
Kom i gang med Perspektiver Smartbok!
Vi veileder deg steg for steg!



Smartboka har en rekke funksjoner for god studieteknikk.  
Du kan blant annet markere nøkkelord og lage notater 
mens du lytter til boka.

LYTT
Hele boka er innlest. Trykk hvor du vil 
i teksten og få den opplest.
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NOTER
Lag egne notater i teksten. Lag sammendrag, 
ordforklaringer eller huskelapper til deg selv.
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MARKÉR, LYTT og NOTÉR
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3
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MARKER TEKSTEN
Bruk verktøy for gultusj og marker viktige ord 
og begreper. 



SØK 
Du kan søke på alle ord og sidetall og få rask oversikt over  
innholdet i boka.

ZOOM
Bruk forstørrelsesglasset til å forstørre bilder, tekst og figurer.  
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FLERE FUNKSJONER
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BOKMERKER
Lag egne bokmerker for å finne igjen viktige sider i boka.

SKROLL
Finn fram i boka med å bruke skrollen nederst.
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SORTÉR 
Velg om du vel se alt innholdet i boka, eller
innhold per kapittel. VELG INNHOLDSTYPE

Vil du se tekstmarkeringer, bokmerker eller
notater? Her kan du velge.

INNHOLD
Her ser du et påbegynt notat. Du kan  
skrive mer eller redigere teksten om du ønsker.

a. Rediger notatet.
b. Skriv ut/lagre notatet på egen maskin.
c. Slett notatet.
d. Gå til boksiden der notatet er.
e. Se notatet i fullskjem.
f. Lukk innholdsbanken.

Finn igjen NOTATER og MARKERINGER i INNHOLDSBANKEN 

TEKSTEN: Bruk verktøy for 
gultusj og marker viktige ord og 
begreper. 

Alle notater, tekstmarkeringer og bokmerker samles  
i en egen innholdsbank.
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RESSURSER i Perspektiver Smartbok

Alle ressurser ligger der de hører til, direkte knyttet  
til teksten i boka. Eksemplet under er hentet fra begynnelsen  
av kapitlet “Første verdenskrig”.

Filmklipp.

Ekstra undervisningsopplegg.

FILMER
Trykk på filmrullen for å spille film. Hvert kapittel starter med en undervisningsfilm som raskt oppsummerer 
kapitlet. Underveis i kapitlene finner du også filmklipp som viser både kjente og ukjente historiske hendelser.

OPPGAVER,  ARBEIDSARK og UNDERVISNINGSOPPLEGG
Alle oppgavene i Perspektiver er lagt ut som arbeidsark. Disse kan elevene laste ned og åpne som worddoku-
menter på egen maskin. Du som lærer kan også laste ned og endre oppgavene, slik at omfang, mål og innhold 
passer din elevgruppe. I tillegg er det lagt ut en rekke undervisningsopplegg som er enkle å ta i bruk med 
klassen.

KILDER fra Aftenposten Arkiv
Til hvert kapittel knytter vi ekstra kilder.

FORSTØRRE BILDER, KART og FIGURER
Du kan forstørre  alle bilder, kart og figurer og vise de stort på projektor eller 
smarte tavler. Du kan også forstørre flere bilder og kart samtidig og sammenligne.

Ekstra kilde fra Aftenposten Arkiv.



Lag egne presentasjoner med Smart Time

Du kan hente ut bilder og filmklipp fra Perspektiver Smartbok til bruk i egne presentasjoner. 
På denne måten kan du kombinere Perspektiver sine ressurser med ressurser du har selv, 
eller innhold du finner på nettet.

Å lage egne presentasjoner med Smart Time
Gå til Smarttime.no og logg på med samme brukernavn/passord som i Smartboka.
Her finner du alle presentasjonene dine, og kan du enkelt lage nye.
 

Se presentasjonene dine, 
eller lag ny.
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Presentasjonen
a. Alle “slidsene” i presentasjonen

b. Rediger presentasjonen: endre navn, bilde og info 

c. Del presentasjonen med elever eller andre lærere

d. Slett presentasjonen 

e. Legg til eget innhold

f. Skjul venstresiden 



Lag egne presentasjoner med Smart Time

Å legge til innhold fra Smartboka
Åpne et bilde eller filmklipp i Smartboka. 

 

a. Trykk på symbolet i venstre hjørne: “Legg til i Smarte Timer”

b. Legg til bildet i en eksisterende presentasjon, eller lag en ny presentasjon.

c. Gå til www.smarttime.no for å se på presentasjonen, eller velg flere ressurser du vil legge til fra Smartboka.
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Lag egne presentasjoner med Smart Time

Å legge til nettsider, filmer fra Youtube eller lignende.
Gå inn på den siden du ønsker å vise i presentasjonen din og kopier URL-en (nettadressen, f.eks. www.vg.no) 

 

a. Trykk på symbolet i høyre hjørne på det orange feltet,  “Legg til”

b. Lim inn nettadressen i det øverste feltet

c. Trykk “Ferdig”. Filmer og nettsider vises nå direkte i presentasjonen
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Lag egne presentasjoner med Smart Time

Å legge til eget innhold
Du kan også legge til oppgaver i wordformat, PDF, bilder eller egne filmklipp i presentasjonen. 

 

a.Trykk på symbolet i høyre hjørne på det orange feltet,  “Legg til”.  Velg “Fil”

b. Trykk på den grønne knappen og velg filen du vil legge til.

c. Trykk “ferdig”. Filene du la til vises nå direkte i presentasjonen.
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Lag egne presentasjoner med Smart Time

Å dele presentasjonen med elever eller andre lærere
 

Du kan dele presentasjonen med elevene eller andre lærere. 

De du deler med kan se alt innholdet du har lagt til selv (nett og eget innhold). 

For å kunne se slidsene med innhold fra Smartboka må de du sender til også ha tilgang til Smartboka.

a. Trykk på symbolet i venstre hjørnet på det orange feltet,  “Del”

b. Kopier lenken og del den med de du ønsker skal se presentasjonen
 

Å redigere presentasjonen
For å holde orden i presentasjonene kan det være fint å gi de unike navn og merke de med hvilket fag/trinn de er 

beregnet for.  Dette gjør du enkelt på den øverste sliden i presentasjonen.

 

a. Trykk på symbolet “Rediger”

b. Endre tittel på presentasjonen

c. “Tag” presentasjonen så den er lettere å finne igjen

d. Velg forsidebilde 
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