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Brukermanual Wateachu™ 

Dette er en kortfattet innføring i Wateachu og de viktigste funksjonene i webapplikasjonen.  

Wateachu er veldig enkel å bruke og krever lite forklaring på forhånd.  

Elevenes brukergrensesnitt er en del enklere og mindre omfattende enn lærernes og de 

fleste elever vil trolig klare seg fint uten noen annen innføring enn egen utprøving og hjelp 

fra lærer og medelever.  

Lærere har tilgang til en del mer omfattende verktøy og kan derfor ha nytte av denne 

introduksjonsguiden, selv om våre erfaringer også tilsier at lærere kommer langt uten annen 

innføring enn litt prøving og feiling under utprøving av applikasjonen. 

Denne brukermanualen er beregnet på lærerbrukere selv om en del vil være felles med 
elevbrukere. 

 

Forside 

 

Forsiden inneholder knapp for innlogging og for å lage ny bruker. På knappen for å opprette 

bruker kan man også opprette skoler som ikke allerede eksisterer i applikasjonen. (Se mer 

om dette nedenfor). 
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Opprettelse av bruker 

 

Opprettelse av brukerprofil er ganske selvforklarende. Det som er verd å merke seg er at om 

man ikke finner skolen i oversikten i toppen av siden må man registrere denne. Dette skal 

gjøres av en lærer. (Se nedenfor for mer om dette). Elever kan fritt registrere seg gratis, men 

de kan ikke registrere seg før skolen de går på er opprettet av en lærer. Lærere kan 

registrere seg gratis i prøveperioden men når denne er utløpt vil lærerbrukere bare være 

aktive så lenge skolen betaler for abonnement på Wateachu. 
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Registrering av skole 

 

Hvis en skole ikke allerede er i systemet må den legges inn før elever og andre lærere kan 

registrere seg. Skolen vil bli synlig i systemet tilnærmet umiddelbart etter at skjemaet er fylt 

ut. Det er viktig at skjemaet blir korrekt utfylt og det er særlig viktig at nettsiden som blir 

oppgitt inneholder informasjon som tydelig viser at e-postadressen som blir oppgitt tilhører 

en lærer/ansatt på skolen som registreres. Dette fordi det vil bli foretatt manuell sjekk av 
informasjon i skjemaet før det tildeles administrative rettigheter til skolens kontaktperson.  
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Klasseoversikt 

 

Det første man vil se når man er innlogget som lærer er en oversikt over alle klassene man 

enten er lærer i eller elev/deltaker i. Hvis man er lærer vil man til venstre for klassenavnet se 

et ikon som ser ut som en lærer som underviser en klasse. Er man elev/deltaker vil man se et 
ikon som viser en tradisjonell studenthatt.  

Medlemskap i klasser tildeles og oppnås ved bruk av korte koder. Når man oppretter en ny 

klasse vil applikasjonen opprette en kode for denne klassen. Du gir denne koden til elevene 
dine og de trykker på knappen for å bli med i en klasse og skriver inn koden. Så enkelt er det!  

(NB: Klassekoden er ikke det samme som klassenavnet. Klassekoden står oppe til høyre på 

skjermen når du klikker deg inn på en klasse. Her kan du også endre navnet på klassen om du 
ønsker det, ved å klikke på navnet til klassen og endre dette direkte i tekstfeltet.  

Klassenavn må være minst 3 tegn lange. Vi anbefaler å bruke en kombinasjon av fag og 

klasse, f.eks. «9A – Matte». Hvis du likevel ønsker å bare bruke klassenavn kan du gjøre dette 
ved å bruke f.eks. «9_A»). 

Både som elev og lærer har man mulighet til å forlate klassen. Hvis lærer forlater en klasse 

vil det i praksis si at klassen arkiveres da elevene ikke vil kunne fortsette å jobbe i denne 

klassen, selv om klassen fortsatt vil være synlig for dem i deres oversikt. 
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Opprette arbeidsplaner 

Arbeidsplaner opprettes ved å trykke på 

plusstegnet til høyre for «Arbeidsplaner» 

som står nede til venstre når man har 

klikket seg inn på en av klassene man er 

lærer i. 

Her kan man legge beskrivende navn på 

arbeidsplanen og tildele gyldighetsperiode 
til planen. 

Det som er svært viktig å være klar over er 

at alle oppgaver kan tildeles ulike nivåer. En 

oppgave kan enten ha ett eller flere av 

disse tre nivåene. Alle elever har ett 

tilsvarende nivå som blir tildelt av lærer (og 

som de selv ikke ser i sin profil). Dette 

nivået kan endres underveis av lærer, men 

det er lurt å endre dette mellom 

arbeidsplaner og ikke underveis i en 
arbeidsplan). 

Hvis man ønsker at alle skal gjøre en bestemt oppgave må man definere denne som 

tilhørende alle tre vanskelighetsgradene.  

Det er mulig å endre arbeidsplanen etter at den er laget. Det er også mulig å kopiere 

arbeidsplanen slik at flere klasser kan bruke samme plan. Se mer om dette nedenfor, under 

«Arkiv for arbeidsplaner» (side 8). 
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Administrere elevbrukere 

Alle brukere kan se og endre egen 

brukerinformasjon slik som brukernavn, e-

post, osv. i profilmenyen øverst i høyre hjørne 

av applikasjonen. (Se mer om dette i slutten av 

denne brukermanualen). 

Lærere kan i tillegg se, men ikke endre, elevers 

brukerinformasjon. Dette kan være nyttig i 
noen tilfeller. 

I tillegg har lærer tilgang til en meny for å sette 

blokkeringer på enkeltelever. Dette er en 

funksjon som i utgangspunktet ikke skal 

brukes, men i spesielle tilfeller hvor 

mobbehistorikk eller andre ting gjør at enkelte 

elever absolutt ikke skal ha med hverandre å 

gjøre er det mulig for lærer å legge inn sperrer 

på elevens profil slik at systemet ikke velger at 

disse skal hjelpe hverandre og/eller få hjelp av hverandre. 

I utgangspunktet er systemet satt opp slik at alle skal hjelpe alle. Elevene har ikke tilgang til å 
se hvem som er blokkert og ikke, heller ikke på egen profil. 

Vanskelighetsnivå for eleven settes ikke under hvert enkel elevprofil men i læreroversikten 

over klassens progresjon. (Se under). 
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Oversikt over elevprogresjon 

 

Dette er hovedskjermbildet for læreren hva Wateachu angår. Alle elevene i klassen blir 

sortert alfabetisk på fornavn og nummerert tilsvarende til venstre. Helt til høyre er det mulig 

å fjerne elever fra klassen og om man klikker på navnet til eleven får man tilgang til elevens 

profil, jfr. avsnittet over. 

Her kan man også sette ett av tre vanskelighetsnivåer på elev. Dette kan endres. (Se lengre 

opp i brukermanualen under «Opprette arbeidsplaner» for mer info om dette). 

Hvis man klikker på navnet på klassen kan man endre dette. Nytt navn lagres automatisk/så 

snart man klikker et annet sted på skjermen. 

Oversikten gir en mengde informasjon om hvordan klassen arbeider. Hvis man klikker på 

infoknappen, (symbol «i»), nede til høyre vil man få opp en forklaring på symbolene om man 

skulle glemme dette. Hvis man holder musepekeren over et symbol vil man få opp 

tilleggsinformasjon, som når en oppgave ble løst, hvor lang tid som ble brukt, hvem som 

hjalp og hvem som ble hjulpet. Oversikten oppdateres flere ganger i minuttet automatisk. 

Ønsker du et helt ferskt øyeblikksbilde trykker du bare «refresh» i nettleseren din. 

Lydvarsling 

Nederst til høyre er det en knapp med lydsymbol på. Her kan lærer velge om klassen skal få 

lydvarsling når de blir bedt om å hjelpe medelever eller om de bare skal varsles av en 

blinkende skjerm på enheten sin. Lydvarsling er slått av som standard og varslingslyden er en 

lyd av papir som krølles. (Det skulle dermed være lett å høre om noen får et varsel fra 

Wateachu eller fra en utenomfaglig app som Facebook eller SMS-meldinger). 
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Symbolforklaringer 

 

Ved å trykke på infoknappen, (symbol «i»), nede i høyre hjørne får man opp forklaring på de 

ulike symbolene. 

Arkiv for arbeidsplaner 

 

Hvis man trykker på «Arbeidsplaner»-knappen vil man få opp en meny med aktive, 

kommende og utgåtte arbeidsplaner. Om man trykker seg inn på disse vil man kunne se 

tidligere statistikk for elevene på utgåtte og aktive arbeidsplaner og man vil kunne gjøre 

endringer på aktive og kommende planer. 
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Kopiering av arbeidsplaner 

Til venstre for knappene «endre» og «slett» er det i den nyeste utgaven av Wateachu.no en 

knapp som heter «send». Her kan man sende arbeidsplanen til andre klasser (se bildet 

under). Dette letter arbeidet betraktelig om man f.eks. har to klasser som skal kjøre samme 
opplegget. 
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Endringer på egen profil 

Øverst i høyre hjørne kan 

man endre egne innstillinger. 

Denne menyen er lik for 

elever og lærere og man kan 

her gjøre endringer i egen 

profil. 

For å få tilgang til systemet 

må man ved første gangs 

registrering bekrefte e-

postadressen sin. Hvis man 

senere endrer e-

postadressen må denne 

bekreftes på ny. Man vil 

automatisk få e-post med 

beskjed om å gjøre dette og inntil dette er gjort vil man bare ha elevtilgang og ikke 

lærertilgang i applikasjonen. 

I profilen kan man også endre språk på applikasjonen om man ønsker dette. Dette vil bare 

endre innlogget språk, da alle andre sider, dvs. sider man har tilgang til uten å logge inn, slik 

som forsiden og visse andre sider, følger hovedspråket for applikasjonen. 

Under profilinnstillingene kan man også slette egen profil om man ønsker dette. Både for 

elever og lærere vil det si at man sletter egen profil og tilhørende data. For lærere som har 

både lærertilgang og administrative rettigheter gjelder egne regler. Disse blir det opplyst om 
når man eventuelt forsøker å slette brukeren sin. 
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Brukergrensesnitt for elever 

Det kan være nyttig for lærere å vite litt om hvordan Wateachu ser ut for elever.  

En del funksjoner er felles, slik som oversikt over hvilke klasser man er med i, arkiv for 
arbeidsplaner, osv. mens noe er ulikt.  

Det viktigste skjermbildet for eleven er oversikten over egen progresjon for hver enkelt 

arbeidsplan, jfr. bildet under. (Dette kan også hentes frem for utgåtte arbeidsplaner fra 

arkivet for arbeidsplaner. Her kan eleven også raskt se hvor stor prosentandel man har 

fullført av hver enkelt arbeidsplan uten å gå inn på selve arbeidsplanen.) 

Dataene i denne oversikten tilsvarer naturligvis dataene i lærerens oversikt over klassens 
progresjon, men oppsettet på selve oversikten er forskjellig hos elever og lærere. 

Skjermbildet for elevene viser hver oppgave som skal gjøres som en sirkel. Sorte sirkler skal 

gjøres, grønne sirkler er fullførte, grå sirkler er påbegynte. 

 
 

Under sirklene finner eleven statistikk over egen progresjon. Her ser man hvor mange 

oppgaver man har gjort, hvor mange som gjenstår, hvor stor prosent av arbeidsplanen som 

er gjennomført, samt hvor mange ganger man har hjulpet noen eller bedt om hjelp.  

Dette er ment som et oversiktlig og motiverende verktøy for eleven som lærer også kan ta 

tak i og bruke for å oppmuntre og motivere elevene sine. 


