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 Hva er CoLab?
I CoLab kan du lage interaktive
presentasjoner for samarbeidslæring og
kollektive refleksjoner.

CoLab er et av de interaktive verktøyene du
finner i LearnLab universet. 

Hei!
Velkommen til en guide for deg
som har lyst til å lære deg å
lage, redigere og gjennomføre
læringsøkter i CoLab. 

La oss starte med det mest grunnleggende: 



I CoLab lager du en interaktivinteraktiv
presentasjonpresentasjon  til en læringsøkt. Det
betyr at du legger inn det innholdet
du vil ha og kan velge mellom en
rekke interaktive oppgaver som
finnes i CoLab.

Deltagerne logger
seg på økten og får
oppgavene på egen
skjerm. 

Svarene fra alle
vises på din skjerm.

Deltagerskjerm

Din skjerm



Dette ser kult ut, men
hvordan lager jeg en CoLab?

Det skal jeg vise deg nå. 

Vi tar det steg for steg fra start.

Det første du må gjøre er å gå inn på  
                                    og logge inn.
 
Så lager vi en ny CoLab sammen.

www.learnlab.net



Logg deg på CoLab på

Trykk påTrykk på
vaffelmenyenvaffelmenyen
og velg CoLabog velg CoLab

www.learnlab.net

Trykk på          for å lage en ny CoLab
Her 



Her kan du dra og slippe
en fil f.eks en PowerPoint

Du kan velge å starte med å skape hele laben i CoLab, eller du
kan laste opp innhold du har fra før og legge til interaktivitet.
Da kan du laste opp presentasjoner fra f.eks Google slides eller
PowerPoint.

Vi skal starte med en tom lab og fylle den med interaktivitet.

Åpner
filutforsker
på din  slik
at du kan
finne filen du
vil laste opp

Da kommer du hit: La oss
begynne med
en tom lab
sammen.



Nå skal du gi laben din en tittel:

Skriv inn
tittelen din
her

Trykk LAGRE LABLAGRE LAB  når du har
gitt laben en tittel.

Da har vi laget en tom lab, la oss
fylle den med innhold sammen. Vi

skal nå redigere den.  



Redigere en lab
Etter at du har trykket lagre lab lagre lab kommer du til denne
oversikten over labs du har laget. Vi skal redigere den, men
først kan vi se litt på denne siden. 

Dette er ditt private bibliotek av laber du har lagret. Du kan alltid få
tilgang til mine labsmine labs  i CoLab ved å trykke på Mine labsMine labs  i toppmenyen. 

Her er laben som nettopp
ble laget

Du kan velge å 
presentere med 
en gang ved å 
trykke "Start"  

Her kan du velge hvordan labene
skal sorteres

Trykk på redigerrediger  under startstart  knappen 
for å redigere laben.

Her kan du se beskrivelsen av laber,
samt kopiere og slette.



Sånn ser det ut når du klikker deg inn for å
redigere en tom lab: 

Nå er denne laben tom fordi vi startet med en ny en. Det vi
skal er å fylle den med innhold, det vi i CoLab kaller for stegsteg .

Et steg kan sammenlignes med et lysbilde i PowerPoint. Før
vi begynner å redigere, skal jeg fortelle deg litt om hvordan
redigeringen i CoLab er oppbygd. 



HøyremenyVenstremeny

I venstremenyen ser du
stegene du har lagt til og
rekkefølgen på stegene
dine. 

I høyremenyen ser du
informasjon om laben din.

Du kan endre generelle
instillinger for laben din og endre
steget du er inne i. 

Dette er en
forhåndsvisning av

steget 

Her kan du skrive dine
egne notater til steget



Venstremeny
I venstremenyen legger du til nye steg og kan
endre rekkefølgen på de ved å dra og slippe. 

Tallet sier hvilket nummer
dette steget er i din lab.

Trykk på øyet for å skjule
dette steget for deltakerne
når du presenterer.

ikonet i midten sier
hvilken stegtype det er

Trykk her for å kopiere
dette steget.

Trykk på denne for å åpne
hengelåsen. Deltakerne kan
da bla seg videre til dette
steget på egenhånd.

Legg til
nye steg
med denne
knappen



Høyremenyen
I den delen av høyremenyen som har sort
bakgrunn finner du innstillinger som gjelder for
hele laben. 

Det lyse feltet har innstillinger som gjelder for
steget du er på. 

Lag en PDF av det med
alle svar fra deltagerne

Her kan du laste
opp en fil med
en presentasjon
du har fra før i
Power Point eller
lignende 

Her finner du
maler for
vurdering av
økta

Når deltagerne er
logget på med Feide
kan du se hvem som
har svart hva her

Vil du ha samme
bakgrunn på alle
stegene kan du
fikse det her

Generelle innstillinger Valg for steget
Disse fanene
kan du bruke
for å legge
til bakgrunn
og reaksjoner
på et steg

Deltagerne kan

gi
tilbakemelding
på steget

Last opp et
bakgrunnsbilde eller
forandre farge på
skrift og bakgrunn



Her er en oversikt over de
ulike stegene du kan bruke
for å stille interaktive
spørsmål i LearnLab. 

Du kommer til denne
oversikten når du trykker på
"Legg til steg her" i
venstremenyen. 

Legge til steg  Nå kan du velge de stegene
du ønsker å ha i din lab.

Se brukerveiledning 
for stegene her: 
https://info.learnlab.net/no/support/colab-support/



Hvordan gjennomføre en økt

Når du har lagt til alt innholdet og de
interaktive stegene, kan du starte ny øktstarte ny økt .
 

Nå har jeg laget en CoLab og fylt den
med steg. Hvordan bruker jeg den
sammen med elevene mine? 



Da kommer du hit og økten er i
presentasjonsvisningpresentasjonsvisning  på din skjerm

I toppmenyen har duI toppmenyen har du
valg og informasjonvalg og informasjon

Toppmenyen:Toppmenyen:

Hamburgermeny

Bla mellom steg 
(eller bruk piltaster)

Antall personer
pålogget økten

Koden for å logge seg
på økten



La oss ta en titt på
hamburgermenyen

Få en fullskjerm-
visning av
påloggingskoden.

Den finner du i toppmenyenDen finner du i toppmenyen

Default er at steget som
vises på deltagernes
skjemer er det samme
som du har på din
skjerm. Det skifter når
du klikker videre. Det
kan du skru av her. Tar deg til

første steg i
laben.

Tar deg tilbake til skjermbildet
hvor du redigerer laben.



Nå kan du logge deg på din egen økt
eller teste med noen andre 

Når du har startet økten kan du trykke på           hamburgermenyen
oppe i venstre hjørne. Velg "Vis kode". 

Da vises en fullskjerm-versjon av koden med instruksjoner for hva
deltagerne skal gjøre for å logge på økten. 

Du lukkerDu lukker
dennedenne

vsiningen hervsiningen her



Den sekssifrede koden som vises er en unik kode
som gjelder kun for din økt. 

Deltagerne bruker denne til å logge seg på økten
din på sine PCer, nettbrett eller mobiler. 

De som skal delta går inn på         
                                , skriver inn
den sekssifrede koden og trykker
Delta i læringsøktDelta i læringsøkt . 

www.learnlab.net



Hvordan fungerer den koden hvis
jeg vil ha en ny økt etter at jeg har
brukt den en gang?

Hvis du vil starte en ny økt med samme lab, trykker
du deg inn på laben og velger eller start en ny økteller start en ny økt . 

Hvis du vil fortsette med den økten du har og
beholde svarene fra deltagerne, trykker du fortsettfortsett
øktøkt . 

Når du starter
en ny økt blir

det også en ny
sekssifret kode

Samme lab,Samme lab,
ny øktny økt



Du som presenterer en økt vil
på mange av stegene kunne
skru på kommentarer og likes
fra deltagerne. La oss se på
hvordan det fungerer. 

Trykk her for å giTrykk her for å gi
deltagerne mulighet tildeltagerne mulighet til
å bruke likerklikk påå bruke likerklikk på
hverandres bidraghverandres bidrag

Likes og kommentarer

Trykk her for å giTrykk her for å gi
deltagerne mulighet tildeltagerne mulighet til

å kommentere påå kommentere på
hverandres bidraghverandres bidrag



Her ser du et eksempel
på hvordan det ser ut hos
deg når deltagerne har
likt og kommentert på
hverandres svar. 

Du kan velge å sortereDu kan velge å sortere
svarene basert på hvorsvarene basert på hvor

mange likes de harmange likes de har
Hvis du vil at deltagerne bareHvis du vil at deltagerne bare

skal kunne kommentere påskal kunne kommentere på
noen av svarene trykker dunoen av svarene trykker du

her og velger svarher og velger svar

Du kan når som helst
skru av likes og
kommentarer ved å
trykke på knappene
"Deaktiver
kommentarer" og
"Deaktiver likes"



I stegene åpen oppgave, rubrikk, ordsky og bildesky kan du
slå sammen svar du mener hører sammen. Du drar og
slipper svaret du vil slå sammen over det du vil slå det
sammen med. 

Her er det nå et totallHer er det nå et totall
fordi et det er slåttfordi et det er slått
sammen med et annetsammen med et annet

svar. svar. 

Slå sammen svar



Åpen oppgaveÅpen oppgave

Når du får inn svar fra
deltagerne dine kan du
også gruppere svarene.
La meg vise deg.

Gruppere svar Tips!

Velg "Vis grupper i bunnmenyen".

Du drar og slipper svarene som skal
grupperes sammen over
hverandre. Trykk her på "skjul grupper"Trykk her på "skjul grupper"

for å gå til standardfor å gå til standard
visningsform igjen visningsform igjen 

Du legger inn tittel på gruppen medDu legger inn tittel på gruppen med
svar ved å klikke deg inn i feltetsvar ved å klikke deg inn i feltet

Her ligger svarene somHer ligger svarene som
ikke er i en gruppe endaikke er i en gruppe enda



... behøver du ikke å gjøre noe som helst. 

Hvis du vil hente ut svarene fra deltagerne dine
for å beholde selv eller dele kan du hente de ut
som en PDF (    eksportere svardata). 

Bruker du og deltagerne dine Feide-pålogging kan
du også hente ut en rapport over hvem som har
svart hva (    individuelle rapporter) . 

Gratulerer! Du har nå
gjennomført en CoLab økt. 

Du finner valgene omDu finner valgene om
individuelle rapporter ellerindividuelle rapporter eller
å eksportere svardata iå eksportere svardata i
menyen inne på labenmenyen inne på laben

under "Generelleunder "Generelle
instillinger"instillinger"

Når du er ferdig med en økt



DU HAR NÅ LÆRTDU HAR NÅ LÆRT
HVORDAN DUHVORDAN DU

BRUKER COLABBRUKER COLAB


