Veiledningen gjelder skoler som har Feide-innlogging.
Lærer: Logg inn
1
For å gå i gang med Smart Øving må du ha
mottatt en e-post med en tilgangskode fra
lisensadministrator på skolen.

2
Gå til minnorsk.smartoving.no.
Logg inn med Feide.

3
Skriv inn tilgangskoden du mottok på e-post.

Lærer: Opprett ny klasse
4
Opprett en ny klasse ved å gi klassen et navn
og trykke «lagre».

5
I neste steg ser du en tisifret kode for klassen
din. Du må dele klassekoden med elevene for
at de skal bli koblet til klassen din.

6
Når elevene aktiverer klassekoden, vil navnene deres dukke opp i navnelisten for klassen
din.

7
Du kan nå gå til «klasseaktivitet». Der vil du
finne informasjon om elevens læring etter
hvert som de begynner å jobbe.

8
Rediger klassen

Du kan når som helst invitere nye elever inn i
klassen ved å gi dem klassekoden. Den finner
du under «rediger klassen».

9
Ny klasse

Du kan opprette flere klasser ved å trykke på
«ny klasse». Gjenta prosessen fra steg 4 til 6.

Elev: Logg inn
1
Be elevene gå til minnorsk.smartoving.no og
logge inn med Feide.

2
Elevene skriver deretter inn klassekoden som
du har delt med dem. Skriv klassekoden på
tavla, eller del ut ark med koden på.

3
Elevene kan nå begynne å jobbe.
Neste gang de skal jobbe i Smart Øving, logger
de bare inn med Feide på vanlig måte.

4
Aktiver tilgangskode

Elever som har brukt Smart Øving i samme
kommune tidligere, kobles til klassen din ved
å logge inn, trykke på brukernavnet sitt og
velge «aktiver tilgangskode».
Elevene skriver deretter inn klassekoden som
du har delt med dem.
Informasjon om elevens mestring blir overført
til den nye klassen så lenge de bytter klasse
innenfor samme kommune.

5
For at Smart Øving skal fungere best mulig,
bør både du og elevene bruke en av disse
nettleserne:
Windows 10 og Windows 8: siste versjon av
Chrome, Firefox eller Edge.
Mac OS versjon 10.11 eller nyere: siste versjon av Safari eller Chrome.
Siste versjon av iOS: siste versjon av Safari
eller Chrome.
Informasjonskapsler/cookies må være slått
på. Windows 7 og Internet Explorer er ikke
offisielt støttet.

Har du øvrige spørsmål, ta gjerne kontakt med Skoleservice :
E-post: support@gyldendal.no
Telefon: 22 03 41 80

