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Kom igång med Qnoddarna
Vad roligt att du valt att arbeta med Qnoddarnas värld!
I denna Kom igång-guide får du steg-för-steg-instruktioner för hur du 
kommer igång med att skapa konto i Lärarklienten, köper elevlicenser, 
hämtar elevnycklar samt laddar ner apparna och loggar in.
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Har du frågor? Kontakta gärna oss på kundsupport
så hjälper vi dig.

kundsupport@nok.se 

08-453 87 00

mailto:kundsupport@nok.se


1. Beställ licens
• Beställ licens till Lärarklienten via 

återförsäljare  eller nok.se.

• Din aktiveringskod levereras på kodkort per 
post.

2. Aktivera din licens i Lärarklienten
• Öppna Lärarklienten på https://admin.qnodd.se.
• Skriv in din aktiveringskod i rutan Ny 

användare? Glöm inte att godkänna 
användarvillkoren.

• Om du redan har ett konto så kan du istället
förlänga din licens på ditt befintliga konto, se 
steg 14. Förläng licensen till Lärarklienten på 
sidan 7.

3. Skapa konto
• Skapa ett konto i Lärarklienten genom  

att fylla i registreringsformuläret som  
du kommer till.
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4. Ladda ner appen på din iPad
• Öppna Appstore på din iPad och sök på 

Qnoddarnas värld.
• Ladda ner den årskurs-app du vill installera.
• Observera att det kan ta 5–10 minuter att  

ladda ner appen, beroende på 
uppkopplingshastighet.

5. Registrera dig som lärare i appen

6. Hämta elevnyckel
• I din lärarlicens ingår en 

elevnyckel för varje årskurs. Du 
hittar denna under fliken Mina 
elever i Lärarklienten.
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• När du öppnar appen i din (eller elevens)
iPad första gången behöver du registrera dig 
som lärare. 

• Det gör du genom att logga in med det 
användarnamn och lösenord som du skapade 
i Lärarklienten. På så vis kopplas den elev 
som sedan loggar in till dig. Flera lärare kan 
registrera sig i samma app/på samma iPad 
genom att klicka på ”+”.



7. Logga in som elev i appen
• Logga in i appen med din elevnyckel

(två bokstäver och två siffror).
• Nu kan du börja utforska alla övningar

i Qnoddarnas värld!
• När du använder elevnyckeln för lärare 

är alla uppgifter upplåsta från början.

8. Köp elevlicenser
• För att dina elever ska få tillgång till

appen behöver du köpa elevlicenser.
• Klicka på fliken Köp elevlicenser i 

Lärarklienten och följ instruktionerna.
Köpet sker via digital fakturering och
licenserna blir direkt tillgängliga så fort
du genomfört köpet.

9. Skapa elevkonton
• Klicka på fliken Mina elever i Lärar-

klienten och klicka på Lägg till elev.
• Skapa elevkonton och tilldela licenser

till eleverna genom att fylla i elevens
förnamn och efternamn samt välja
app i rullistan.

• Klicka på Spara.
• Upprepa för varje elev som du köpt

licens till.
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Tips! Tänk på att du först måste ha registrerat dig 
som lärare i appen innan du loggar in som elev – se 
steg 5 på föregående sida.



10. Hämta elevnycklar
• Gå till fliken Mina elever i 

Lärarklienten och notera dina 
elevers elevnycklar.

11. Ladda ner appen på elevernas 
iPads och registrera dig som lärare

• Ladda ner de appar som ska användas på elevernas 
iPads (se steg 4. Ladda ner appen på din iPad)

• På samma sätt som i steg 5. Registrera dig som 
lärare i appen ska du registrera dig på alla elevers 
appar först så att de sedan kopplas till dig när de 
loggar in. Lärarregistreringen behöver bara göras en 
gång per app och iPad.

12. Låt eleverna logga in
• Eleverna kan nu logga in i appen med sin

personliga elevnyckel.
• Finns det flera lärare registrerade i appen

behöver eleverna börja med att trycka på
sin lärares namn innan de loggar in.

6Kom igång med Qnoddarnas värld



13. Lås upp övningar för eleverna

Nu är ni redo att börja använda Qnoddarnas värld! I Lärarklienten finns 
Lärarhandledning samt snabbguider att ladda ner för utskrift!
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• Bären med övningarna är från början
låsta för eleverna.

• Du låser upp de övningar du vill att dina 
elever ska arbeta med under fliken
Administrera övningar i Lärarklienten.

• Du kan se dina elevers resultat under 
fliken Statistik i Lärarklienten.

14. Förläng licensen till Lärarklienten
• Om du redan har ett konto och din 

licens för Lärarklienten håller på att 
gå ut kan du köpa en ny licens via 
fliken Min profil i Lärarklienten och 
förlänga giltighetstiden.

• Har du redan köpt eller fått en ny 
aktiveringskod kan du förlänga din 
licens också genom att fylla i 
aktiveringskoden.

15. Förläng eller byt elevens app
• Via fliken Mina elever i Lärarklienten kan du 

förlänga eller byta elevernas appar.

• Tryck på pennan i kolumnen Redigera vid 
eleven som behöver förlänga eller byta app.

• I fönstret Redigera elev som öppnas finns en 
rullista där du kan välja en ny app till eleven 
förutsatt att du har lediga appar med tid kvar.
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