
Forklaring til Undervisningsaktivitet samlebilde m.m. 
 

Obs! Regnearket bilde_v23_Hele_Akt_ST_Deltakelse.xlsx inneholder flere ark (Sheets). 

 

 

Generelt om aktiviteter 

I «Sheet 1» vises Undervisningsaktivitet samlebilde.  I noen av feltene er det lagt inn 

eksempelverdier. Den øverste linjen refererer til UndEnheten og til tabell UA_Organisering 

som bestemmer hierarkiet og reglene for hvor mang/hvilke aktiviteter/partier studentene skal 

delta i. Resten av øvre del av bildet går mot tabellene UndEnhAkt og UndAkt. Det vil normalt 

være et én-til-én-forhold mellom disse, men dersom en aktivitet deles, så vil flere UndEnhAkt 

gå mot samme UndAkt. UndEnhAkt er knyttet til UndEnheten og studenten (via 

UndAktStudent, se underbilde Studentdeltakelse), mens UndAkt representerer den faktiske 

avviklingen av undervisningen og kan være knyttet mot «tid og sted», «lærere» (PersonRolle) 

etc. UndAkt er også knyttet til UndForm via obligatorisk felt Form.  UndAkt kan knyttes til 

annen UndTid enn UndEnheten (Tanken er at man f.eks. skal kunne lage «evigvarende» 

aktiviteter.).  Felt Praksis angir om aktiviteten består av praksis, og skal ha konsekvenser for 

funkjsonalitet og evt. synlige felter/underbilder, slik at man ikke trenger å forholde seg til 

dette for andre typer aktiviteter (Kanskje kan UndForm brukes til dette i stedet, evt. emnetype 

slik som i dag). Bruk av felter Sted og Campus bør diskuteres i forbindelse med kodeverk, 

fusjoner etc. Der er i alle tilfelle nødvendig å kunne knytte (praksis)aktivitet til eksternt 

praksissted. Underbildet Studentdeltakelse viser studenter som er plassert på/søkt plass på 

partiet, med status for deltakelsen/påmeldingen. 

 

I «Sheet 2» er det haket av i felt Organisering. Da vises ikke lenger detaljene for den enkelte 

aktivitet, men i stedet vises de resterende felt i UA_Organisering. Feltet «Med akt» sier om 

det skal ligge aktiviteter direkte under den aktuelle organiseringen eller ikke. Dersom det 

ligger aktiviteter under en organisering, kan det ikke bygges videre hierarki under denne. En 

knapp «Gen./red. partier» brukes til å generere nye partier under aktuell organisering eller 

redigere enkelte felt på eksisterende partier. Partiene vises i nedre del av bildet. Vha 

Valgstatus bestemmes hvor mange av (evt. alle) partiene en student må delta på.  

 

I «Sheet 3» er også Organisering huket av, men her er Med akt. = N. Dermed er det mulig å 

legge andre organiseringer direkte under denne, men ikke aktiviteter. På den måten kan man 

bygge et vilkårlig stort hierarki, men aktiviteter kan kun finne nederst i hver enkelt gren i 

hierarkiet. Dette skal være en ryddigere og enklere måte en dagens struktur, fordi aktivitet fra 

nå av alltid skal være en reell aktivitet, ikke bare en node i et hierarki. Hierarki kan fortsatt 

bygges, men det gjøres ved bruk av tabellen UA_Organisering. I nedre del av bildet ligger nå 

de underliggende organiseringene.  

 

Deling av aktiviteter 

I «Sheet 4» vises Undervisningsaktivitet samlebilde med en aktivitet som er knyttet til emnet 

MAT1200-A. Dersom undervisningen skal være den samme som i en annen eksisterende 

aktivitet f.eks. på emnet INF1100, kan man trykke på knappen Deling. Man får da opp 

dialogen «Søk undervisningsaktivitet til deling» (Sheet 8). Her kan man søke frem aktiviteter 

som skal deles. At en aktivitet deles mellom to ulike emner betyr at emnene har hver sine 

forekomster av UndEnhAkt (hvor studentene meldes på via UndAktStudent) som peker på 

samme UndAkt (hvor den faktiske undervisningen foregår). I søkeresultatet vises aktiviteter 

med angivelse av ledig kapasitet, dvs. den totale kapasiteten på UndAkt minus kapasiteten på 

alle UndEnhAkt som peker på denne. Man trykker på knappen Del ved ønsket aktivitet, og det 



oppstår en referanse fra den UndEnhAkt man kom fra (MAT1200-A) til aktuell UndAkt (som 

allerede blir referert av en UndEnhAkt på emnet INF1100).  

 

I «Sheet 6» vises nå aktiviteten sett fra MAT1200-A. Felt Kapasitet brukes nå til å sette 

kapasitet på aktuell UndEnhAkt, mens resterende kapasitet på den refererte UndAkten vises i 

grønn skrift ved siden av. Når det er bestemt at en aktivitet skal kunne deles (f.eks. aktiviteten 

på INF1100), må det nok være slik at man setter den totale kapasiteten på UndAkt i feltet 

Kapasitet, deretter setter man verdien i felt Deles til J. Så må man kunne sette en ny verdi i 

felt Kapasitet som da blir kapasiteten på aktuell UndEnhAkt. Resterende kapasitet på UndAkt 

må da vises i grønt ved siden av. Deretter kan denne UndAkten finnes ved å trykke på Deling 

fra et annet emne (f.eks. MAT1200-A).  

 

Hvis man nå trykker på knappen Deling, får man opp bildet/dialogen Deling av 

undervisningsaktivitet (Sheet 7). Her får man en oversikt over alle emner/UndEnhAkt som 

deler den aktuelle UndAkt og visning av delkapasiteten på hver enkelt av disse 

(UndEnhAkt.KapasDel). Man kan evt. endre total kapasitet på UndAkten (UndAkt.Kapasitet). 

Man kan fjerne referansen fra aktuell UndEnhAkt (den man kom fra da man trykket på 

Deling) til UndAkten. Da er ikke lenger denne UndEnhAkten/emnet med og deler denne 

UndAkten, og man kan gå tilbake til Undervisningsaktivitet samlebilde og lage en egen 

UndAkt for den aktuelle UndEnhAkt/emne (MAT1200-A). Oppretting av en aktivitet 

genererer alltid et par av UndEnhAkt og UndAkt, men referansen fra UndEnhAkt til UndAkt 

endres ved deling. Fjerning av deling blir da å gjenopprette den opprinnelige referansen, evt. 

automatisk generering av egen UndAkt dersom den opprinnelige skal slettes ved deling. 

 

Som i dag er det tenkt at hierarkiet skal vises i en trestruktur til høyre i bildet 

Undervisningsaktivitet samlebilde. 

 

 


