
Snabbguide för lärare – NOKflex

Välkommen!
Den här snabbguiden visar hur du loggar in och kommer igång med NOKflex. På nästa sida får du en snabb genomgång av 
lärarfunktionerna i NOKflex. Mer information om hur du kommer igång hittar du i guiden Kom igång med NOKflex.

2) Mina sidor
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.

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

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.

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

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

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.

https://www.nok.se/globalassets/support/nokflex/kom_igang_med_nokflex.pdf


Översikt
Startsidan med övergripande 

statistik (se bilden).

Elevlösningar
Lösningsförslag som elever 

skickat in. Läraren kan ge 
feedback och visa för andra.

Gruppering
Slumpa fram 
mindre grupper 
för din grupp.

Teori & övningar
Här finns genomgångar, övningar, 
ledtrådar, lösningar och gruppstatistik. 
Markera viktiga övningar för din grupp.

Elever
Elevernas samlade poäng och 
senaste inloggning och grupp. 

Uppföljning
Visar statistik per elev och avsnitt, 

och leder dig till detaljerad 
svarshistorik per uppgift. Elevers 

arbetstid och antal gjorda övningar.

Visa som elev
Visar NOKflex ur 

elevens perspektiv. Hjälplistan
Håller koll på 
vems tur det är 
att få hjälp.

Lektionsaktiviteter
Färdigt material med 

funktioner, övningar och 
instruktioner som hjälper dig 
att variera din undervisning.

Inställningar
Här kan du ändra inställningar för dig 
själv och för gruppen, t.ex. gällande 
tävlingar, ledtrådar, lösningar o.s.v.

Gruppnamn
Här kan du se och välja 

grupp/årskurs. Gruppadministration 
sker på Mina sidor (Grupper).
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Läs mer om NOKflex 
på nok.se/nokflex

Notiser
Här ser du öppna 
aktiviteter som 
diagnoser.

Elevernas arbete just nu
Varje cirkel är en elev och du kan se 
vad de jobbar med just nu (tabellen 
finns längre ned på översiktssidan).

Lärarhandledning 
Förslag på hur du kan 

undervisa med NOKflex och 
ev. kopieringsunderlag.

Programmering
Här finns material för 
programmering –
NOKflex Code.

Diagnos 
Skapa enkelt diagnoser för att 

följa elevernas lärande. 

Feedback
Skicka gärna 
feedback och 
fel till oss.

Meddelanden
Skicka 
meddelanden 
till gruppen.


	Snabbguide för lärare – NOKflex
	Bildnummer 2
	Snabbguide för elev – NOKflex
	Snabbguide för elev – NOKflex
	Snabbguide för föräldrar – NOKflex
	Snabbguide för föräldrar – NOKflex



