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

