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Vi på Binogi har utvecklat ett nytt statistikverktyg för att förenkla för er 
huvudmän som är med i Språkprojektet. Varje huvudman får en specifik länk 
där huvudmannens ansvarige själv kan ta ut data om användningen efter 
behov. 

Nedan följer en instruktion med de funktioner som ni kan använda, bland 
annat tidsinställningar och andra filter. 

Vid frågor vänligen kontakta oss på support@binogi.se

//Binogigänget 

Introduktion 

mailto:support@binogi.se


Sida 3  © Binogi 

● Hur många elever och lärare använder Binogi?

● Hur ser användningen ut över tid?

● Hur ser användningen ut per skola?

● Hur ser användningen ut per stadie och årskurs?

● Hur ser användningen ut per ämne och vilken film är mest 

populär?

● Hur använder lärare Binogi? Delar de ut uppgifter eller inte?

Exempel på frågor som du kan få svar på
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1. Filter
2. Procentuell användning på huvudmannanivå
3. Användning över tid
4. Procentuell användning per skolan och stadie
5. Vilka filmer/ämnen språk används mest?
6. Vilka filmer/språk används mest per ämne?
7. Spara dela och skriva ut rapport
8. Utdelade uppgifter

Innehållsförteckning
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1. Filter

Rapporten har tre filtreringsalternativ. Tryck på respektive listpil för att välja. 

1. Tid (normalinställningen är från den senaste terminens början)
2. Val av en eller flera skolor
3. Årskurs
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Fortsättning Filter

Välj avancerat  om du 
önskar annat 
tidsintervall än 
normalt

Val av skola/skolor Val av årskurs/årskurser
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2. Procentuell användning på huvudmannanivå

● Aktiva användare är antal UNIKA elever som någon gång under vald period gjort en 
aktivitet (Loggat in, tittat på en film eller gjort en quiz) under den valda perioden. (OBS - 
siffrorna för 4-6 tenderar att vara lägre än 7-9 då fler lärare i de yngre åldrarna oftare 
visar filmerna på projektor för helklass)

● Totala användare motsvarar de siffror som vi hämtat från Skolverkets statistik om hur 
många som går på respektive stadie.

● På gymnasiet jämför vi med totalt antal elever - var därför uppmärksam på procenttalet 
om ni bara har avtal för delar av gymnasiet så som IM.

● I rapporten ingår inte Komvux. Om huvudmannen har avtal för Komvux eller delar av 
den verksamheten kommer vi att ta fram en separat rapport för er.
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3. Användning över tid 

● Användning av unika användare under vald tidsperiod, med jämförelse för samma 
period året innan, för lärare (röd linje) och elever (blå linje)

● Håll markören på någon av graferna för att få exakta tal för aktuell vecka. Flytta 
markören för de andra veckorna

● Ändra i filtreringen (se tidigare) för att se grafen för en specifik skola och eller årskurs
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4. Procentuell användning per skola och stadie

● Datan jämför aktiva användare 
med data från totalt antal elever 
registrerade till Skolverket

● Om siffrorna är orimliga (tex mer 
än 100% användning) så beror felet 
på att
○ a) Skolverket siffror inte 

stämmer med verkligt antal 
elever.

○ b) Det finns fler konton 
registrerade än vad som ska 
finnas registrerade



Sida 10  © Binogi 

5. Vilka filmer/ämnen/språk används mest?

● Här visas vilka ämnen som används mest 
och även de mest populära lektionerna

● Längst upp till höger visas antalet 
avklarade quiznivåer (tre nivåer per film)

● I cirkeldiagrammet visas antalet 
användare som använt annat språk än 
svenska samt vilka språk som är mest 
använda.
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6. Vilka filmer/språk används mest per ämne?

● Klicka på något ämne så visas de mest 
populära lektionerna inom det ämnet, 
samt antal visningar och quiz.

● I cirkeldiagrammet visas vilka som 
använder flerspråkiga filmer inom just 
det markerade ämnet. 

● Klicka bredvid staplarna med ämnen för 
att komma till alla ämnen igen.
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7. Spara, dela och skriva ut rapport

Tryck på listpilen till 
höger om Dela 

Välj Ladda ner 
rapport för att få fil i 
PDF format till din 
dator. Skriv ut.

Välj Hämta 
rapportlänk för 
att dela rapporten 
med aktuella 
inställningar
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8. Utdelade uppgifter

Här visas hur många uppgifter som lärarna har 
delat ut och hur det varierar över tid. Håll 
markören över grafen för att få exakt tal för 
aktuell vecka.


