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1.  Skapa en grupp
Från användarhanteringssidan hittar ni sidan för ”grupper”. Där väljer ni ”skapa ny grupp”. Ge 
ett namn för gruppen. Du kan också dela gruppen med andra lärare och skapa en grupp-kod för 
detta. Du kan redigera dessa inställningar när som helst genom att klicka på din grupp som du 
finner från sidan ”grupper”. 

2.  Skapa användare
Eleven kan skapa sig själv ett användarnamn via inloggningssidan. Där finner ni knappen ”jag är 
en ny användare”. Läraren/administratören kan manuellt logga in enskilda elever (användare) via 
användarhanteringssidan. Där trycker ni på knappen ”+ Lägg till” och väljer ”Skapa användare”. 
Sedan fyller ni in de obligatoriska uppgifterna. Efter det här trycker ni på knappen ”Skapa”. 

Välj ”Skapa många användare” ifall ni vill logga in flera användare på en gång. Ifall eleven har 
själv skapat ett användarnamn för sig själv kan han/hon förena sig med gruppen genom att 
klicka på sitt eget namn som finns i sidans övre hörn. Där finns också en plats reserverad för 
gruppkoden. Dit skriver eleven gruppkoden.

Användarna licensieras automatiskt när de börjar göra uppgifter. Ni kan befria lisensser till 
återanvändning för nya användare genom att arkivera sådana användare som redan har avlagt 
kursen eller som inte mera kommer att fortsätta med att öva med TypingMaster.

3.  Redigera på kursinställningar
TypingMaster innehåller flera olika kurser. Ni kan redigera kursernas inställningar. Från kurs-
sidans övre kant finner ni menyraden. Därifrån klickar ni på den grupp vars kursinställningar ni 
vill redigera. Efter det här väljer ni vilka kurser skall synas och vara tillgängliga för denna grupp. 
Klicka på den kursens ”Inställningar” vars inställningar ni vill redigera.

4.  Startnivån
Med hjälp av skrivprov kan man följa elevernas framgång. Ni kan till exempel göra ett prov i början 
av grundkursen. Då får ni en allmän uppfattning av de nya användarnas kunskaper. Det lönar sig att 
göra samma skrivprov på nytt efter att eleverna har avlagt kursen. Då kan ni jämföra resultaten. Som 
provtext kan ni välja antingen en färdig text eller ta en egen text.

5.  Att dela länken
Er skola har en unik TypingMaster-inloggningssida. Vi rekommenderar att ni till exempel sparar 
inloggningssidan till ert webbläsares favoriter. Ni kan också, beroende på er apparat, spara 
inloggningssidan som en webblänk till ert arbetsbord eller hemmaskärm.


