Snabbguide för elev – Extramaterial
Välkommen!

Den här snabbguiden visar hur du loggar in och kommer igång med kostnadsfritt extramaterial till dina tryckta eller digitala
läromedel. Här får du en snabb genomgång av hur extramaterialet kan se ut och hur det fungerar.
1) Logga in

För att komma in till Extramaterial behöver du först
logga in på ditt konto på nok.se/login.*
Fråga din lärare om inloggningsuppgifter om du inte
har tillgång till dem eller läs mer här om hur du kan
skapa ett konto och logga in.

* Vissa skolor använder andra inloggningslösningar,
t.ex. sin skolplattform, och då loggar du in där
istället.

2) Hemskärmen

Efter inloggning kommer du till Hemskärmen. Om din lärare har tilldelat extramaterialet
till dig hittar du det här under Mina produkter och Mina kurser och trycker på det för
att öppna. Annars trycker du på Lägg till produkt under Mina produkter och söker fram
rätt material.

Extramaterialet fungerar på alla datorer (PC, Mac och Chromebook), surfplattor och
smartphones med webbläsare som Google Chrome, Firefox, Safari eller liknande.
Du behöver internetuppkoppling.

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt.
Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.
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Meny

Klicka på menyn i hörnet för att
se alla kapitel eller en översikt
över innehållet. Du kan också
navigera via menyn.

Ljudfiler/Övrigt innehåll
För vissa läromedel kan du här
uppe hitta ljudfiler eller övrigt
innehåll i respektive kapitel eller
avsnitt.

Övningar

Om ditt material innehåller övningar
kommer du till dem genom att
klicka dig vidare från startsidan.
Symbolerna visar om övningen är:

klar (grön cirkel + bock)
påbörjad (grå cirkel + bock)
ej påbörjad (grå cirkel)

Startsida – Översikt

Startsidan visar en översikt i
form av kapitel, områden eller
typ av material som du hittar i
extramaterialet.

Progression

Den gröna färgen fylls på när du
arbetar med övningarna och visar
hur långt du kommit i kapitlet eller
området som du jobbar med.
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Övningar och material

Övningar

Du har olika typer av övningar
och material beroende på
läromedel, exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Självrättande övningar
Ljudfiler
Video/filmklipp
Ordlistor
Tester
Facit

Visa svar

Försök igen

Klicka här för att se
rätt svar om du har
svarat fel.

Gör om

När du har gjort klart en
övning kan du repetera den
genom att klicka på Gör om,
eller gå till nästa uppgift.

Om du inte svarat rätt på en
fråga har du möjlighet att
försöka igen tills du svarar rätt.

Ledtråd

Ibland finns en
ledtråd bakom
en lampa.
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