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Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper

Når du  eksporterer undervisning fra Untis til WebUntis er identificeringen af  undervisningen 

baseret på en af kombination af kolonnerne KLASSE og FAG i Untis.

Hvis denne kombination er ens for flere undervisningsrækker betragtes undervisningen som: 

Ikke entydig undervisning.

Se eksempler på "Ikke entydig undervisning" på næste side.

I eksporten er der brug for at vide, om undervisninger med samme indhold i kolonnerne 

KLASSE OG FAG skal betragtes som én undervisning eller forkellige undervisninger.

Det har fx betydning, hvis I fraværsregistrering i WebUntis eller du har knyttet forskellige tekster 

til den ikke entydige undervisning.

Som skemalæggeren kan du i kolonnen Elevgruppe præcisere, hvordan den "ikke entydig 

undervisning" skal vises i skemaerne i WebUntis. Det kan dreje sig om:

• Kollisioner skemalagt i Untis

• Flere lærere på en kobling

• Tekster på "ikke entydig undervisningen" i Untis.

Er undervisningen ikke entydigt (identificerbar), får du en advarsel om, at  der er ikke entydige 

undervisning, når du eksporterer undervisningen. Der kommer samtidig en liste over de 

undervisninger, der ikke er entydige. Se næste skærmdump.

Hvis du ikke benytter fraværsregistrering i WebUntis, kan du vælge at forsætte eksporten uden 

at ændre noget. Hvis du siger JA til at fortsætte eksporten, får du mulighed for efterfølgende at 

se, hvordan skemabrikkerne bliver vist i WebUntis.
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Er præsentationen OK, kan du fremover ignorere advarslen.

Er præsentationen ikke som du ønsker, kan du i kolonnen Elevgruppe i Untis indtaste tekst, der 

forklare, hvordan skemabrikkerne skal præsenteret i WebUntis. Herefter kan du påny eksporter.

Fra side 4 er der en beskrivelse af, hvilke tekster du kan indsætte i kolonnen Elevgruppe, for at 

opnå forskellige visninger i WebUntis i forhold til:

1. Kollisioner skemalagt i Untis - se side 4

2. Flere lærere på en kobling - se side 5

3. Tekster på "ikke entydig undervisningen" i Untis - se side 6

Ikke entydig undervisning

1. Undervisning 198 og 196 er "ikke entydig undervisning", da kolonnerne Fag og Klasse 

indeholder de samme stamdataelementer.

2. Undervisning nr. 7 er en kobling, hvor undervisningsrækkerne i koblingen "ikke er 

entydige".
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Kolonnen Elevgruppe

Kolonnen Elevgruppe kan du trække op fra fanebladet "Undervisning".

Du kan skrive stort set alle tegn, numre og tekster i kolonnen. For at gøre det lettere er der 

nogle tegn, der der programmeret til en automatisk udfyldning af de markerede rækker i 

kolonnen.

Det drejer sig om tegnene: $, ? og %. 

1. $=Fag_Klasse_Lærer

2. ?=Fag_Klasser

3. %=Fag_Klasse_Lokale
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1. Kollisioner skemalagt i Untis

Hvis du har skemalagt en kollision af undervisninger, der ikke er entydige, som i eksemplet 

med undervisning 196 og 198,  vil de i WebUntis blive vist som:

1) En kollision, hvis kolonnen Elevgruppe ikke er udfyldt (eller der i kolonnen Elevgruppe står 

forskellige tekster).

2) Som én undervisning, hvis kolonnen Elevgruppe er udfyldt med den samme tekst.
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2. Flere lærere på en kobling

Hvis du har skemalagt en kobling, hvor linjerne i koblingen ikke er entydige, som i eksemplet 

med undervisning 7,  vil lærerne i WebUntis i deres eget skema se:

1) Kun deres eget navn, hvis kolonnen Elevgruppe ikke er udfyldt (eller der i kolonnen 

Elevgruppe står forskellige tekster).

2) Alle lærere i koblingen, hvor kolonnen Elevgruppe er udfyldt med den samme tekst.
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3. Tekster på "ikke entydig undervisningen" i Untis

Dette afsnit forklarer, hvad du skal gøre, hvis du har oprettet forskellige tekster til 

undervisninger i Untis, der "ikke er entydige".

Du skal  være opmærksom på hvilke tekst-kolonner (Tekst, Linjetekst og Linjetekst 2), du 

udfylder i Untis, da ikke alle kolonnerne, bliver taget med i eksporten fra Untis til WebUntis. 

Læs mere ved at klikke her.

Når du indsætter en tekst i kolonnen Elevgruppe ud for specifikke undervisninger eller rækker i 

en kobling, er det vigtigt, at teksten ikke bliver magen til andre undervisningers/koblingers 

tekter, da alle undervisninger med samme tekst i kolonnen Elevgruppe vil blive betragtet som 

én undervisning - og kun én af teksterne bliver vist i WebUntis. For at undgå sammenblanding 

med andre undervisningstekster kan du i kolonnen Elevgruppe skrive undervisningsnummeret 

som entydig indentifikation. Udover undervisningsnummeret skriver du også "_" (underscore). 

Hvis undervisningsnumret er 122, skriver du  “_122”. "_" (underscore) skal du skrive af hensyn 

til identifikation i forb. med eksport.

Eksempler med tilhørende skærmdump på de efterfølgende sider:

1) Hvis du KUN vil se én af teksterne, skal kolonnen Elevgruppe være udfyldt med det samme 

indhold. I eksempel 1, er der i kolonnen Elevgruppe brugt tegnet ?, der giver en kombination af 

kolonnerne fag og klasse.

2A) Hvis du vil SE alle teksterne i undervisningslinjer med forskellige undervisningsnumre, 

skal du i kolonnen Elevgruppe skriver: “Underscore+undervisningsnumret”. Hvis 

undervisningsnumret er 122, skriver du  “_122”. Hermed sikres det, at ingen anden 

undervisning har det samme stående i kolonnen Elevgruppe.

2B)

Hvis det drejer sig om koblinger, og du vil se alle tekster, skriver du i kolonnen Elevgruppe 

“undervisningsnummeret+underscore+$”.

$-tegnet gør, at Untis automatisk tilføjer indholdet i kolonnerne Fag, Klasse og Lærer 

(116_IDR_7A7B_OO). 

Dermed bliver elevgruppe-kolonnen for de enkelte koblingsrækker forskellige og samtidige 

kan det vha. undervisningsnummeret sikres, at elevgruppen er forskellige fra koblinger, der er 

en kopi af kobling nr. 116.

http://untis.dk/downloads/FAQ/Hvilke_tekster_bliver_vist_i_WebUntis.pdf
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KUN se én af teksterne, hvis kolonnen Elevgruppe er udfyldt med det samme indhold

(i eksemplet er brugt tegnet ?, der giver en kombination af kolonnerne fag og klasse).

I 2A) og 2B) er det vist, hvordan du sikrer, at du får vist alle tekster.
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Se alle teksterne i undervisningslinjer med forskellige undervisningsnumre (i eksemplet 

undervisningsnummer 122 og 126), hvis du i kolonnen Elevgruppe skriver: 

“Underscore+undervisningsnumret”. Hvis undervisningsnumret er 122, skriver du  “_122”. 

Hermed sikres det, at ingen anden undervisning har det samme stående i kolonnen 

Elevgruppe.
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Hvis det drejer sig om koblinger og du vil se alle tekster, skriver du i kolonnen Elevgruppe 

“undervisningsnummeret+underscore+$”.

$-tegnet gør, at Untis automatisk tilføjer indholdet i kolonnerne Fag, Klasse og Lærer 

(116_IDR_7A7B_OO). 

Dermed bliver elevgruppe-kolonnen for de enkelte koblingsrækker forskellige og samtidige 

kan det vha. undervisningsnummeret sikres, at elevgruppen er forskellige fra koblinger, der er 

en kopi af kobling nr. 116. Kobling nr. 134 i eksemplet er en kopi af nr. 116, hvor lærerne 

efterfølgende er ændret. 
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