Kom igång med
CodeMonkey

Kom igång med CodeMonkey

1

Kom igång med CodeMonkey
Vad roligt att du valt att arbeta med CodeMonkey!
I denna Kom igång-guide får du steg-för-steg-instruktioner för hur du
kommer igång med att skapa konton, aktivera läromedel, tilldela
licenser och skapa grupp på Mina sidor och i CodeMonkey.
Har du redan ett konto kan du hoppa direkt till steg 3. Logga in.

Så här kommer du igång:
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I guiden Kom igång med Mina sidor
finns tips på fler funktioner som du kan
ha nytta av när du administrerar digitala
läromedel hos Natur & Kultur.
nok.se/guider

Har du frågor? Kontakta gärna oss på Teknisk support
eller Kundservice så hjälper vi dig.
teknisksupport@nok.se
kundservice@nok.se

08-453 87 00
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Mina sidor

CodeMonkey

1. Beställ licenser

•
•

För att använda CodeMonkey med dina elever börjar du
med att beställa licenser via återförsäljare eller nok.se.
Du behöver lika många licenser till CodeMonkey som ni är
användare, både lärare och elever.

2. Skapa konto hos Natur & Kultur

(gå direkt till 3. Logga in om du redan har ett konto)

Du behöver ett konto hos Natur & Kultur på Mina sidor
där du aktiverar samt tilldelar eleverna läromedlet.

• Gå till www.nok.se/login.
• Klicka på Ny användare? Skapa konto här.
• Fyll i dina dina uppgifter och ange ett lösenord
(minst 7 tecken). E-postadressen blir ditt
användarnamn.

• Kryssa i att du godkänner villkoren och om du
vill ha produktnyheter från Natur & Kultur.

• Klicka på Skapa konto.
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Är du lärare eller elev?

• Lärare: För att få lärarbehörighet på Mina

sidor måste du ansluta dig till din skola och
verifiera din e-postadress.

• Elev: Skolanslutning behövs för att koppla
ihop dig med din lärare på Mina sidor.

Välj din skola

När du som är lärare verifierat din e-postadress
ska du välja din skola.

• Klicka på Anslut till din skola från ditt konto.
• Sök på skolans namn, gata eller postnummer.

Om skolan inte finns i listan kan du registrera
den från länken som finns längst ned i söklistan.

• Klicka på din skola för att välja.
• Klicka på Lägg till mig.

3. Logga in (börja här om du redan har ett konto)

• Gå till www.nok.se/login för att logga in på
Mina sidor.

• Fyll i din e-postadress och ditt lösenord och
klicka på Logga in .

• Har du glömt ditt lösenord? Klicka på länken i

inloggningsrutan och följ instruktionerna så får
du ett mejl med en återställningslänk.

Tips! Du kan också logga in med Google, Microsoft,
Facebook eller Skolfederation. Vill du veta mer om
lösningar med Skolfederation, kontakta oss.
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Mina sidor
När du loggat in kommer du till Mina
läromedel på Mina sidor. Här kommer
du åt och administrerar dina digitala
läromedel. När du loggar in första
gången är det tomt under Mina
läromedel, men när du handlar eller
provar digitala läromedel kommer
läromedlen att listas här.

4. Aktivera läromedel
Om du har fått en aktiveringskod för CodeMonkey behöver du först
aktivera läromedlet på Mina sidor för att få tillgång till det.

• Klicka på länken aktivera läromedlet här i
texten under Mina läromedel.

• Fyll i din aktiveringskod för CodeMonkey
och klicka på Aktivera.

• CodeMonkey har nu lagts till under ”Mina
läromedel”.

Om du vill få fram flera kodfält på en gång,
klicka på Jag vill aktivera flera licenser.

Obs! I många fall aktiveras läromedlet på annat sätt:

• Om du handlar direkt i vår webbshop på nok.se aktiveras

produkterna automatiskt och läggs in direkt under ”Mina läromedel”.

• Via vissa återförsäljare som Läromedia får du e-post med en unik
länk med aktiveringskoder till dina digitala läromedel. Klicka på
länken för att aktivera så läggs licenserna under ”Mina läromedel”.
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5. Skapa elevkonton
För att dina elever ska kunna använda CodeMonkey
måste de ha ett konto hos Natur & Kultur.

Det finns två sätt för dig som lärare att skapa nya
elevkonton från menyn Användare på Mina sidor:

Tips! Alla elever och

lärare i din skola som
redan har ett konto listas
under Användare.

A.Skapa en användare – du skapar ett elevkonto i taget

manuellt. Här kan du också skapa ett lärarkonto t.ex.
till en kollega.

B.Importera elever – du importerar en lista och skapar

konton för flera elever samtidigt.

B

A

Instruktioner för dessa två alternativ finns här nedan.

A. Skapa en användare – du skapar ett elevkonto i taget

• Fyll i elevens uppgifter i formuläret.
Obs! Om eleven inte har e-postadress kan du

välja ett annat användarnamn istället. I det fallet
kan eleven inte själv återställa sitt lösenord. Om
det behövs kan en administratör på skolan göra
det åt eleven.

• Skriv in ett lösenord (minst 7 tecken). Meddela
eleven och informera om att hen kan själv
ändra sitt lösenord under sitt konto.

• Lägg till den nya användaren i en grupp. Du

kan skapa en ny grupp under menyalternativet
Grupper.

• Klicka på Skapa användare.
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B. Importera elever – importera en lista med flera elever samtidigt
1. Välj om eleverna har e-postadresser

(rekommenderas) eller om de istället
ska ha ett annat användarnamn.
Obs! Om eleven har e-postadress som

användarnamn kan hen själv vid behov
återställa sitt lösenord. I annat fall kan en
administratör på skolan göra det åt eleven.

2. Skriv in ett lösenord i rutan (minst 7

tecken). Alla i importen får detta som
lösenord och kan själva ändra det
under sitt konto. Meddela eleverna vilket lösenord de har.

3. Fyll i elevernas Förnamn,

Efternamn och E-postadress
(eller Användarnamn) direkt i
webbläsaren och gå sedan till
punkt 5 nedan eller Ladda ner
exempelfil.

4. Laddar du ner en exempelfil

(Excel eller csv), fyll i
uppgifterna där och spara filen
på din enhet.

Klicka på Ladda upp elevlista
och välj filen med elevlistan
som du skapade.

5. Välj vilken grupp eleverna ska

tillhöra. Du kan också skapa en
ny grupp här.
Tips! Genom att ha eleverna i grupper, t.ex.
per klass, kan du enkelt tilldela ett digitalt
läromedel till flera elever samtidigt.

6. Klicka på Skapa elever för att spara

din import och skapa elevkontona.
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6. Ge dina elever tillgång till CodeMonkey

• Klicka på Hantera licenser vid CodeMonkey på ”Mina sidor” under
”Mina läromedel”.

Du kommer nu till sidan där du administrerar åtkomsten till läromedlet.

• Sök på gruppen (eller enskilda elever)
som du vill tilldela läromedlet till.

Nu ser du en lista över din sökning.

• Har du sökt på en grupp ser du hur

många som saknar licens och du kan
klicka på Ge dem tillgång.

• Vill du ge enskilda användare tillgång,
klicka på Ge tillgång vid namnet.

Licensen syns först som Klar att
starta under kolumnen ”Licensstatus”.
Nu ser även eleverna läromedlet och
kan starta det. När läromedlet startas
börjar licenstiden löpa och du kan se
hur länge licensen är giltig.
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7. Dela gruppkod
För att du ska kunna se dina elevers resultat och utveckling
behöver de ansluta sig till din grupp i CodeMonkey. Det gör de
genom att ange en gruppkod du delar med dem.

•

Öppna CodeMonkey från Mina sidor.

• Klicka på ikonen för Meny längst

Meny

upp till höger i CodeMonkey.

• Välj Mina elever.

• Det har nu skapats en tom grupp

med ditt namn i kolumnen Grupp.

• Skriv ned gruppkoden som du

hittar i sista kolumnen efter
gruppnamnet (där du också kan
byta namn på din grupp).

• Dela gruppkoden med dina elever.
Tips! Om du redan har en grupp i CodeMonkey
och behöver skapa en ny kan du göra det från
menyn ”Mina elever”.
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8. Anslut eleverna till grupp

• Be eleverna att logga in på www.nok.se/login.
• Låt eleverna starta och öppna CodeMonkey.
• Be eleverna klicka på Anslut till grupp i
menyn uppe till höger.

• Eleverna skriver sedan in den gruppkod
du hämtat via CodeMonkey (se steg 7).

• Nu är eleverna anslutna till din grupp och du
kan se deras resultat och följa deras
utveckling via din inloggning.

Nu är ni redo att börja använda CodeMonkey!

Tips! Under Hem via menyn hittar du Lärarmaterial,

till exempel Lärarhandledningen och Användarguider
som du kan ladda ned för utskrift.
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