
HVORDAN FINNEHVORDAN FINNE
RESSURSENE FORRESSURSENE FOR
KARTLEGGINGENKARTLEGGINGEN



Du skal nå få vite hvordan du finner
kartleggingsressursene på
www.learnlab.net. Du får også vite
hvordan du lager din egen kopi og 
starter kartleggingen.  

Finne ressursene ogFinne ressursene og
starte kartleggingenstarte kartleggingen



Gå inn på                           

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

www.learnlab.net

Du kan også bruke
vaffelmenyen her

Steg 1: Steg 1: 
Finne kartleggingsressurseneFinne kartleggingsressursene



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.

Velg
Universitet/høgskole



Velg Open network. 

Lisensen du har avgjør hvilke andre bibliotek
du har tilgang til. 

Huk av "open network"



I biblioteket finner du innholdet for LearnLab-plattformen. De lyseblå
feltene er enkeltopplegg. De grå feltene er temabaserte serier.

Søk på Kompetanseløftet  og trykk på feltet med serien til høyre for å
forhåndsvise.



Dette symbolet
indikerer at det

er en CoLab

Tittel 

Hvert felt i biblioteket
representerer en ressurs:  



Steg 2: Kopier innholdSteg 2: Kopier innhold

Nå kan du lage en kopi til
deg selv.

Kopier laben
til dine labs



Velg "kopier"

Gå til "mine labs"

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



Nå ligger laben i ditt private
bibliotek, klar til bruk! 
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



Velger du å redigere laben kommer
du hit. Velg Start ny økt for å starte
en kartleggingsøkt med dine
deltakere. 

Trykk her
for å starte

en økt.

Steg 3: Starte øktenSteg 3: Starte økten



Nå er du klar for å
gjennomføre kartleggingen

med dine deltagere. Lykke til! 


