Snabbguide för elev – NOKflex
Välkommen!

Den här snabbguiden visar hur du loggar in och kommer igång med NOKflex. På nästa sida får du en snabb genomgång av
funktionerna i NOKflex.
1) Logga in

2) Mina sidor

För att komma in i NOKflex behöver du först logga
in på ditt konto på nok.se/login.*

Efter inloggning kommer du in på Mina läromedel där dina digitala läromedel finns.
Klicka på Starta licens eller Öppna vid läromedlet så kommer du in.

Fråga läraren om inloggningsuppgifter om du inte
har tillgång till dem.

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

* Vissa skolor använder andra inloggningslösningar,
t.ex. sin skolplattform, och då loggar du in där istället
om lösningen integrerats med Natur & Kultur.

I många övningar behöver du också block och penna för att kunna göra
uträkningar och komma fram till ett svar.

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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Grupp

Här kan du se
gruppnamnet och
välja en annan
grupp/årskurs.

Meny

Här tar du fram
och gömmer
menyn till
vänster.

Öva

I fliken Öva gör du
övningarna och tar
dig vidare till nästa
övning.

Nivå/progress

Visar hur långt du kommit
på aktuell nivå, vilken nivå
du är på och vilka nivåer
du redan klarat.

Övningslista

Se alla övningar per avsnitt.
Om läraren markerat viktiga
övningar ser du dem här och
även i respektive övning.

Notiser/Inställningar/Gruppering

Här ser du notiser om aktiviteter som läraren
startat, t.ex. diagnoser. Här kan du också ställa in
gamification, intressen och inmatningshjälp. Under
Gruppering hittar du din grupp för gruppuppgifter.

Översikt

Sparade uppgifter

Startsidan med åtkomst till
statistik, målsättning
och poängtabeller.
Fortsätt plugga tar dig till
övningen där du var senast.

När du hjärtmarkerat
uppgifter hittar du dem
samlade högst upp i
menyn Teori & övningar.

Teori & övningar

Teckenhjälp

Allt kursinnehåll finns här:
övningar, ledtrådar,
lösningar, genomgångar
och filmer.

Här ser du hur du
skriver t.ex. potenser
med din dator/enhet.

Formelsamling

Välj övningar

Här hittar du enkelt
Skolverkets formelblad.

Klicka här för att välja om
du vill göra alla övningar i
ordning eller om NOKflex
ska välja och anpassa
beroende på hur du svarar
(adaptivt övningsverktyg).

Egen lösning

Fotografera eller skriv
in din egen lösning och
skicka till din lärare.

Lösningar

Visar dina egna lösningar
som du skickat till läraren.

Svarshistorik

Här ser du vad du
tidigare svarat, rätt eller
fel, och om du tittat på
ledtråd eller lösning.

Programmering

Här finns material för
programmering –
NOKflex Code.

Feedback

Medaljer

Skicka gärna feedback
eller eventuella fel du
hittar till oss.

Här ser du din senaste
medalj och kan visa alla.

Poäng
Läs mer om NOKflex
på nok.se/nokflex

Visar antalet poäng du
jobbat ihop och poäng du
kan få för aktuell övning.

Ledtråd

Lösning

Du får färre eller inga poäng om du
använder dig av Ledtråd eller Lösning
så ta hjälp av dem med eftertanke.

Direkt återkoppling

Skriv in ditt svar och klicka på Svara så
får du veta om du svarat rätt. Klicka på
Nästa för att komma till nästa övning.

Nästa övning i listan

Klicka på pilarna för att komma
till nästa övning om du valt att
göra alla övningar i ordning.
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