For de som tidligere har benyttet Fronter, vet man at strukturen overfor elevene er organisert i korridorer og rom. I Google Classroom er
man organisert rundt «Kurs». Det mest hensiktsmessige vil være å lage kurs rundt hvert fag, og kontaktlærere vil kanskje tenke at det er
lurt å lage et kurs til klassen sin. I kurset man skrive inn meldinger, å
«pushe» meldinger i «Strømmen» som tidslinjen kalles. Elever og
andre lærere som er lagt til kuset kan kommentere beskjeder o.l. som
er lagt ut i strømmen.
I strømmen kan man også legge ut tester, større prøver og oppgaver
man kan vurdere.
I denne leksjonen skal vi lære å opprette et kurs og legge til brukere.
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1. Her ser forsiden på Google Classroom. Jeg har ikke opprettet noen
kurs og er heller ikke medlem i noen kurs.

2. Ved å trykke på «+» knappen øverst til høyre vil man få valg om å
lage et kurs eller bli med i et kurs. Vi velger «Lag et kurs».
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3. Da kommer det opp en dialogboks der man fyller inn navn på
kurset. Skriv navn og trykk «Opprett».

4. Du er nå inne på kurset ditt. Du legger til elever ved å gå inn på
punktet «Elever»
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5. Trykk på «Inviter» og velg elever. Alternativt kan elevene legge inn
denne koden for å bli med på kurset.

6. Velg hvilke elever du vil ha med i kurset. Trykk så på «Inviter elever»
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7. Elevene vil få opp denne dialogboksen, man velger «Bli med». Denne forespørselen vil også komme på mail.

8. Alternativt kan elevene trykke på «+» øverst til høyre, velge «Bli
med på et kurs» og skrive inn kurskoden.

Elevene er lagt til kurset og vil nå kunne se og evt. Kommentere alt
som legges ut i strømmen. De vil også kunne delta på prøver og oppgaver som legges ut.
Laget av Frank Rune Johansen, Lødingen voksenopplæring
August 2016
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