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Elev som bara ska vara med på ett lektionstillfälle av två schemalagda 

T ex. 

Eleven Johanna har engelska i sitt schema på tisdagar och torsdagar. På tisdagar vill vi att hon istället 

ska ha idrott men vi vill fortfarande att hon ska finnas kvar i engelskagruppen eftersom hon har 

engelska på torsdagar. 

För att möjliggöra att Johanna ska kunna finnas kvar i engelskagruppen men inte ha den i sitt schema 

på tisdagar utan istället ha idrott så måste vi skapa en avvikelse.  

1. Vi börjar med att söka fram Johannas schema. 

 

2.  Vi söker fram den idrottsgrupp hon ska ha i sitt schema på tisdagar. Jag klickar på 

idrottsgruppen för att se tiden då den ligger schemalagd. Jag klickar på förstoringsglaset för 

att se i vems schema gruppen är schemalagd. Läraren för idrottsgruppen är Hanna Eriksson. 
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3. För att kunna lägga till Johanna i idrottsgruppen behöver vi först lägga till henne som en 

avvikelse på engelskalektionen på tisdag. Klicka på tisdagens engelskalektion och sedan på 

”kugghjulet”, ”redigera” välj ”hela aktiviteten”  

Här klickar vi på ”x” efter Johannas namn och klickar därefter på spara.  

4. När vi har gjort det så kan vi se att tisdagens engelskalektion inte längre finns i Johannas 

schema men torsdagens engelskalektion finns kvar. 
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5. Nu kan vi lägga till Johanna i idrottsgruppen eftersom Johanna numera är ”ledig” på tisdagar. 

Gå till elevkortet, under fliken grupper lägger du till eleven i önskad grupp. 

 

6.  Om vi nu går tillbaka till Johannas schema kan vi se att hon har idrottsgruppen i sitt schema.  
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