. 

Det finns också en fristående tabell med adress- och kontakt-uppgifter till enheterna. 

 

 
 

Möjlighet att visa Personid i de nya flikarna  
Att visa personid fält är en kundanpassning för grundskolan och/eller gymnasiet, som kan 

köpas till. 

Personid syns i flikarna Namn- och Adresslista, Ny GR och/eller Ny GY och kan visas i 

samma tabell som övriga fält. 

Man kan välja att alla får tillgång till personid eller, om man har behörighetssystemet, endast 

de som har Admin-behörighet. (Rollen har Admin-rutan markerad i behörighetsprogrammet.) 
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Ny flik för Omdöme på gymnasiet 

 
 
Fungerar som omdömesfliken för grundskolan.  
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Förbättrad personalflik 
 

Personalflik med möjlighet att ta fram listor på tjänster, lärarlegitimation och kontaktuppgifter. 

 
 
 

Fsk/Fth & annan pedagogisk verksamhet 
För de kunder som har hypernet förskola så hämtas alla placeringsuppgifter därifrån istället för 

från Extens.  
 

Nya tabeller i Befolkningsfliken:  
• Skolplikt GR 

Tabell som visar de barn som inte uppfyller sin skolplikt enligt skolverkets definitioner 

• Aktivitetansvarslista GY 
Tabell som visar de barn som omfattas av aktivitetsansvar enligt rekommendationerna 

från skolverket. 
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Övriga nyheter i version 2.10 redovisas här under: 

Flik/Objekt Beskrivning  
Grundskola Antagselever och antagsbetyg är borttagna från 

grundskoleflikarna. (Finns nu i gymnasieflikarna i stället.) 
 

Grundskola Tagit bort felaktiga 2:or i betygssammanställningen (Även i 

brytpunkt) 
 

Omdöme GR Korrigerat Omdöme med nya benämningar för grundskolan  
Rektor GR Delar av kunskapsutvecklingen är nu tillagda i rektorsfliken  
Ny GY Nya fält för: 

• Utbilningstyp 

• Område Id 

• Område  

• Upptagningsområde 

• Off. kod 

• Extralärare 

• Klassföreståndare 

• Mentorsgrupp 

• Mentorsgrupp läsår 

• Mentorsgrupp typ 

• Mentorsgrupp aktuell 

• Mentor 

• Kommun (Elev) 

• Modersmål 

• Ansvarig rektor 

• Studieväg CSN 

• Driftsform 

• Kommun (Enhet) 

• Definitiva betyg 

• Låst betyg 

 

 

Elev Kultur Tabellen Elevfördelning Pivot har utökats med två nivåer till.  
hypernet Musikval Nytt fält i sökande-tabeller samt som urval på sökande: 

”Sökt/antagen”. Urval som ger möjlighet att filtrera på 

kombinationen av statusarna sökt och antagen på person-nivå. 

 

hypernet Musikval Tabellerna Sökande och Sökande Pivot. Kolumnen ”Sökande” 

omdöpt till ”Antal Sökande”. 
 

hypernet Musikval Statusen ”-” är nu översatt till ”Kundkorg”.  
Skolval Vyn skolbyte. Ansökningstabellerna utökade med nya kolumner 

för ansöknings- och placerings-statistik för alternativ 1-3 
 

Vuxenutbildning Avbrott är nu en generell pivot-tabell med fem möjliga nivåer.  
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Uppdateringsinformation  v2.9 (juni 2014) 
 

  

 
Nyheter 

Ny gymnasieflik 

En ny generell gymnasieflik där man själv väljer vilka kolumner som ska visas och vilka 

beräkningar som ska göras. 

Vill du veta mer? 

 

Välkommen att kontakta oss! 

Telefon: 0470 - 70 71 00 

E-mail: info.se@ist.com 

Hemsida: www.ist.com 
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Här kan man nu även se t.ex. vilken grundskola eleven gick på och vilket meritvärde 

eleven hade med sig från grundskolan. Observera att grundskola och meritvärde hämtas 

från sökanderegistret i Extens. Det innebär att ni, för att få fram dessa uppgifter, måste 

importera in era antagna gymnasieelever dit om ni inte har Antag i er Extensdatabas. 

Examensbevis för yrkesprogram och högskoleförberedande 
program. 
Analysen är nu anpassad för de nya reglerna gällande examensbevis och grundläggande 

behörighet till högskolan. 

Förutom att man kan ta fram det i den nya generella GY-fliken så är även de gamla 

tabellerna för behörighet och genomsnittlig betygspoäng ombyggda: 
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FSK/FTH, Nya datumjämförelser 
I vyn Barnkö över tid har barnkö pivot kompletterats med en enkel tabell barnkö. 

I den nya tabellen likväl som i barnkö pivot så har det tillkommit tre nya kolumner: 

 

Erb. plac. inom (valbart antal) mån. efter ansökn. Datum 

Erb. plac. inom (valbart antal) mån. efter garantidatum 

Erb. plac. inom (valbart antal) mån. efter önskat plac.datum  

  

Uträkningarna styrs av en inmatningskontroll där man själv anger vilket antal månader 

man vill kontrollera. 

  
  

För de kunder som har hypernet FSK så finns även tre urval och valbara kolumner 

tillgängliga (I Extens datastruktur saknas stöd för att koppla ihop de aktuella datumen): 

  

Erb.plac inom antal månader efter Ansökn.  

Erb.plac inom antal månader efter Garantidatum.  

Erb.plac inom antal månader efter Önskat plac. Datum. 

 

I dessa kan man göra urval på månader så som man själv önskar och det möjliggör att 

man kan göra urval på flera månadsintervall samtidigt. 

 

Generellt för kolumnerna är att passerar men en månad med en dag så räknas det som 

två månader osv. 

 

 

VUX och SFI: Frånvarokontroll 
Frånvarokontroll lik den som finns för gymnasie- och grundskola är nu tillagt för VUX och 

SFI. Detta ger möjlighet att ta fram alla elever som ligger över en viss frånvaroprocent 

genom att ange en frånvaroprocent i ett inmatningsfält. Elever som ligger över denna 

procentsats visas då i den tillhörande tabellen. 

 

Med hjälp av knappen "Välj frånvaro." gör man ett aktivt val på de elever som visas upp i 

tabellen. Detta gör att vi nu t.ex. kan titta på deras betyg eller få med dem i fliken 

Namnlista. 
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Övriga nyheter i version 2.9 redovisas här under: 

Flik/Objekt Beskrivning Ref# 
Allmänt Kvitterad tid finns nu i alla tabeller för frånvarokontroll. 

Gäller både grundpaketsflikar samt rektorsflikar. 
 

Allmänt Meritvärden under 160 rödmarkerades förut. Borttaget nu.  

Allmänt På startsidan byter länken till verktyget namn till ”hypernet 
Analys” (tidigare ”Stöd för utvärdering och uppföljning”) 

 

Befolkning Nyckelkod tillagt som valbart fält i tabellerna.  

FSK/FTH Tabellen ”Nettoköer med namn och födelsedatum” i vyn för 
barnkö har utökats med kolumner för startdatum och önskat 
placeringsdatum 

 

FSK/FTH Vyn placerade barn, om ni har hypernet så hämtas nu 

kapacitetssiffror från prognoserna på avdelningsnivå 

istället för Extens avdelningsregister. 

 

FSK/FTH Vyn placerade barn, ny tabell tillagd som visar 

gällande snittid för placerade barn (endast för dagens 

datum).  

 

GR Stöd för nya ämnesprovsregler  
GY Kolumn 'Kommun (elev)' tillagd i tabellen Betygsutveckling 

(Kursval krävs) i vyn Betyg GY 
 

GY Möjlighet att få med grundskoleenhet till GY 

Observera det hämtas från sökanderegistret i Extens. 

Det innebär att ni måste importera in era antagna 

gymnasieelever dit om ni inte har Antag i er 

Extensdatabas. Kontakta supporten på IST om ni 

behöver hjälp med det. 

 

GY Möjlighet att få med meritvärdet från GR till GY 

Observera det hämtas från sökanderegistret i Extens. 
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Det innebär att ni måste importera in era antagna 

gymnasieelever dit om ni inte har Antag i er 

Extensdatabas. Kontakta supporten på IST om ni 

behöver hjälp med det. 

GY Urvalet ”Aktiv Utbildning” borttaget från fliken då det 

ej fyller någon funktion längre. 

 

Skolbyte Vyn Inflytt/byte har bytt namn till skolbyte. Även ändrat i 
tabeller och hjälptexter.  

 

Skolval Tabellerna ”Eget val” utökade med kolumner för 

andrahandsval och tredjehandsval. 

 

VUX Tabeller för avkl. Poäng. Hjälptexterna ändrade så att nya 
betygsskalan är med även där.  

 

VUX Utbildningsanordnare tillagt som fältval och urval i vyn elever.  

VUX Skolenhetsid och skolenhetsnamn är tillagt som urval och 
fältval i alla tabeller. 

 

   

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

 
 
Uppdateringsinformation  v2.8 (december 2013) 
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Nyheter 
 
Ny resursfördelningsanalys 
Vi kommer efterhand att ersätta resursfördelningsfliken med en fristående 
resursfördelningsanalys.  
 
Den befintliga fliken har inte varit så användbar som vi hoppats på och den saknar 
relevans till övriga flikar. Dessutom är datamängden bakom den väldigt stor i 
förhållande till resten av analysverktyget vilket påverkar prestandan negativt. 
 

 

 

Ny design (ni som använder vår IKE-lösning för regional samverkan känner kanske 
igen den), enklare att använda och bättre prestanda. Urvalen syns hela tiden i 
dialogen i högra hörnet.  

Vill du veta mer? 

 

Välkommen att kontakta oss! 

Telefon: 0470 - 70 71 00 

E-mail: info.se@ist.com 

Hemsida: www.ist.com 
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Ny flik – hypernet Portal-logg 
En ny flik har tagits fram (kontakta kundansvarig vid intresse): 
 

 
 
Fliken är väldigt enkel och visar in- och ut-loggningar, tidpunkter för dessa samt vilka 
användare det gäller. 

 
Ny beräkning av meritvärde i grundskolan 
Från och med denna version räknar analysen meritvärden för grundskolan enligt de 
nya reglerna (de 16 bästa betygen utom B-språk som man lägger på som ett 
eventuellt 17:e betyg).  
Bland de 16 bästa räknas även judiska och förberedande dans in om dessa finns. 
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Ny tabell VUX – Poäng Pivot 
Tabellen VUX – Poäng Totalt har bytt namn till VUX – Poäng och en motsvarande 
pivot-tabell har skapats. 
Tabellerna för registrerade och avklarade poäng har flyttats åt sidan och kommer 
senare att tas bort eftersom den informationen nu finns samlad i VUX – Poäng och 
VUX – Poäng Pivot 
 

 

 
Urval på senaste terminsbetyg för grundskolan. 
Nu finns det möjlighet att göra urval på aktuellt terminsbetyg för grundskolan på 
samma sätt som man tidigare kunnat välja slutbetyg. 
 

 

 
Termin som urval på Vuxenutbildning 
Förutom år, månad och datum kan man nu även göra urval på termin för att få fram de 
aktiviteter som var pågående under vald period. 
Detta ger också möjligt att lätt göra urval på läsår genom att välja höst- och vårtermin. 
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Datumurval som urval på Elev kultur 
Det går nu att göra urval på År, månad och datum för att få fram de elever som var 
aktiva vid en viss tidpunkt. 
 

 
 
Slutdatum på eleven är tillagt i de cirkulära dimensionerna. 
 

Nytt diagram i Ämnesprov åk 3 sammanställning 
Nytt diagram med tre staplar (nått målen, ej nått och ej deltagit) för samlat resultat 
ligger nu i Ämnesprov åk 3 sammanställning. 
 

 
 

Möjlighet att se personid i hela analysverktyget 
Det finns nu möjlighet att se fullständigt personid i fältet Namn, födelsedag. 
Detta är en kundanpassning som måste beställas. Kontakta IST för prisuppgift. 
Observera att detta slår igenom i alla flikar och för alla användare. 

 
Möjlighet att se om eleven läst SV eller SVA i ämnesprovstabeller 
I grundskolefliken och rektorsfliken för grundskolan kan man nu se resultaten uppdelat 
på om man läst svenska eller svenska som andraspråk även i de sammanställda 
ämnesproven i årskurs 3 och 6. 
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Tabellerna i Omdöme GR har nu färgkodade kolumner 
För att göra resultaten tydligare har kolumnerna färgkodats. 
Gulmarkerade omdömen presenteras och färgkodas separat. 
I kolumnen totalt visas bara färg om alla resultat på aktuell rad är gröna, gula eller 
röda. 
 

 
 
 

Övriga nyheter i version 2.8 redovisas här under: 

Flik/Objekt Beskrivning Ref# 
Allmänt ”Kön” är tillagt som urval och dimensionsval i alla tabeller för 

hypernet Musikval och Grundskola/Gymnasieskola (vy: 
Elevhistorik).  

 

Allmänt Flertal mindre buggrättningar, text- och designförändringar.  

Allmänt Möjligt att göra urval på fältet Ej Statistik på elever i 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. 

 

Allmänt Urvalsmöjlighet på betyg i betygs och ämnesprovstabellerna i 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. 

 

Betyg GR I visningsläget för kunskapsutveckling kan man nu göra urval 
på betygsättare samt fördela resultatet på betygsättare i 
diagrammet Termin för termin. 

 

Betyg GR I visningsläget för meritvärden/behörighet kan man nu enkelt 
göra urval mellan Slutbetyg och Aktuellt terminsbetyg i 
urvalsboxen Meritvärde / behörighet. 

 

Elev kultur Hjälptexter till urvalsboxarna är tillagt  

Elev kultur Ny dimension och urvalsfält för Extern enhetsnamn tillagt i 
Elev Kultur. 

 

FSK/FTH Barnkö Område och Placering Område är tillagt som 
kolumner i tabellen ”Sökta enheter, nuvarande placering”. 

 

Rektor GR I tabellerna för ogiltig frånvaro är det nu möjligt att skifta 

mellan pivot- och rak tabell ( ) så att man kan sortera på 
valfri kolumn (om man valt att se rak tabell). 

 

Resultatinmatning Frågevärde tillagt i tabellerna Resultatdetalj (frågefokus) och 
Resultatdetalj (svarsfokus) 

 

Resultatinmatning Om fritextfält innehåller numeriska värden i 
resultatinmatningen visas dessa som vanliga resultat och man 
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kan därmed få ut statistik även på dessa. 

Vuxenutbildning Buggrättning på frånvarodelen som räknade fel p.g.a. 
nyckelproblem mot gruppenhet. 

 

Vuxenutbildning Fältet Avbrottsstatisitk (Avb.Statistik) är tillagt som en 
kolumn i tabellen Avbrott i vyn Elever. 

 

Vuxenutbildning I vyn för Betyg kan urval göras på VHS datum exp och VHS 
slutbetyg exp.  
VHS datum exp: När slutbetyg för komvux skrivs ut sätts 
automatiskt ett utfärandedatum 
VHS slutbetyg exp: Vid utskrift av slutbetyg sätts ”J”. Vid 
utskrift av examensbevis sätt ”Y” (Yrkesföreberedande) eller 
”H” (Högskoleförberedande).  

 

Vuxenutbildning Klass är tillagt som nytt urvalsfält samt i flertalet 
dimensioner. 

 

Vuxenutbildning Nytt urvalsfält för Statsbidrag: 1 = Yrkesvux, 2 = 
Lärlingsutbildning. Det är även tillagt i flertalet dimensioner. 

 

Vuxenutbildning Tabellen Avbrott i vyn Elever är utökad med en cirkulär 
dimension. 
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Uppdateringsinformation  v2.7 (juni 2013) 
 

 
 

Nyheter 
Ny vy Barnkö över tid 
Vyn visar barnköhistoriken i två tabeller och ett diagram. Barnkö Pivot summerar 
antalet ansökningar och antalet barn i barnkön. Genom att göra datumurval kan man 
alltså följa upp siffrorna på valfritt historiskt datum. Tabellen Barnkö detaljerad är en 
rak tabell som visar barn, ansökningsalternativ, område, upptagningsområde, start- 
och stoppdatum och verksamhet. Här är det viktigt att vara medveten om att 
upptagningsområde baseras på barnets nuvarande adress. Detta beror på att 
uppgifter om upptagningsområde inte sparas i historiktabellerna. Diagrammet Årsvis 
jämförelse av antal barn i kö över tid visar antal barn placerade i kö under vald period. 
Genom att ange mätpunkter för månad och/eller dag ges en översiktsbild av barnkön 
år för år. 

 
 
 
 

Sökta enheter, nuvarande placering 
Barn i barnkön som redan har en placering visas i tabellen Sökta enheter, nuvarande 
placering. Enheten barnet är placerad på visas tillsammans med ansökningsalternativ 
och sökt enhet.  
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Ny flik Omdöme GR 
Den nya fliken Omdöme GR gör det möjligt att följa upp omdömen och bedömningar 
från Dexters omdömesmodul. Urval kan göras på övergripande bedömning eller 
kunskapskrav, årskurs och/eller ämne. Uppföljning är möjlig från övergripande nivå 
ner till enskilt kunskapskrav både på grupp och individnivå. Bedömningarna 
presenteras antingen med en samlad bedömning (Når/Når ej kunskapskraven) eller 
per kunskapsnivå (A, C, E, Når ej kunskapskraven) 

 
Fliken är en tillvalsflik. Kontakta IST för prisuppgift. 

 
Elevhistorik  

GR/GY 
För GR och GY gäller nu att alla enheter läses in. Förutom att man kan se vilka aktiva 
enheter eleverna varit placerade på kan man alltså även se vilken avgångsenhet eller 
s k övriga enheter de placerats på. Det är möjligt att göra urval på aktiva enheter, 
avgångsenheter och övriga enheter. 
 
VUX 
Historiktabeller finns nu även för Vuxenutbildning. Det innebär att man med hjälp av 
datumurval kan följa upp alla aktiviteter som var pågående på ett historiskt datum eller 
datumintervall.  
 
Behörighetssystemet 
Från och med version 2.7 är även behörighetssystemet ombyggt för att ta hänsyn till 
historiktabellerna. Det gör att behörighet att se eleverna på en viss enhet även 
innefattar elever som tidigare gått på enheten. Detta innebär t ex att rektorer på låg- 
och mellanstadieskolor kan följa eleverna upp på högstadiet efter att de lämnat 
enheten.  

 
Slutbetyg GR jämfört med GY-betyg 
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Från slutbetygsraden i sökanderegistret hämtas 
numera alla elevers slutbetyg från grundskolan. 
Det möjliggör uppföljning och jämförelse av betyg 
från GR och GY. Tabellen Betygsutveckling visar 
för varje elev betygen i valda kurser. Tabellen 
kräver att urval på kurs är gjort. På liknande sätt 
visas betygspoäng/meritvärde i tabellen 
Betygspoäng Pivot kurs för kurs i urvalet. Det är 
här alltså möjligt att följa upp och analysera 

resultat från grundskolans slutbetyg och vidare genom hela gymnasieskolan. Kurser 
hämtade från sökanderegistret har ändelsen (GR). Diagrammen Betygspoäng och 
Betygspoäng fördelad visar medelvärdet kurs för kurs i urvalet. Den andra visar 
betygspoängen fördelad på valfri dimension.  

 
Välj elever 

Knappen Välj elever gör urval på alla elever i aktuellt urval 
och rensar samtidigt övriga val. Knappen återfinns i 

kontrollpanelen på alla flikar. På ett snabbt sätt kan man nu alltså fånga upp alla 
elever i sitt urval för vidare uppföljning med andra urval. En liknande knapp har funnits 
tidigare på frånvarokontrollen. 

 

Valfri webbläsare 
Som vi tidigare berättat om inleder vi nu stöd för fler webbläsare än Internet Explorer. 
Detta är möjligt genom att köra analysverktyget i AJAX-läge utan plugin. Vi har med 
goda resultat testat både Chrome (v27.0) och Firefox (v21.0) och tekniken ska även 
fungera på mobila plattformer. 
Initialt är detta att betrakta som en testversion och vi koncentrerar våra insatser på 
Chrome och Firefox i Windows. Det är samma dataladdning i grunden och endast ett 
annat sätt att visa det i webbläsaren, men en del layoutfel och dyligt kan säkert dyka 
upp. Vi är tacksamma för feedback på sådant som fungerar bra eller mindre bra. 
Support för mobila enheter hr vi inte resurser att lägga på för tillfället, men det är fritt 
fram att testa. 
Startsidan kommer framöver att ha två länkar till analysverktyget. Den ena för den 
som vill köra utan plugin och i valfri webbläsare och den andra för den som vill 
fortsätta med Qlikview plugin för Internet Explorer. 

Handbok 
Som tidigare finns det alltid en uppdaterad handbok för hypernet stöd för utvärdering 
& uppföljning. Arbetet med handboken fortlöper även efter versionsrelease. Från 
startsidan innan analysverktyget laddas finns en länk Dokumentation. Där finns 
dokumentationen att ladda ner. Filen är en pdf-fil och den är placerad på 
ftp.ist.com/download/analys. Kontrollera att säkerhetsinställningarna inte blockerar 
nedladdning av handboken eller ange adressen som en betrodd källa.  

ftp://ftp.ist.com/download/analys
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Övriga nyheter i version 2.7 redovisas här under: 

Flik/Objekt Beskrivning Ref# 
Allmänt Aktuella val-rutan har fått ett uppdaterat utseende. Det finns 

bl a ikoner för att radera och låsa val 
 

Allmänt Behörighetssystemet tar numera även hänsyn till 
historiktabellerna 

 

Allmänt Flertal mindre buggrättningar  

Allmänt I procentläge visas numera inte bara procentberäkningar utan 
till höger om procentkolumnerna visas även volymsiffror. 

 

Befolkning Möjligt att göra urval på ”Ort enl folkbokföring” samt 
”Postnummer enl folkbokföring” 

 

Befolkning Nya pivottabeller  

Betyg GR Ny tabell Betygspoäng pivot som per ämne och betyg visar 
poängsumma och snittpoäng. 

 

Betyg GR Ämnesprov åk3, åk6 och åk9 beräknas enligt de nya reglerna  
Betyg GR/GY Aktivitesttyp är ändrat till Akttyp  

Betyg GR/GY Möjlighet att göra urval och fördelning på betygsättare, 
signatur och signerat av på alla ämnes- och kursprov 

 

Betyg GY En bugg som påverkade urval på Slutmånad kurs och Slutår 
kurs är rättad. 

 

Betyg GY Ny tabell Betygsutveckling  
Betyg GY Nya tabeller Betygspoäng, Betygspoäng pivot, Betygspoäng 

förenklad 
 

Betyg GY Specialisering tillagt som urval på aktivitet i betygsvyn. 
Specialiceringsnr läggs på kursnamnet. 

 

Elev GY 3 nya dimensioner i Elevfördelning pivot  
FSK/FTH I tabellen Antal plac och kapacitet per laddningsdatumär i vyn 

för Aktuella placeringar är kolumnen Verksamhet flyttad. 
 

GR Ämnesprov För ämnesprov åk 6 gäller att man måste välja provtillfälle 
t.o.m. 2012 eller fr.o.m. 2013  

 

GY Nationella 
prov 

Betyg X och poäng 99 redovisas som Ej deltagit.   

GY Nationella 
prov 

Prov som betygssätts och prov som poängsätts visas i 
separata tabeller. Prov som både betygsätts och poängsätts 
visas i båda tabellerna.  Tabellen Nationella prov elevresultat 
visar både betyg och poäng i samma tabell. 

 

Personidlistan Tabellen för gymnasieplaceringar visar även studieväg  

Rektor GR Möjligt att göra urval och fördelning på Skola där ämnet lästes  
Skolval Fältet sökordning tillagt i vyn Inflytt/byte som urval och som 

dimension 
 

Vuxenutbildning "Avb. statistik" tillagt som urval i pivot-tabellen Avbrott  

Vuxenutbildning För SFI-elever kan man numera även göra urval på fältet 
Tidigare utbildningsår 
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Vuxval "Kurspaket period" och ”Skola” tillagt som urval och som 
dimension i alla tabeller. 

 

Vuxval ”Enhet” och ”Enhetsnamn” är omdöpt till ”Gruppenhet” 
respektive ”Gruppenhetsnamn” 
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Uppdateringsinformation  v2.6 (december 2012) 
 

  
 
 
 

Nyheter 
Kunskapsutveckling 
Grundskoleflikens betygsvy har fått ett nytt visningsläge kallat kunskapsutveckling. 
Här kan betygsutvecklingen från första betyg i årskurs 6 till sista slutbetyg följas. I de 
fall ett ämne inte läses samtliga terminer flyttas föregående betyg med för att få 
fullständiga flöden.  
De vänstra 
objekten visar 
betygens 
förändring 
antingen genom 
att visa upp betyg 
för betyg eller 
genom att visa om betyget är högre, lägre eller lika mellan två valbara terminer. De 
högra objekten visar betygspoängen termin för termin och ämne för ämne. För att 
dessa sammanställningar ska fungera är det viktigt att aktivitetens period är korrekt 
angiven enligt rekommendationer från IST och att aktivitetens årskurs är korrekt. 
 

Ogiltig frånvaro 
Nya tabeller för ogiltig frånvaro visar nu antal elever med ogiltigt frånvaro i diagram 
dag för dag. Det finns även ett diagram som visar antal ogiltiga frånvarotillfällen timme 
för timme varje dag. På så sätt kan uppföljning göras på när i veckan den ogiltiga 
frånvaron är som störst eller lägst och trender kan snabbt upptäckas. I de tidigare 
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tabellerna är det numera också möjligt att välja dimensionen datum. Tabellerna finns 
för både grundskolan och gymnasieskolan. 

 
Behörighet och betygspoäng på elevnivå 
På Gymnasieskolans betygsvy, visningsläge Behörigheter och poäng finns numera 
Behörighet och betygspoäng på elevnivå. Här görs uppföljning på alla elevers 
betygspoäng oavsett betygsdokumenttyp, alltså ej endast slutbetyg. 

 
 
Sommarskola  

På visningsläget Meritvärden/Behörighet finns två nya objekt som visar resultaten av 
sommarskolan på grundskolenivå. Objektet Sommarskola resultat (Generellt) visar 
alla elever oavsett om de gått sommarskola eller ej medan det andra objektet endast 
visar elever som deltagit i sommarskolan. Uppföljning kan göras på meritvärde före 
och efter sommarskolan samt antal godkända ämnen för och efter sommarskolan. 
 

Ämnesprov på rektorsflikarna 

På Rektor GR visas från version 2.6 sammanställningar från alla ämnesprov. Det görs 
också en jämförelse mellan betygen på ämnesproven och slutbetygen för respektive 
ämne. På Rektor GY görs jämförelse mellan betyg på kursprov och slutbetyg för 
respektive kurs.  
 
Placeringsstatistik detaljerad för hypernet barnkö 
Objektet visar hur placeringar har skett i förhållande till önskat placeringsdatum samt 
vilket ansökningsalternativ placeringen skett på. Tabellen är frikopplad från 
urvalsdatumet och ger en enkel möjlighet att följa upp vilka som inte fått placering på 
önskat datum. 
 

Nya flikar 

Två nya flikar finns från och med version 2.6. Dessa är hypernet Musikval och 
hypernet Vuxval. Båda flikarna ger möjlighet till uppföljning av val till kulturskolan och 
till vuxenutbildningen för de kunder som använder hypernet Musik respektive hypernet 
Vuxval. Flikarna visas statistik från respektive valprocess. Två tabeller visar statistik 
fördelat på antal sökande och två tabeller visar statistik fördelat på antal ansökningar. 
Båda dessa flikar är tilläggsflikar. För prisuppgift och offert kontakta Er säljkontakt.  
 

Handbok 
Som tidigare finns det alltid en uppdaterad handbok för hypernet stöd för utvärdering 
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& uppföljning. Arbetet med handboken fortlöper även efter versionsrelease. Från 
startsidan innan analysverktyget laddas finns en länk Dokumentation. Där finns 
dokumentationen att ladda ner. Filen är en pdf-fil och den är placerad på 
ftp.ist.com/download/analys. Kontrollera att säkerhetsinställningarna inte blockerar 
nedladdning av handboken eller ange adressen som en betrodd källa.  

Övriga nyheter i version 2.6 redovisas här under: 

 
Flik/Objekt Beskrivning Ref# 
Allmänt Diverse prestandaförbättringar och mindre buggrättningar  

Allmänt Skolenhet finns numera med som möjligt urval och valbar 
dimension på GR och GY. 

 

Betyg GR Fördelning av behörighet visar antal elever per behörighet  
Betyg GR Meritvärdesfördelning visar antal elever per 

meritvärdespoäng 0-20, 20-40, 40-60 osv 
 

Brytpunkter Ansvarig rektor och skolenhet sparas i brytpunkterna.  

Brytpunkter Även årskurs 6 sparas i brytpunkter  
Elevfördelning GR Urval möjligt på födelseår  

Frånvaro Möjlighet att göra urval på veckodag  

GY Undervisningsgrupp finns numera med på gymnasieskolan  
IUP GY Betyg visas för den kurs som är kopplad till samtalet  

IUP GY Möjligt att göra uppföljning på svarsfrekvens  
Lärarkvittenser Numera visas även Enhetsnamn och ID  

Rektor Termin valbart för lärarkvittenser  
Rektor GR Elev(kommun) samt upptagningsområde finns som urval på 

elevfördelningen 
 

Rektor GR Möjligt att göra urval på slutbetyg & övriga betyg  

Rektor GR Skolform och skola är möjliga urval på Meritvärde avg-klasser  
Rektor GR Uppföljning av könsfördelning på Meritvärde avg-klasser  

SCB-flikarna Kommun tillagt  
SCB-flikarna Urvalen uppdelade per kategori  

Skolval Namnlistan bortagen  

Skolval Nuvarande placering inom GR alt BO  
Skolval Ny vy för Inflytt/Byte  

VUX Nya betygsskalan  

VUX Nya SFI-koder  

VUX Uppföljning på frånvaro  

 
  

ftp://ftp.ist.com/download/analys
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Uppdateringsinformation  v2.5 (juni 2012) 
 

 
 

Nyheter 
 

Vi redan kommit till andra versionsuppdateringen sedan 
analysverktyget blev en del av IST:s hypernet-
erbjudande. Vi presenterar här följande nyheter: 
 

Vyer och visningslägen 
Även förskolans olika flikar är numera sammanslagna till 
en flik med flera visningslägen. Fliken Fsk/Fth & annan 
pedagogisk verksamhet samlar de tidigare flikarna 
Barnkö, Placering, Aktuella placeringar, Placeringar över 
tid, Inkomst och Fakturering i olika vyer. Innehållet från 
de gamla flikarna finns kvar men är nu fördelade på 
respektive vy. För att skifta vy klickar man på den lilla 
svarta pilen till höger och väljer ur listan som då kommer 
upp. Varje vy kan ha sina egna urvalsboxar och snabb-
urval. De olika objekten är fortfarande sammanlänkade 
så att urval i ett objekt påverkar resultaten i andra objekt. 
Layouten på valboxen för vyer och visningslägen ser något annorlunda ut gentemot 
v2.4, men funktionaliteten är densamma. 
Behörighetssystemet påverkas inte av denna förändring. De nya vyerna motsvarar de 
gamla flikarna och i behörighetssystemet benämns de tillsvidare fortfarande som flik. 
De användare med behörighet för en viss flik kommer alltså ha samma behörighet till 
motsvarande vy. 

 

Vyer och visningslägen 
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Rullist 
I kontrollpanelen finns en inställning som heter Rullist > Siffran där styr bredden och 
hur många staplar/kolumner som ska visas i de olika diagrammen innan rullisten 
kommer fram. Sätts den till 20 betyder det alltså att man måste dra listen till höger för 
att se den tjugoförsta stapeln/kolumnen och så vidare. 

 

Barnkö hypernet 
Urval kan numera göras på stadsdel om detta finns registrerat. Det är möjligt att göra 
urval på enhetens stadsdel såväl som på barnets stadsdel. I tabellerna 
’Sökandeinformation’ och ’Barnkö’ finns även stadsdel (enhet) och stadsdel (barn) 
tillgängliga i de cirkulära dimensionerna.  
I tabellen för sökandeinformation finns en ny kolumn kallad ’Placering och 
Erbjudande’. Denna summerar alla som har en placering och samtidigt fått ett 
erbjudande. 
Tabellen ’Erbjudande’ är ett nytt objekt som visar de erbjudanden som gått ut till barn i 
barnkön.  
 

Placering över tid 
Tidigare mättes dessa siffor endast på den 15:e varje månad. I version 2.5 väljer man 
själv hur placering över tid ska mätas. Genom att välja datum, år, månad och/eller dag 
får man en överblick av antalet barn med en placering på något av dagarna i urvalet. 
Observera att det alltså räcker att barnet har haft en placering på en av dagarna i 
urvalet för att placeringen ska räknas. Samma sak gäller för alla objekt som visar 
placering över tid. 
 

Inkomst 
Snabbfunktionen att göra urval på alla med lägre inkomst än 42 000 kr tar nu hänsyn 
till de som accepterat maxtaxan och inte uppgett någon inkomst. Dessa tas numera 
inte med i urvalet. I tabellerna ’Hushållens inkomst per urvalsdatum’ och ’Inkomster – 
historik’ finns också en ny kolumn för maxtaxa. Har maxtaxa accepterats visas Ja i 
kolumnen. 
 

Elevhistorik 
På flikarna Grundskola och 
Gymnasieskola i vyn Elever 
finns från version 2.5 
visningsläget Elevhistorik. 
Här är det möjligt att följa 
upp elevfördelningen över 
tid. Genom att göra urval på 
datum, år, månad eller dag 
visas elevfördelningen på ett 

Elevhistorik 
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givet datum alternativt under en tidsperiod. Det finns fyra objekt med olika 
dimensioner. Historik Pivot visar elevfördelningen i tabell eller diagram fördelat på t ex 
enhet. Tabellen har cirkulära dimensioner i tre nivåer. Historik Datum visar 
elevfördelningen över tid i ett diagram alternativt i en tabell. Görs urval på t ex feb, okt 
och 15 visar diagrammet elevfördelningen den 15 februari och den 15 oktober år för 
år. Historik Årsvis visar elevfördelningen över året. Väljer man flera år visas dessa 
parallellt. Tabellen Historik Elev visar en lista över alla elever i urvalet med information 
om start- och stoppdatum, antal dagar etc. Det är endast aktiva enheter som går att 
göra urval på. 

 

Rektorsflikarna 
I rektorsflikarna styrs nu vad som ska visas av några olika knappar. Varje knapp gör 
automatiskt urval och visar upp tillhörande tabeller och diagram.  
Visningslägen fungerar som tidigare men är nu placerade i en urvalsbox precis som 
på fliken Grundskola och Gymnasieskola. Det finns visningslägen för elevfördelning, 
betyg och meritvärden(betygspoäng), nationella prov, närvaro/frånvaro och 
lärarkvittenser. 

Viktiga urval är framflyttade så att de görs i direkt anslutning till valknapparna. Olika 
visningslägen kan ha olika ”viktiga urval”. I visningsläge Betyg kan man numera även 
välja att se avslutade elever. Närvaro/frånvaro och lärarkvittenser visas dock bara för 
aktuellt läsår. 

 

Inkomstkontroll 
För de som har IST:s lösning för inkomstkontroll finns numera möjlighet att köpa till en 
flik i analysverktyget. Fliken Inkomstkontroll gör det möjligt att följa upp beräkningarna 
utifrån skatteverkets inkomstuppgifter, belopp som betalas ut respektive faktureras 
samt antalet utbetalningar respektive faktureringar. Urval kan göras på 
beloppsintervall eller beloppstyp, feltext och feltyp, fakturaperiod, områdesid mm. 
Beloppsintervallen i tabellerna är kundspecifika om sådana finns. För mer information 
om avtal och priser ta kontakt med vår säljavdelning 0470 -70 71 00. 
 

Extens specialverktyg 
Bland inställningarna för analysverktyget i Extens specialverktyg finns numera 
ytterligare inställningar att göra. För att enklare kunna göra urval på särskoleelever 
ska utbildningsväg särskoleelever anges både för grundskolan och gymnasieskolan. 
Detta görs i respektive fält och flera utbildningsvägar kan anges separerade med ett 
kommatecken(,). Det går att använda en * som wildcard, d v s *SÄR tar med alla 
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utbildningsvägar som slutar med SÄR och GRS* tar med alla utbildningsvägar som 
inleds med GRS.  

Extens specialverktyg 

För de kunder som använder modulen Inflytt/Utflytt/Byte i hypernet skolval ska det 
sättas ett J i inställningen för Inflytt/Utflytt GR respektive GY. Detta styr hur 
elevhistoriken läses in i analysverktyget. Övriga kunder sätter ett N i respektive fält. 

Då analysverktyget numera beräknar meritvärde för fler elever de i år 9 måste 
meritvärdesperiod för aktiva elever anges. Meritvärden beräknas för alla elever från år 
6 samt för samtliga elever på avgångsenheterna. Meritvärdesperioden sätts 
förslagsvis till innevarande termin i samband med att terminens betyg börjar 
registreras. Vill man därefter följa upp meritvärden från tidigare terminer används 
brytpunkter.  

 

Bokmärken 

Under året har många upplevt problem med bokmärken i analysverktyget. Vi har stött 
på olika tekniska problem som gjort att bokmärken inte fungerat korrekt eller helt slutat 
fungera. Vi har lagt mycket tid på att gå till botten med problemen och vi har funnit att 
en starkt bidragande orsak var valboxarna för vyer och visningslägen. Bokmärken 
fungerar på det sätt att om något sparat urval inte kan göras görs inga andra urval i 
bokmärket heller. I vissa fall kan alltså olika användares behörighet göra att ett 
bokmärke som fungerar för en användare är helt obrukbart för en annan. Detta är 
viktigt att tänka på om man skapar bokmärken åt andra. Problemet med valboxarna är 
nu åtgärdat. Gamla bokmärken från tidigare version ska nu fungera igen, dock med ett 
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undantag. Gamla bokmärken klarar inte av att ta fram rätt layout. Det vill säga, urvalen 
i bokmärket läggs men rätt flik eller vy väljs inte.  

 

Handbok 
Som tidigare finns det alltid en uppdaterad handbok för hypernet stöd för utvärdering 
& uppföljning. Arbetet med handboken fortlöper även efter versionsrelease. Från 
startsidan innan analysverktyget laddas finns en länk Dokumentation. Där finns 
dokumentationen att ladda ner. Filen är en pdf-fil och den är placerad på 
ftp.ist.com/download/analys. Kontrollera att säkerhetsinställningarna inte blockerar 
nedladdning av handboken eller ange adressen som en betrodd källa.  

 

Övriga nyheter i version 2.5 redovisas här under: 

 
Flik/Objekt Beskrivning Ref# 
Allmänt Aktiva och inaktiva flikar har fått en tydligare färgåtskillnad  

Betyg Resultat stapeldiagram och Resultat cirkeldiagram är nya 
objekt som visar betyg och andel med godkända betyg 

 

Betyg GR Meritvärden läses in för alla elever från årskurs 6. För elever 
på avgångsenheter läses dock meritvärden endast in på det 
datum som angivits i analysinställningarna. 

 

Betyg GR Objekten för ämnesprov årskurs 5 har ersatts av objekt för 
ämnesprov årskurs 6. Objekten visar dock fortfarande även 
årskurs 5 ämnesprov. 

 

Betyg GY I visningsläget Nationella prov finns en tabell som jämför 
elevernas betyg på de nationella kursproven med deras 
respektive slutbetyg. I tabellen summeras hur många som får 
ett slutbetyg högre, lägre eller samma som kursprovsbetyg. 

 

Betyg GY Nya tabeller har skapats för att visa betyg från nya och gamla 
betygssystemet i separata kolumner. Respektive kolumn syns 
endast om det finns betyg att visa. 

 

Brytpunkter GR Det är möjligt att göra urval på utbildningsväg  

Elev Bland enhetsurvalen både i grundskolan och gymnasieskolan 
finns nu även möjlighet att göra urval på län 

 

Elev Det finns numera möjlighet att fördela och göra urval på 
ansvarig rektor både i grundskolan och gymnasieskolan. 
Observera att endast aktuell rektor per laddningsdatum visas 

 

Nationella 
ämnesprov åk 6 

I de fall poäng används på delproven visas dessa i 
analysverktyget 

 

Resursfördelning I de cirkulärar dimensionerna i tabellen Detaljerat har Person 
ändrats till Namn, födelsedag 

 

Resursfördelning Tabellen Volym;Elev/månad har bytt namn till Antal  

ftp://ftp.ist.com/download/analys
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grundersättningar/månad 

Vuxenutbildning Kolumnen Enskild/Kommunal heter numera Regi. Värdena i 
denna kolumn är ’fristående’ och ’kommunal’ 

 

Vuxenutbildning Urvalsboxarna är uppdelade i urval för elev, enhet, aktiviteter 
och SFI. Detta är för att man enklare ska kunna göra rätt urval 

 

 


