
Brukerveiledning til åpen utprøving av Maximum Smart 
Øving.

For å gå i gang med Maximum Smart Øving gå 
til maximum.smartoving.no og logge deg inn 
med din Feide bruker.
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Hvis du ønsker å gi nytt navn til 
læringsgruppen.

Du vil nå få mulighet å lage en ny 
læringsgruppe.

Velg klassetrinn.

Velg kapittel etter at du har valgt klassetrinn.

Nå er du klar til å starte Smart Øving!
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For å gi elever tilgang til læringsgruppen må 
du dele elev-koden med dine elever. 

Hvis du ønsker å redigere en eksisterende
læringsgruppe, trykker du på ”Rediger 
læringsgrupper”.
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For å legge til flere læringsgrupper, trykk på 
”Ny læringsgruppe”. Du kan da velge en eksis-
terende læringsgruppe, eller opprette en ny. 
Gjenta prosessen fra steg 3. 

Ny klasse

Rediger læringsgruppe



Del koden du får opp for læringsgruppen
med elevene. 

Om koden blir borte uten at du får skrevet 
den ned, så gjør ikke det noe. 
Du finner igjen koden som gjelder for 
læringsgruppen ved å klikke her. 
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Del læringsgruppe

For å få elevene i gang må du: 
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Eleven kan nå gå i gang med å jobbe.

Gå til maximum.smartoving.no og logg inn 
med Feide.

Eleven skriver deretter inn koden til
læringsgruppen. 

Elev: Logg inn.
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Antall elever som er meldt inn i 
læringsgruppen vil vises ettehvert som de 
logger seg inn. 

For at elevene skal kunne jobbe i neste
delkapittel må du, i tilfelle der finnes en 
synlig hengelås, åpne det. Det gjøres ved å 
trykke på hengelåsen.

For at Smart Øving skal fungere best mulig, 
bør både du og deltakerne 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 ver-
sjon 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
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