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Opprette manuelle faggrupper til Digilær 
Udir har ansvaret for Digilær, en plattform for nettbasert undervisning.  

Udir har etablert spesifikke Faggrupper for elever som skal benytte Digilær. Skolene knytter så de 
aktuelle elevene til Faggruppen, slik at de følger med i overføringen til Feidekatalogen. Digilær 
henter data fra Feidekatalogen og eleven logger seg da på Digilær med sin Feidekonto og får tilgang 
til riktig kurs.  

Se under for veiledning til hvordan lage disse gruppene i Edlevo. 

Opprette selve gruppen  

1. Gå til Meny – Organisasjon – Gruppe. 

2. Klikk på den blå +Legg til-knappen.  

3. Fyll inn feltene. (Merk at alle felt merket med stjerne 
(*) må fylles ut.): 

• Enhet = din enhet 
• Skoleslag = Grunnskole 
• Periode = skoleåret du lager gruppen for 
• Gruppe = skriv inn navnet du vil ha på 

gruppen, her må gruppenavnet være en av 
følgende: 
Digilaer NAFO FO Arabisk 
Digilaer NAFO FO Somali 
Digilaer NAFO FO Tigrinja  

• Timer = antall timer elevene skal ha undervisning i denne gruppa, årlig (kan være 
0) 

• Gruppetype = valgfritt å fylle ut 
• Informasjon = her skriver du inn info om gruppa, hvis du har noe. 

4. Klikk Lagre. Skal det lages flere grupper, klikk Lagre og legg til ny. 
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Koble fag til manuelt opprettet gruppe 
Søk opp gruppen(e) du skal koble fag til ved å gå til Meny – Organisasjon – Grupper. 

1. Finn gruppen du vil legge fag på  

2. Huk av i boksen til 
høyre på linjen til 
gruppen 

3. Klikk på knappen 
Fag. 

4. Klikk på knappen Velg fag.  
For gruppene som skal benyttes til Digilær velger dere enten 
matematikk eller naturfag for et relevant årstrinn. 

5. Huk av i boksen foran faget/fagene du vil velge for den 
valgte gruppen. Merk også at man kan søke etter faget i 
søkefeltet øverst i listen. 

6. Når du er ferdig med å velge fag som skal knyttes til 
gruppen, klikk i feltet utenfor listen slik at den blå Lagre-
knappen blir synlig. 

7. Klikk Lagre. 

Koble ansatt til den manuelt opprettede gruppen 

1. Huk av i boksen foran gruppen du har laget.  

2. Klikk på knappen Personale. 

3. Klikk på den blå +Legg til gruppeoppgave-knappen. 

4. Skriv inn navnet/fødselsnummeret til den ansatte som 
skal kobles til gruppen. 

5. Fyll inn resten av feltene. (Merk at alle felt merket med 
stjerne (*) må fylles ut.  
Enhetsfunksjon og Klassefunksjon skal ikke fylles ut) 

6. Klikk Lagre, eller hvis det skal legges inn flere ansatte, 
klikk Lagre og legg til ny. 
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Om gruppen kun skal inneholde en enkelt elev 

1. Huk av i boksen foran gruppen du vil legge eleven inn i 
fra listen over grupper. 

2. Klikk på knappen Elever. 

3. Klikk på den blå +Legg til-knappen.   

4. Fyll inn feltene. 

5. Klikk Lagre 

Eleven er nå lagt inn i gruppen 

 

Legge flere elever inn i den manuelt opprettede gruppen 

1. Gå på Meny – Elev – 
Klasseplassering. 

2. Tilpass søket ditt slik du får frem 
de elevene du vil ha inn i en 
gruppe. Det kan f.eks. være alle 
elever f.o.m. 8. trinn t.o.m. 10. 
trinn på skolen din. 

3. Klikk Søk. 

4. Velg de elevene du vil ha med i 
gruppen ved å huke av i boksen foran navnet på eleven(e). 

5. Klikk på knappen Plassere i gruppe.  

6. Fyll inn feltene i bildet som kommer opp (Merk at alle felt merket med stjerne (*) må fylles 
ut.  

7. Klikk på knappen Plassere elever. 

8. Du vil så få fram en oversikt over elevene som har blitt plassert i gruppen. 
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