
1021:1 
Admin   Grundskola  
Lärare   Gymnasium  
Elev   Förskola/fritids  
VH     

 

Quiculum AB, S:t Persgatan 22B, 753 29 Uppsala 

018-430 09 00, support@quiculum.se 

Copyright © 2014 Quiculum AB 
 
 
 

 Se varför elever inte kan placeras i grupp  
 

Om du har skapat en undervisningsgrupp som du har schemalagt men undervisningsgruppen inte 

visas som alternativ när du ska placera eleverna i undervisningsgruppen beror det på att det blir en 

schemakrock. Du kan alltså inte placera eleverna i undervisningsgruppen utan behöver göra en 

schemaändring. Denna lathund hjälper dig att se på vems schema som det krockar och vad det 

krockar med. I detta exempel försöker vi lägga till eleverna i undervisningsgruppen via 

elevadministrationen. 

1. När du via elevadministaionen har gjort urvalen och markerat de eleverna du vill placera i en 

grupp klickar du på ”Lägg till i grupp”. (I detta exempel vill vi placera eleverna i en 

Biologigrupp) 
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2. Här kan vi se att det inte hittades några undervisingsgrupper som eleverna kan placeras i. 

Klickar vi på texten ”Grupper som krockar” listas de undervisingsgrupper som eleverna inte 

kan placeras i pga att det blir en schemakrock. 

3. Klicka på undervisningsgruppens namn för att se vilka elever som det krockar för. 

 

4. För att se vad det krockar med väljer vi en av elevernas schema tex Ida Abrahamssons 

schema. 
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5. Gå till schemaläggningsvyn och välj Idas schema. 

 

6. I rullen söker du fram den undervisingsgrupp som eleverna skulle placeras i. Efter gruppens 

namn kan vi se vilken lärare som är kopplad till gruppen. 

7. Klicka på undervisingsgruppen för att se tidpunkten då den finns schemalagd. 

8. Tillfället då undervisningsgruppen finns schemalagd markeras, tisdag 8.30-10.00. 

9. Det innbär att eleverna inte kan placeras i gruppen för att det krockar med deras Matematik 

på tisdagar. 

10. För att kunna placera eleverna i gruppen måste antingen Matematiken eller Biologin 

schemaläggas ett annat tillfälle. 
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