
Idéer som gör det möjligt – Lärarguide skapa 

grupper online 
 

Steg 1 

Klicka här för att komma in på rätt sida. Logga in med din e-post och 

lösenord om du inte redan är inloggad. Om du saknar lösenord kan du 

beställa nytt här. 

Steg 2 

Klicka på ”Skapa anmälan” knappen. 

 

Steg 3 

Välj skola och ange vilken klass du vill anmäla 

 

https://ungforetagsamhet.se/internal/competitions
https://ungforetagsamhet.se/user/password


Steg 4 

Skapa grupp/grupper. Nu ska du ange namn på gruppen. Observera att det 

är detta gruppnamn som kommer att synas på diplomet. Du kan lägga till 

flera grupper i samma klass genom att klicka på ”Lägg till en till grupp”. 

Varje grupp kan arbeta med en dator i plattformen. 

 

Steg 5  

Lägg in för- och efternamn på alla elever i gruppen. Detta är endast för att 

underlätta din egen administration och inte uppgifter som syns publikt. 

Klicka på ”Lägg till en till elev” för att lägga in fler elever. Du kan redigera 

detta senare om det blir ändringar i gruppen. Klicka på ”Skapa anmälan” 

när du är klar. 

 



 

Administration av dina grupper och delning av länk till eleverna 

Du hittar gruppen/grupperna du skapat under ”Dina grupper”. Klicka på 

pilen (röd-markerat nedan) för att öppna/stänga gruppens information i din 

vy. 

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk till eleverna 

Klicka på kopiera symbolen för att kopiera länken (röd-markerat nedan). 

Länken kan 

du sedan klistra in i en webbläsare (använd Ctrl+V på tangentbordet eller 

högerklicka  



 

 

 

 

Förhandsgranska, komplettera och publicera idé 

När dina elever öppnat länken som du gett dem och börjat fylla i formuläret 

så kan du förhandsgranska detta genom att klicka på ”Förhandsgranska”. 

När dina elever skickat in sin idé för granskning så kommer du att få en 

notifikation med gruppens namn högst upp till vänster på sajten när du är 

inloggad. Du kan antingen välja ”Komplettera idé” – formuläret blir åter 

upplåste för eleverna och de kan redigera och skicka in på nytt, alternativt 

”Publicera idé” – då blir idén godkänd och publiceras på den regionala 

publika sidan för idéer som gör det möjligt på ungforetagsamhet.se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du har godkänt en idé för publicering ändras länken ”Förhandsgranska” 

till ”Öppna” och du kan se den publika sidan för gruppen idé. Bocka i 

”Publicera idé” och klicka på ”Spara” för att publicera idén publikt. 
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