Slik får lærere og
elever tilgang til
Unibok

Logg inn med Feide første gang
1. Studenter og private brukere
a)

Selv om du bruker Feide på høyere studier, må studenter
opprette egen privat bruker på forlaget for å kunne logge inn på
Unibok. Les mer om «Lisenser og tilgang» her

2. Alle elever og lærere som skal ha tilgang
a)
b)

3.

Logg inn med Feide på unibok.no
Elever/brukere registreres automatisk som brukere ved
innlogging med Feide-id

Hva kan gå feil?
a)
b)

Det er ikke kjøpt nok lisenser til alle.
Kontakt kundeservice om du trenger hjelp.

Les mer om «Lisenser og tilgang» her
Se videoen «Slik logger du deg på med Feide første
gang», selv om utseende på Unibok er noe endret, vil du
kjenne deg igjen.

Første time med
Unibok

Kom i gang!
1. Vi anbefaler deg å bruke nettleserne
Chrome eller Safari.
2. Du kan lese Unibok på alle skjermer,
også mobil.
3. Logg inn med Feide om skolen din bruker
Feide. Er du student må du uansett
opprette en privat bruker.
4. Du kan lese Unibok med og uten
nettilgang. Husk å laste ned boka før du
går offline.
5. Bruk studieverktøyene, det gjør læringen
mer effektiv.

Første time. Få med alle elevene!
1. Logg inn på unibok.no
2. Gi samtykke (GDPR)
3. Gå til «Mine Unibøker»
4. Last gjerne ned boka, så er det gjort!
a) For å lese Unibok uten tilgang til internett,
åpner du boka i nettleseren selv om du er
uten nettilgang.
b) Lagre deretter boka som favoritt eller gå
til http://les.unibok.no
OBS! Du må ikke logge ut, da mister du
tilgangen til bøkene du har lastet ned.
5. Lær deg studieverktøyene, så får du mer
glede og nytte av å bruke digital lærebok!

Oppgaver til første
time med Unibok

Oppgaver til første time
1.

Åpne Unibok i nettleseren Chrome eller Safari

2.

Last ned boka, så har du den tilgjengelig om nettilgangen skulle bli borte.

3.

Lagre boka som favoritt i nettleseren du bruker.

4.

Åpne innholdsfortegnelsen og se hva du skal lese om i valgt kapittel/del.

5.

Marker tekst og lytt til boka, prøv ulike stemmer og hastigheter

6.

Lag markeringer i teksten med ulike farger

7.

Gjør notater til markeringen og lagre dem

8.

Se alle markeringene og notatene du har laget. Gå til PDF-symbolet
> klikk på blyantsymbolet øverst til venstre.

9.

Lag et bokmerke i teksten.

10. Finn et ord som er stiplet og kursivert, slå opp.
11. Søk på et fagbegrep eller ord. Kan søket fortelle deg noe om hva
«begrepet/ordet» handler om i boka du leser?
12. Kopier oppgavetekst fra boka, lim dem inn i et tekstdokument og svar
skriftlig på oppgaver.

Verktøyene i
Unibok

God oversikt
• Innholdsfortegnelsen gir god oversikt over
boka. Studer den før du begynner å lese.
• Innholdsfortegnelsen er alltid tilgjengelig
• Her vil du også se om boka har beriket
innhold som video og innlest lyd.
• Legg merke til at det er sidetall. Disse
samsvarer med den trykte boka.
• Se lesebaren nederst på siden. Den
forteller hvor du er i kapitlet/temaet.
• Scroll ned og gå til neste kapittel/tema.
• Har du mistet verktøylinjen øverst?
Venstreklikk på skjermen/siden.

Gjør søk i boka
1. Søk på begreper, ord, navn og temaer i
boka.
2. Klikk på symbolet for søk og skriv inn
søkeordet i det svarte feltet.
3. Treffene markeres med gult.
4. Treffene vises med kontekst, og du kan
lett se hvilken side du bør gå til.
5. Når du går til en side, vil avsnittet der
ordet er brukt være markert med gult.
6. Tips! Du kan bruke søk på sentrale
fagbegreper til rask repetisjon av stoffet.
Har du mistet verktøylinjen? Husk at du får
den opp ved å venstreklikke på siden.

Lytt til boka
1. De aller fleste bøkene har innlest lyd/tekst. Den
finner du under innholdsikonet. Og du finner
«Spill lyd» inne i teksten.
2. Alle bøkene har «tekst-til-tale» Da kan du se
ordene markeres, samtidig som du lytter.
Slik gjør du:
a) Marker teksten
b) Velg «Les opp markering»
c) Velg stemme og hastighet
d) Les teksten markeres mens du lytter.
3. Sett lyden på pause, se spillebar nedert på siden.

Marker tekst og lag notater
1. Marker tekst i boka.
2. Velg «Lagre markering».
3. I markeringsboksen øverst til venstre kan du nå:
a) Velge farge på markeringen. Tips! Noen har et system
med farger for type markeringer.
b) Skriv noter til markeringen.

4. Du finner alle notatene og markeringer under ikonet
med blyant øverst til venstre.
5. Du kan lese og skrive ut alle notatene dine i PDF
eller tekstdokument. Se øverst til venstre under
blyanten.
6. Tips! Lag en notatboks først i kapitlet om du vil lage
et langt notat.
7. Tips! Legg inn lenker til andre kilder i notatene dine
for senere bruk.

Bokmerker
Å lage bokmerker har samme funksjon som lapper
og «museører». Det gjør det lett å finne tilbake til
ting du synes er spesielt viktig eller vil bruke
senere.
1. Se øverst til høyre. Lag bokmerke ved å klikke
på symbolet.
2. Klikk på bokmerke-ikonet.
3. Ved å klikke på pilen ved siden av bokmerkeikonet, kan du:
a)
b)
c)
d)

Se alle bokmerkene du har satt
Gå til sider der du har satt bokmerke
Endre teksten på bokmerket (bruk blyanten)
Slette bokmerker (bruk søppelkassen)

Tekststørrelse og oppslag på ord
1. Juster tekststørrelsen på skjermen
mens du leser under tannhjul-ikonet
øverst til høyre.
2. Slå opp på ord og begreper som er
stiplet i teksten for å få forklaringer
og definisjoner.

a) Fagbegreper
b) Fremmedord
c) Gloser i fremmedspråk og engelsk

Lærerens Unibok

Tips til læreren
1. Bruk Unibok på tavla
2. Legg videolenker i notatene dine og bruk
dem på tavla
3. Forstørr bilder og figurer fra boka på tavla.
Klikk på bildene så blir de større.
4. Sidetallene i boka samsvarer med
papirboka, men er også raske referanser i
et digitalt format.
5. Med digital bok, kan ingen glemme eller
miste boka. Boka er alltid tilgjengelig!
6. Med digital bok, kan du som lærer enkelt
bytte læreverk til neste skoleår. Innkjøp av
lisenser gjelder kun for ett år om gangen.

