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LearnLab har et bibliotek med over 1800
undervisningsopplegg og interaktive
bøker som kan brukes av alle med lisens. 

Bla videre for å lære hvordan du søker
etter ressurser og hvordan du kan tilpasse
og bruke dem selv. 

Over 1800 ressurserOver 1800 ressurser



Gå inn på                           

Sørg for at du er logget inn, og trykk
bibliotek i toppmenyen.

www.learnlab.net

Du kan også bruke
vaffelmenyen her



Første gang du er inne i biblioteket
må du velge sektor, språk og hvilket
innhold du vil se.

PS: Hvis du kommer rett til
søkesiden og ikke får opp disse
valgene kan du trykke på
tannhjulet til høyre for søkefeltet.



Lisensen du har avgjør hvilke bibliotek du har
tilgang til.

Endre bibliotek med tannhjulet til høyre for
søkefeltet i biblioteket. 



I biblioteket finner du innholdet i alle våre applikasjoner. De lyseblå
feltene er enkeltopplegg. De grå feltene er temabaserte serier.

Søk deg frem til et opplegg som er laget for CoLab og trykk på feltet for å
forhåndsvise.



Dette symbolet
indikerer at det er en

CoLab

Tittel (trinn i parentes)

Her er et eksempel på
innhold i biblioteket. Sånn
ser det feltet ut:



Du kan filtrere søket
ditt på to måter.

SøkefiltreSøkefiltre1) Standardfilter: Søk på
trinn, fag eller med

fritekst

2) Søk direkte på innhold som er
merket med spesifikt

kompetansemål



ForhåndsvisningForhåndsvisning
Slik ser forhåndsvisningen
av innhold ut:

Begreper som
er sentrale

Her ser du alle
stegene CoLaben

består av

Kompetansemål som
berøres i opplegget

Veiledning fra den
som har laget

innholdet



Kopier innholdKopier innhold
Når du har funnet en
CoLab du liker kan du lage
en kopi til deg selv.

Kopier laben til
dine labs



Kopier innholdKopier innhold
Velg "kopier"

Gå til "mine labs"

Etter noen sekunder
vil kopien dukke opp
(oppdater hvis ikke)



Nå ligger laben i ditt private
bibliotek og du kan redigere
den så mye du ønsker.

Trykk her for å
starte en økt.

Trykk her for å
redigere
laben.

"Del" legger
CoLaben ut på

det åpne
skolenettverket

for alle brukere.

Kopier lager en ny
kopi her på siden du er

nå og "slett" sletter
CoLaben for godt.

NB! Deling er kun
for de med lisens



Nå behersker du å søke etter
innhold i LearnLab-biblioteket

:)


