Snabbguide för lärare – CodeMonkey
Mina elever

Under Mina elever och fliken
Elevöversikt kan du se dina elevers
resultat och följa deras utveckling i
uppgifter och utmaningar. Du
kommer till Mina elever via menyn
längst upp till höger. I snabbguiden
för elev kan du läsa mer om spelet.

Hjälp

Klicka på
Frågetecknet för att
få instruktioner om
hur du skapar
konton och grupper.

Kurser

Se vilka kurser
som finns
tillgängliga och
tilldela dem till
din grupp.

Elevöversikt

Den aktuella fliken.
Här kan du se dina
elevers resultat och
utveckling i detalj.

Statistik

Här kan du se
statistik för dina
elever i
genomsnitt.

Showroom

Här kan du se
uppgifter som
eleverna själva
skapat.

Mina framsteg
Klicka på din avatar
för att se dina
framsteg.

Meny

Din grupp

Här ser du namnet
på din grupp och
kan ändra det.

Elever

Här ser du alla som
är med i gruppen
och här hittar du
också gruppkoden.

Facit

Klicka på uppgiftens
nummer för att se en
3-stjärnig lösning.

Framsteg

Här får du statistiken
sorterad efter framsteg
där den som har bästa
resultat är först i listan.

Namn

Klicka på elevens
namn för individuell
statistik.

Elevens lösning

Klicka på en stjärna för
att se elevens lösning.

Stjärnornas färg

Gul = 3 stjärnor
Blå = 2 stjärnor
Rosa = 1 stjärna

Språk – välj bland flera språk
Hem – här hittar du bland annat
lärarhandledningen och guider samt
kommer åt din grupp och aktiviteter.
Härifrån kommer du också tillbaka
till stigen.
Mina elever – du kommer åt det
som finns i bilden till vänster när du
klickat på din grupp
Mitt konto – här ändrar du din
avatar och hittar en länk till ditt
konto på Mina sidor
Begrepp – förklaringar till
begreppen som används i spelet
FAQ – du kommer till vanliga frågor
på nok.se/codemonkey

Exportera data

Exportera elevstatistik
till en csv-fil.

Begränsa uppgifter
Ställ in om eleverna kan
spela fritt eller fram till en
viss uppgift.

Färdighetstest

De gulmarkerade
uppgifterna är så
kallade färdighetstest.
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