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1 Introduktion 

Kursusmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i en Excel2003-
installation. Mange andre regnearksprogrammer har tilsvarende funktionali-
tet som vi her skal igennem. Andre versioner af Excel ser anderledes ud. 

 

Vi skal arbejde med pivottabeller. Pivot er et fransk ord, der normalt hører 
til i tekniske/mekaniske sammenhænge; det er nemlig ”en tap hvorom noget 
drejer”. Ideen er at man kan vende og dreje tallene, og pivottabellen er der 
hvor vi drejer. 

 

I dette kursus arbejder vi med pivottabeller på baggrund af sumfiler. Det 
behøver det ikke være. Det kan godt være individdata eller mere traditionel-
le data fra databaser, der er trukket ud til formålet. 

 

En sumfil er ikke noget billeddannende ord, men kan let illustreres: 

 

Skærmbilledet viser et uddrag af nogle hovedforløbsdata. Der er tale om 
sumdata, fordi kolonnen ”elever” ikke (kun) indeholder unikke (individ) 
registreringer, men har opsamlet et antal elever med nøjagtig samme karak-
teristika på alle variable i søjlerne A-Q. På skærmbilledet varierer antallet af 
elever i hver gruppe mellem 1 og 13. 
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2 Oprette en pivottabel 

Åbn arket, sørg for at markøren står i feltet A1 

Vælg Data, Pivottabel og pivotdiagram 

 

Guiden fører til følgende skærmbillede: 

 

Vælg Udfør 

 

Hvis du er vild med genveje kan du bruge: Alt +d, v, Alt+u
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Du har nu adgang til følgende: 

Et arbejdsområde 

 

 

 

Værktøjslinien Pivottabel (der indeholder et element med navnet Pivottabel) 
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Hvis værktøjslinien er forsvundet kan den hentes frem: 

 

 

Endelig har du adgang til feltlisten 
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3 Arbejde i pivottabellen 

Nu skal vi i gang med analyserne. Der er to måder at arbejde med pivotta-
bellen, man kan enten bruge Guiden Pivottabel, eller træk-og-slip. 

 

 

 

Og herefter knappen Layout 

 

I arbejdsområdet har vi adgang til rækker, kolonner og sidefelter. De skal 
betragtes som akser. 
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Den eneste binding der er (i princippet) er at feltet elever fra feltlisten skal 
bruges som dataelement. Her følger et eksempel på en færdig tabel: 

 



3   Arbejde i pivottabellen 7 

© UNI•C januar 2009 

Man kan nu vælge at bruge sidefeltet som filter. Hvis man ønsker at se de 
elever, der har haft tilgang i 1. kvartal, kan man vælge det i drop-down-
menu’en her i B-kolonnen. Bemærk, at tallene ændrer sig. Data er ”skåret 
til” 

  

Man kan også overføre kvartalerne til selvstændige faneblade. Stil markøren 
på side-feltet qtr, vælg vis sider i værktøjsliniens pivottabel-element 

 

Vi får nu adgang til følgende faneblade: 

 



EUD forløbsstatistik 

© UNI•C januar 2009 

8 

 

I både rækkefelter og kolonnefelter kan flere felter krydses. Man placerer så 
at sige felterne ovenpå hinanden. Prøv dig lidt frem! 

Det bliver i øvrigt hurtigt uoverskueligt! 

 

Der er 25 kvindelige elever og 179 mandlige elever (dvs. 204 i alt) med før-
stegangstilgang i skoleåret 2005/2006, som var i gang på Teknologi og 
kommunikation 1 mdr. efter deres påbegyndelsestidspunkt, OG som 6 mdr. 
efter påbegyndelsen havde afbrudt, og ikke påbegyndt et andet EUD-
hovedforløb (Afbrud uden omvalg=Afbr(uo)) 
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Via Tabelindstillinger kan man slå totaler fra (de kan ikke ses på ovenstå-
ende skærmbillede, men de er der!) 
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Og via Feltindstillinger kan man slå subtotaler fra. 

Bemærk: At markøren skal stå på det felt du vil påvirke 

 

 

Nu har vi den samme tabel, bare uden subtotaler:  
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4 Skjule og vise detaljer 

Vi har allerede nu set at tallene kan kombineres på MANGE forskellige må-
der. For at få tabeller med mange detaljer men uden overflødige detaljer 

kan man bruge knapperne på værktøjslinien skjul detaljer   og vis detal-

jer  

 

EUC Midt ønsker fx at sammenligne status6 på Teknologi og kommunikati-
on sammenholdt med Bygge og anlæg. 

De ønsker ikke at anvende kvartalsopdelingen af tilgangen på Bygge og 
anlæg, men på Teknologi og kommunikation ønsker de kvartalsopdelingen. 

 Dette lade sig gøre ved at stille markøren på en vilkårlig kvartalsværdi ud 
for Bygge og anlæg, og klikke på skjul detaljer. Resultatet ser sådan ud: 
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5 Gruppere værdier 

Start med følgende grundtabel 

 

Vi ønsker nu at samle de to afbrudskategorier til en sum. 

Marker afbrudskategorierne (Afbr(mo) og Afbr(uo)), højreklik på musen 
(nu genkender du sikkert pivottabel-ikonets funktioner). Vælg Grupper og 
vis detaljer, Grupper  
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Derved dannes en ny variabel status6_2. Fjern status6 (træk-og-slip) 

Vi ender med 

 

 

Den label, der lægges på din gruppering, teksten Gruppe1, kan ændres. Det-
te gøres ved at overskrive teksten [Gruppe1] med det du vil have fx Afbrud i 
alt. Excel gemmer din redigering. Test det ved at trække status6_2 væk og 
lægge den ind på ny. 
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6 Skifte mellem absolutte og relative tal 

Indtil nu har vi set på antallet af elever som absolutte tal. Man kan også øn-
ske sig at se på celleværdier som andele af række- eller kolonnetotaler dvs. 
ændre de absolutte tal til relative tal. 

 

Stil markøren på feltet Sum af elever og vælg Pivottabel, Feltindstillinger: 

 

 

Klik på Indstillinger  

I feltet Vis data som får man nu forskellige muligheder: 
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Vælg på skift % af række og % af kolonne og bemærk forskellen. 
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7 Vise både absolutte og relative tal i samme 
tabel 

Hvis vi vil have både de relative tal (% af række eller % af kolonne) og de 
absolutte tal (til vurdering af ”tyngden” af de procentangivelser vi får) så 
trækker vi blot feltet elever ind to gange og manipulerer den ene feltvisning. 

Det kommer til at se sådan ud: 
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8 Fra tabel til diagram 

Start fx med følgende grundtabel: 

 

Vejledning: 

 Række- og kolonnetotaler er slået fra (under tabelindstillinger) 

Skift visning fra normal til % af række (under feltindstillinger på feltet 
sum af elever) 

 

Brug herefter værktøjsliniens ikon for Guiden diagram: 
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Pivotdiagrammer er særlige diagrammer, der knytter sig til pivottabeller. 
Der er rig mulighed for dynamisk tilpasning af figuren ved at flytte rundt på 
grupperingerne, vælge filtre, skifte figurtyper mv. 
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9 Sortering 

Start med følgende grundtabel 

 

Marker hele tabellen som vist her (i uddrag) 

 

Kopier det markerede og indsæt det kopierede i et nyt ark 

Brug evt. genvejstasterne: Ctrl+c , Ctrl+n, Ctrl+v  
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Nu kan du bruge Excel’s sorteringsfunktion i menuen Data 

 

Hvis du vælger sortering på Afbrud i alt, faldende får du: 

 


