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Workspace Level 1 - Arbeidsbok for trening 
 
 
 
Kontaktinformasjon 
 
I tillegg til denne treningshåndboken og hjelpemenyen på Workspace programvaren, er 
følgende ressurser også tilgjengelige for å hjelpe deg med bruken av Workspace. 
 
Salgssupport : 64 831920 

Teknisk support: 64 831920 

Brukerveiledning: www.trimax.no 

Programvare: www.interwritelearning.com/support/software 

Treningsinformasjon: www.interwritelearning.com/support/training 

Treningsfilmer: www.interwritelearning.com/support/wstutorials 

Brukerforum: www.interwritelearning.com/forum/ 

 

 

Software versjoner 
 
Denne håndboken er beregnet på følgende software: 
 

• Workspace 7.6 

• CPS 5.4 

• ExamView 6.2 

• Response 5.0 

 

 

 
 2008 eInstruction Corporation 
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Modul 1:  

Kom i gang med Workspace 
 

 
 
 

Oversikt 
 
Dette kapittelet er laget for at nybegynneren skal klare å installere, koble Interwrite™ Tavle og 
Underlag. Du vil lære hvordan man kobler tavlen og skriveplaten til en datamaskin, starte opp 
programvaren og lage et enkelt dokument. 
 
Mål: 
 
Målet er at leseren skal kunne følgende etter å ha lest kapittelet:  
 

• Sette opp en Interwrite™ tavle og skriveplate. 

• Koble en Interwrite™ tavle eller skriveplate til en datamaskin. 

• Starte opp Interwrite™ Workspace programvaren. 

• Bruke grunnleggende verktøy for å lage et Workspace document. 
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Installering av komponentene  
 
Interwrite Tavlen 
 
Din Interwrite tavle består av flere deler. Pass på at alle delene er koblet sammen, og husk å 
lade pennen før du bruker tavlen.  
 
1. Fest USB  kabelen til tavlen, og sett den inn i en ledig port på din datamaskin.  

 
2. Fest pennladeren til tavlen og fest kabelen til uttaket på baksiden av 

tavlen. Nå skal det lyse grønt lys, for å vise at pennene lader opp.  
 

3. Fest strømkabelen til tavlen og i et strømuttak. Slå deretter tavlen 
på ved hjelp av bryteren på siden av tavlen.  
 

4. Slå på prosjektoren, og husk å justere bildet. Bildet skal være 
innenfor de fire markerte hjørnene på tavlen. Du finner mer om 
installasjon av projektor og tavle på www.trimax.no 

 
 
 
Repetisjon for deg selv: 
 
Beskriv hva du skal gjøre med tavlen før du kobler systemet inn i datamaskinen. 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Beskriv hva du skal gjøre etter at tavlen har blitt koblet til datamaskinen. 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Interwrite skriveplate 
 
Interwrite skriveplate er en elektronisk ”musematte”. Vær sikker på at skriveplaten og 
pennen er ladet opp før du kobler den til datamaskinen. Statuslysene vil være oransje mens 
ladingen pågår. Lyset vil slukke når enhetene er ferdigladet.  
Følg disse punktene for å lade ditt Interwrite Skriveunderlag. 
 

1. Fest AC Adapteret til en strømkilde, og den andre enden til baksiden av skriveplaten. 
2. Vær sikker på at pennen sitter godt i ladestasjonen. 
3. Du vil se to oransje lys. Det ene er for skriveplatens batteri, mens det andre er for 

pennen. Disse lysene vil slå seg av dersom den tilsvarende enheten er fullt ladet. 
 
 
Forståelsessjekk 
 
Tegn en linje fra hver boks til deres respektive områder på skriveunderlaget. 
 
 
 

Pennens 
batterilys 

Skriveunderlag
ets batterilys 

Strømuttak Av/På  
bryter 
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Installering av Workspace programvaren 
 
* Det kan hende du må ha administrative rettigheter på din brukerkonto for å installere 
programvaren. Vær sikker på at du er logget inn som administrator, eller at du har 
adminisitrative rettigheter før du installerer programvaren. 
 
Når du åpner esken med din Interwrite Tavle eller skriveplate, vil du se et variert utvalg av cd 
plater og tilbehør. Ikke koble skriveplatens blåtannmottakeren til datamaskinen før du 
installerer programvaren. Hvis du har en bærbar kan du mest sannsynlig bruke den 
innebygde blåtann senderen i din datamaskin. 
 
 

1. Sett inn Interwrite Workspace Software disken. Følg 
veivisningen på installeringsprogrammet. 

 
2. Etter at installeringen er fulltført, vil du se Interwrite ikonet I 

oppgavefeltet. Høyreklikk på Interwrite ikonet, og trykk på 
Check for Updates.. 

 
 
 

3. Når programvaren er installert og oppdatert, kan du koble til 
Blåtannmottakeren  til datamaskinen din.  

 
 
 
 
 
 
Notater 
 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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 Tilkobling av Interwrite skriveplate 
 
Interwrite Device Manager programvaren lar deg koble din Interwrite 
skriveplate til din datamaskin. Pass på at Blåtannstøpselet er koblet og 
konfigurert til datamaskinen. Slå deretter på skriveplaten, og du vil høre 
en rekke pipelyder. 
 
 
 
 
 

1. Høyreklikk på Interwrite ikonet i oppgavefeltet, og velg 
Device Manager. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hvis dette er første gang du 

bruker Interwrite, vil dette 
vinduet være tomt. Vær sikker 
på at skriveplaten er skrudd på, 
og klikk deretter på den grønne plussknappen for å legge til en Blåtann-enhet. 

 
 
 
3. Skriv inn Blåtannadressen fra 

baksiden av skriveplaten. Klikk på 
connect. 

 
 
 
 
 
4. Din enhet vil vise seg med en grønn hake når 

enheten er klar. 
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Kalibrering av tavlen 
 
* Bruk tuppen av pennen til å kalibrere med kalibreringsikonet på siden av tavlen. Klikk på 
alle ni kalibreringspunkter med tuppen av pennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forståelsessjekk 
 
Beskriv hvordan man kobler Tavlen eller skriveplaten til en datamaskin.  
 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Bruken av Interwrite Pennen 
 
Pennen for Tavlen og skriveplaten fungerer som en mus på en datamaskin. Å trykke på 
overflaten med pennen er det samme som et enkelt venstreklikk på en mus. Knappen på siden 
av pennen fungerer som både et dobbelt venstreklikk og et enkelt høyreklikk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruksjonsbruk 
 
Har du en strategi når elevene bruker tavlen eller skriveplaten? 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Dobbelt Venstreklikk 

Høyreklikk 

Enkelt 
Venstreklikk 
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Start opp programvaren 
 
Det finnes tre måter å starte opp Workspace programvaren på. Velg den metoden som passer 
deg best. 
 

1. Start opp med ikon på produktet. 

a. Det første ikonet på både Tavlen og skriveplaten laster inn programvaren.  

b. Trykk på Interwrite ikonet med tuppen av pennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Start opp fra oppgavefeltet.  

a. Høyreklikk på Interwrite ikonet i oppgavefeltet. 

b. Velg Interactive Mode. 

 

3. Start opp fra startmenyen 

a. Gå til startmenyen, og videre til Alle Programmer. 

b. Velg Interwrite Learning, og trykk på Interwrite Workspace. 

c. Velg Interactive mode.  
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Bruk grunnleggende verktøy 
 
Når du starter opp Interwrite Workspace programvaren, vil du se en verktøylinje på høyre side 
av skjermen. Hvis du klikker på ikonet som ser ut som et blankt papir, vil du se at bildet 
forandres. Du er nå på vei til å lage et Workspace dokument. 
 
Interaktiv modus 
 

Egenskaper Navigerings- 
verktøy 

Verktøy linje 
(Middels mengde 

verktøy) 

Papirkurv 
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Verktøybeskrivelse 
 
Standardinnstillingen for Workspace-verktøylinjen er middels mengde verktøy, som vist 
nedenunder. Det finnes også mer enkle, mer utbredt og egendefinerte oppsett. 

Minimer 
Verktøylinje 

Workspacemenyer 

Musmodus 

Verktøy 

Avslutt 

Valgpil 

Linjeverktøy 

Formverktøy 

Tekstverktøy 

Fjern Notater 

Rutete side 

Forrige side 

Sidesortering 

SRS Funksjoner 

Markeringspenn Penn 

Viskelær 

Angre 

Blank side 

Neste side 

Galleri 

Lagre 
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Verktøy og funksjoner 
 
 

Side verktøy 
 

  Blank side Opprett en blank Workspace side. 

  Rutete side Opprett en Workspace side med ruter eller linjer. 

 
 

Skrive verktøy 
 

  Penn 

Skriv eller lag notater på skjermen din eller en blank Workspace 
side. Konfigurer pennens farge, tykkelse eller form ved å bruke 
egenskapslinjen på bunnen av siden. 

  Tekstverktøy 
Tekstverktøyet plasserer en tekstboks på en blank Workspace 
side, slik at du kan legge til tekst. 

  Markeringstusj 
Fungerer akkurat som en vanlig markeingstusj. Juster formen 
og gjennomsiktigheten med egenskapslinjen. 

  Linjeverktøy 
Linjeverktøyet lar deg tegne linjer. Gjør endringer på linjens 
tykkhet, endeform og linjeform ved å bruker egenskapslinjen. 

  Formverktøy 

Opprett et variert spekter av former. Modifiser omkretslinjens 
farge og form, fyll inn farge, og bestem gjennomsiktighetsgrad 
ved å bruke egenskapslinjen. 

 
 

Redigeringsverktøy 
 

  Valgverktøy 
Velg, flytt eller endre notater eller andre objekter på din tavle 
side. 

  Viskelær 
Slett deler av dine notater. 

  Angre 
Angre siste utførte handling. 

  Fjern Notater 
Fjern alle notater fra en Workspace side, så lenge de ikke har 
blitt festet til bakgrunnen, med verktøyet ”Flytt til Bakgrunnen”. 
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Multimediaverktøy 
 

  Galleriet 
Sett inn innhold fra det eksisterende galleriet til ditt dokument. 
Ressuresene er sortert med temaområder. 

 
 

Presentasjons verktøy 
 

  Musmodus 

Musknappen lar deg forlate Workspace siden midlertidig, slik at 
du kan vende tilbake til skrivebordsmiljøet, eller andre 
applikasjoner. 

Minimer Verktøylinje 
Minimerer din Workspace verktøylinje slik at den ikke blokkerer 
andre applikasjoner. 

  Student Response 
System (SPS) 

Gjør en Workspace side om til et CPS, Response eller et PRS 
spørsmål. 

 
 

File Management Tools 
 

Meny 

Få tilgang til Fil, Redigering, Verktøy, Instillinger og 
hjelpemenyene. For å åpne, lagre og eksportere et Workspace 
dokument, fungerer Filmenyen best. 

Sidesortering 
Viser oversikt over alle Workspace sidene i dokumentet for å 
velge, sortere, eksportere og slette sider. 

Navigeringspiler 
Naviger frem og tilbake mellom dine workspace sider. 

Lagre Lagre et Workspace dokument. 

Verktøykonfigurasjon 

Verktøykonfigurasjonen lar deg få tilgang til verktøyene og 
alternativene som ikke er tilgjengelige fra verktøylinjen. 
 

Avslutt 
Avslutt Workspace applikasjonen. 

 
 
 



________________________________Workspace Nivå 1 Treningshåndbok 

  16 

Opprett et Workspace dokument 
 
 

Opprett blank side  
 

Dette verktøyer lar deg opprette en blank Workspace side. Når du trenger å opprette en 
ny blank side, klikk dette ikonet. Når du er ferdig med å lage notater og du vil returnere 
til skrivebordsmiljøet, klikk på museikonet på verktøylinjen. I neste modul av denne 
håndboken, vil du lære hvordan du kan modifisere en blank side. Når du har skrevet det 
du ønsker på tavlen og vil ha en ny side klikker du igjen på opprett blank side. 

 
 

Penn  
 
Pennen lar deg skrive eller lage notater på skjermen din eller på en blank Workspace 
side. Du kan endre egenskapene til pennens farge, tykkelse eller form ved å bruke 
egenskapslinjen nederst på siden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Valg    
 

Dette verktøyet lar deg velge og markere notater eller objekter på dine Workspace sider. 
For å flytte eller modifisere objektene eller notatene, klikk på dette ikonet i 
verktøylinjen. Klikk direkte på objektet eller notatene du vil markere, eller dra et ”vindu” 
rundt det du vil merke. 

 
 

Viskelær  
 

Dette verktøyet lar deg viske bort deler av notater du har laget. Du kan endre på 
størrelsen av viskelæret ved å trykke på viskelæret, og så forandre viskelærets 
egenskaper nede på egenskapslinjen. NB: Noen notater, som automatiske figurer, kan 
ikke bli visket bort med viskelæret. Du må bruke slettefunksjonen, eller dra den til 
papirkurven med valg verktøyet. 

 

Fargevalg 

Linjens 
Gjennomsiktigh

et 

Endedeler 
For linjen 

Forhåndsvisning 

Linje- 
form 

Tykkelse 

Utbredt 
fargevalg 
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Forrige   / Neste side  
 
Dette verktøyet er den raskeste måten du kan gå inn i en Workspace side mens du er i 
Musmodus. Du kan også bruke dette verktøyet til å navigere mellom forskjellige 
Workspace sider. For å bruke dette verktøyet, klikk på den grønne pilen i verktøylinjen 
eller egenskapslinjen, for å navigere til sidene du ønsker. 

 

Musmodus  
 

Musmodusknappen gir deg mulighet til å forlate Workspace siden midlertidig, og 
returnere til ditt skrivebordsmiljø. For å returnere til Workspace dokumentet, bruk enten 
“Forrige/Neste side”piltastene, eller sidesorteringsverktøyet. 

 
 
Øvelse 
 
Forestill deg at du har en undervisningstime om trær. Gjennom de neste to modulene vil du 
bruke et variert spekter av Workspace verktøy til å lage en undervisningstime om trær. Du skal 
nå lage de første to sidene av undervisningstimen. 

1. Opprett en blank side. Bruk pennverktøyet, og endre fargen til din favorittfarge. Skriv 
ordet ”Tre” midt på siden. 

2. Skift fargevalg og tegn en sky rundt ordet ”Tre”. 

3. Lag enda en blank side. Bruk pennverktøyet til å skrive ordet ”Tre” igjen, med 
selvstendige bokstaver.  

4. Bruk valgpilen til å blande bokstavene.  
 

5. Klikk på musikonet for å returnere til ditt skrivebordsmiljø. 
 
6. Bruk navigasjonspilen som peker til venstre for å returnere til Workspace siden du 

jobbet med. 
 
 
Instruksjonshjelp 
 
Skriv ned dine egne idéer om hvordan du kan bruke disse verktøyene. 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



________________________________Workspace Nivå 1 Treningshåndbok 

  18 

 
Modul 2:  

Lage Interaktivt innhold 
 

 
 
 

Oversikt 
 
Denne modulen er laget for å hjelpe begynneren som nettopp har koblet produktet til 
datamskinen, prøvd programvaren og har laget et enkelt Workspace dokument. Den interaktive 
delen av programvaren, med den avanserte verktøylinjen vil bli brukt i denne modulen. Du vil 
lære hvordan man oppretter og lagrer et enkelt Workspace dokument som inneholder et variert 
spekter av sider, tekst, tegninger og bilder.  
 
 
Mål: 
 
Etter å ha lest den modulen, vil deltakere være i stand til å: 
 

• Få tilgang til verktøy fra den avanserte verktøylinjen. 

• Opprette og redigere sidetyper for å møte undervisningskrav. 

• Legge til og redigere tekst på Workspace sider. 

• Forbedre undervisningstimer ved å legge til objekter 

• Bruke redigeringsverktøy 

• Bruke innhold fra galleriet 

• Håndtere en Workspace fil. 
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Den avanserte verktøylinjen 
 
Den avanserte verktøylinjen vil gi deg lett tilgang til et variert spekter av verktøy som vanligvis 
er tilgjengelige på verktøylinjen. For aktivitetene i denne modulen vil du trenge å bytte til den 
avanserte verktøylinjen.  
 

1. Klikk på Interwrite meny-knappen og klikk på 
Innstillinger.  

2. Klikk på Tilpass verktøylinjen. 
3. Velg Avansert fra valgmenyen. 
4. Klikk OK når du er ferdig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frihåndsform 

Frihåndstekst 

Bildepenn 

Stempler 

Ta opp 

Utfylling 

Innspilling og avspilling 

Flerfarget penn 

Gardin 

Sideoppsett 



________________________________Workspace Nivå 1 Treningshåndbok 

  20 



________________________________Workspace Nivå 1 Treningshåndbok 

  21 

Oversikt over Avanserte Verktøy 

  
Sideverktøy 

 

  Nytt utskriftsformat 
Nytt utskriftsformat – lage ny side med flere 
undervalg. 

 
 

Skriveverktøy 
 

  Frihåndstekst 

Denne pennen vil gjøre håndskrevede ord om til tekst. Dette er 
bare tilgjengelig når du har Interwrite produkt koblet til din 
datamaskin. 

  Flerfarget penn 
Skriv med en regnbue eller et to-farget tekstmønster. Bruk 
egenskapslinjen til å forandre pennens egenskaper. 

  Bildepenn 

Tegner en rekke figurer fra åtte standarder (du kan også legge 
til egne bilder). Bruk egenskapslinjen til å forandre formen eller 
bredden til pennen. 

  Frihåndsform 
Frihåndsform – retter ut linjer og lager sirkler, firkanter 
osv. 

  Stempel 
Setter et enkelt lite bilde på en Workspace side. Forskjellige 
stempelalternativer vil bli gjort tilgjengelige via egenskapslinjen. 

  Fyllverktøy 
Utfyllingsverktøyet lar deg fylle inn en figur, en side eller til og 
med noen bilder med farge. 

 
 

Multimedia Verktøy 
 

  Ta opp og spill av 

Dette verktøyet vil ta opp lyden (hvis du har en aktivert 
mikrofon på datamaskinen) og noteringer på sidene du viser på 
skjermen. Det er et formidabelt hjelpemiddel for å lage dine 
egne leksjoner for elever. 

  Ta opp 

Dette verktøyet lar deg selektivt ta bilde av en del av skjermen. 
Dette kan være et bilde fra et annet program, eller fra en 
Workspace side. 

 
 

Presentasjonsverktøy 
 

  Gardin 

Gardinfunksjonen lar deg ”gjemme” hva du ikke vil at elevene 
skal se, for eksempel fasitsvar. Gardinknappen kan minskes og 
forstørres, flyttes og er gjennomsiktig. 
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Opprett og modifiser sider 
 
Blanke sider er bare et av utgangspunktene man kan bruke med Workspace. I Workspace kan 
du opprette et variert spekter av sider, som f.eks. rutete sider, kalendersider, osv.  

Nytt Sideoppsett  -verktøyet lar deg få tilgang til, opprette og 
tilpasse sider.  
 
 
 
 
 
Sider med ruter 
 
Dette verktøyet lar deg opprette en linjert side. Siden kan ha vertikale linjer, horisontale linjer, 
eller begge deler. Du kan også tilpasse dine rutete sider. Hvis dette verktøyet ikke er på 
verktøylinjen, prøv å se i verktøyboks. 

 

1. Klikk på Sideoppsettverktøyet og velg Rutenett side . 
2. Velg dine foretrukne spesifikasjoner. 
3. For å forandre eller opprette en ny rutete side fra denne boksen, klikk på Bruk, og velg 

ditt foretrukne alternativ. 
4. Klikk OK. 

 

 
 



________________________________Workspace Nivå 1 Treningshåndbok 

  23 

Kalenderside 
 
Dette vil opprette en bakgrunnsside som ser ut som en kalender. Du kan velge å vise en uke, 
eller 1-4 måneter, på en enkelt side. Du kan entne bruke Sideoppsettverktøyet eller 
verktøykassen for å få tilgang til kalendersideverktøyet. 

 

1. Klikk på Sideoppsett verktøyet og velg Opprett kalender side . 
2. Velg dine foretrukne alternativ. 
3. Klikk OK. 

 

 
 
 
Gradert side 
 
Gradert side verktøyet lar deg opprette en fargerik bakgrunnsside som lettere kan fange 
elevenes oppmerksomhet. Du kan enten bruke Sideoppsettverktøyet eller verktøykassen til å få 
tilgang til denne funksjonen. 

1. Klikk på Sideoppsetts-verktøyet, og velg Opprett gradert side  . 
2. Velg dine foretrukne alternativ. 
3. For å forandre eller opprette en ny side, klikk Bruk, og velg videre dine foretrukne 

alternative. 
4. Klikk OK. 
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Legg til tekst 
 
Når du lager undervisningssider, vil det være en fordel å skrive teksten slik at elevene kan lese 
den uten vansker. Tekstboksverktøyet lar deg opprette en tekstboks på en Workspace side. 
 

1. Velg Tekst   verktøyet fra verktøylinjen. 
2. Klikk i skriveområdet til din Workspace side for å opprette en tekstboks. 
3. Still inn Teksttype og formateringsvalg til dine foretrukne alternativ. 
4. Når du er ferdig med å skrive, klikk et annet sted på siden for å opprette enda en 

tekstboks. 
 

* For å endre eller redigere tekst, bruk valgpilverktøyet og dobbeltklikk på teksten, for å 
vise tekstboksen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruksjonsbruk 
 
Lag din egen private idémyldring, og tenk over hvor du kan bruke tekstboksverktøyet. 
 
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Splitt setningen 
opp i ord 

Klon 
Tekst 

Alternativ for  
tekstformat 
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Fyll  
Valg 

Linje 
Valg 

Legg til objekter 
 
Det kan hende du trenger å lage dine egne tegninger, diagrammer, merkelapper eller grafiske 
organisatorer. For å få til dette kan du bruke verktøy som linjeverktøyet, stempel eller 
fyllverktøyet. 
 
 
Stempel 
 
Stempelverktøyet stempler et lite bilde på en Workspace side. Klikk på stempelverkøyet, og du 
vil se ulike alternativer knyttet til stempelet i egenskapslinjen.  

 

1. Velg stempel  verktøyet fra verktøykassen eller verktøylinjen. 
2. Velg ditt foretrukne stempelbilde fra Egenskapslinjen. 
3. Klikk en gang på din Workspace side for å lage et stempel. 

4. For å legge til eget innhold, klikk på Legg til bilde ikonet fra egenskapslinjen. 
 

 
 
 
Formverktøyet 
 
Formverktøyet lar deg opprette et variert spekter av figurer automatisk. Du kan også endre 
figurenes egenskaper (f.eks linjefarge, tykkelse og form) i egenskapslinjen. 

 

1. Velg form verktøyet fra verktøylinjen  
eller verktøykassen. 

2. Velg din foretrukne farge, linjetykkelse og 
utfyllingsfarge fra egenskapslinjen. 

3. Tegn figuren på din Workspace side. 
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Linjeverktøy  
 
Linjeverktøyet hjelper deg å tegne rette linjer. Du kan også endre linjens tykkelse, endestykker 
og linjetype ved å bruke egenskapslinjen. 
 

1. Velg Linje verktøyet fra verktøylinjen eller verktøykassen. 
2. Velg din foretrukne farge og linjetykkelse i egenskapslinjen. 

 

 
 

3. Tegn en linje på din Workspace side. 
 

* Når du har tegnet en linje, kan du bruke Utvalgpilen til å trykke på 
linjen, og bruke krysspilene for å forandre på vinkelen av linjen. 

 
 
 

Fyllverktøyet 
 
Fyllverktøyet lar deg fylle en form, side eller et bilde med farge. 

 

1. Velg Fyll  verktøyet fra verktøylinjen eller verktøykassen. 
2. Velg fargen du vil bruke. 

 

 
 

3. Klikk på området du vil fylle med farge. 
 
* Du kan også bruker fyllverktøyet til å forandre bakgrunnsfargen til en blank 
Workspace side. 

 
 
Instruksjonsbruk 
 
Lag din egen idémyldring og skriv ned hvordan du kan bruke utfyllingsverktøyet. 
 
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Workspace redigeringsverktøy 
 
Denne verktøygruppen blir brukt til å redigere eller forandre notatene du lager. Denne 
samlingen vil bli tilgjengelig når du har brukt valgpilen til å velge en ting. Mange av disse 
verktøyene bruker de samme tastatursnarveiene som Microsoft Office. Du kan bruke disse 

verktøyene ved å brule Valg  pilen til å trykke på en kommentar du har laget. 
Redigeringsalternativene vil bli synlige fra egenskapslinjen nederst på skjermen. 
 

 
 
 

Redigeringsverktøy 
 

  Klipp ut 
Fjern eller ”klipp ut” et valgt område. 

  Kopier 
Lag en kopi av et valgt område. 

  Lim inn 
Lim inn en ting som har blitt klippet ut eller kopiert, på en 
Workspace side. 

  Velg alt 
Velger alle enheter på en Workspace side. 

  Send til front\bak 

Velg posisjonen til en enhet. Du vil bli i stand til å sende en 
enhet i front eller bak en annen enhet, og på den måten 
opprette flere ”lag”. 

  Rotasjon 
Roter enheter 90°, 180° eller snu enheten horisontalt eller 
vertikalt. 

  Grupper 
Marker flere separate enheter og bruk denne funksjonen til å 
låse gruppen fast til ”en” enhet og posisjon. 

  Løs opp gruppen Løs opp en låst gruppe enheter. 

  Flytt til bakgrunnen 
Denne funksjonen lar deg ”lime fast” en enhet permanent til en 
Workspace side. 
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Legg til galleriinnhold 
 
Dette verktøyet lar deg sette inn innhold fra galleriet til ditt document. Bildene er organisert i 
temagrupper. Det er tre typer ressurser som er tilgjengelige fra galleriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversikt over Galleriet 
 

Hovedkategori Underkategorier/Beskrivelser 
Art and Recreation Kunst, spill, musikk og sport 
Graphic Organizer Venn-diagrammer, flytskjemaer, språkdiagrammer osv. 
Interwrite Sims Flash filer: Spill, naturfag, samfunnsfag, matematikk, språklære, 

lærerverktøy 
ExamView® Legg til ditt eget Exam View innhold til galleriet for å få lett tilgang. 

Eksempelinnhold følger med. 
Language Arts Håndskriving, gramatikk, orddeler (sammensatte ord, forstavelser, 

røtter, ordfamilier osv), litteratur, poesi. 
Math Terninger, dominobrikker, geometri, penger, tall og symboler, verktøy, 

matematiske fakta, ligninger, brøk, algebra, tabeller og grafer, 
matematisk analyse.  

Science Anatomi, dyrelære, biologi, kjemi, klima, mat, geologi, fysikk, astronomi, 
verktøy og vær. 

Social Studies Geografi, veiskilt, transport, følelser, historie, hverdagsliv og ferie. 
Special Needs Døvespråk 
Leksjoner Få tilgang på eksempler til undervisningstimer. Du finner norske 

ressurser på www.trimax.no 
Opplæringsprogram Linker deg til vår nettside der du får tilgang til undervisningshjelp på 

video tilpasset din ferdighetsgrad. (Engelsk) 
 
Du kan også lage din egen kategori og flytte dine figurer inn i din kategori. 

Bildeside: Dette bildet vil 
bruke opp hele skjermen. 
Bøyen i det øverste 
hjørnet indikerer at dette 
er en bildeside. 

Bilde: Dette er et enkelt 
bilde. Du kan forandre 
størrelsen på bildene. 

Sims: Mange av disse 
filene har enten lyd, 
og/eller animasjoner. 
(flash filer) 
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Legg til objekter fra galleriet 
 

1. Klikk på Galleri  ikonet på verktøylinjen. 
2. Bla gjennom eller bruk søkefunksjonen til å finne et lokalt bilde eller Sim du vil bruke. 

3. Bruk Valg  pilen til å dra bildet over til Workspace siden. 
 
 

Søkefunksjonen 

Oversiktsbilder 

Bildekategorier og 
underkategorier 

Gallerimenyen  
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Forståelsessjekk 
 
Identifiser noen verktøy og beskriv hvordan du vil bruke verktøyene til å opprette et diagram. 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
Øvelse  
 
Vi skal legge til et par sider ekstra til undervisningstimen om trær du opprettet i modul 1.  

 
1. Bruk Nytt Sideoppsettverktøyet til å lage en stigningsside med fargene blå og grønn. 

Velg typen som gjør at siden din ser mest ut som blå himmel og grønt gress. 
2. Opprett en ruteside som ser ut som en linjert side, og vær sikker på at du har en 

tittelboks. Bruk tekstverktøyet til å skrive ”Hva vet du om trær?” i tittelboksen. 
3. Finn et bilde av et tre i galleriet, og legg det til siden din. 
4. Gå til den første siden av leksjonen. Bruk linjeverktøyet til å tegne noe fra ”Tre”skyen 

din. 
5. Rull ned til enden av dokumentet og legg til enda en en ruteside, men denne gangen 

lager du også vertikale linjer, med et opphold på omtrent 55 for både vertikale og 
horisontale linjer. Husk å legge til en tittelboks. 

6. Bruk tekstverktøyet til å skrive følgende i tittelboksen: ”Mitt favoritteple”. 
7. Bruk linjeverktøyet til å lage tre horisontale linjer; disse vil senere bli brukt som 

navnelapper for en graf. 
8. Lag en kalenderside for denne måneden. 

 



________________________________Workspace Nivå 1 Treningshåndbok 

  31 

Håndtering av Workspace filer 
 
 
Organiser en Workspace fil 
  

1. Klikk på Sidesorterer ikonet fra verktøylinjen. 
2. For å slette sider, marker de sidene du ikke vil ha, og 

deretter klikk på papirkurven, eller trykk delete på 
tastaturet. 

3. For å sortere sider, bruk pilen til å velge en side. Trykk 
på den, og dra siden til et annet sted i 
sidesorteringsvinduet for å flytte den. 

4. Klikk på meny  ikonet for å se noen av de andre  

alternativene du kan bruke med sidesortereren. 
5. Når du er ferdig, trykk på “X”-en for å lukke vinduet. 

 
 
 
 Lagre en Workspace fil 
 

1. Bruk sidesortereren  til å slette og sortere dine Workspace sider. 

2. Klikk på Lagre  knappen fra verktøylinjen. 
3. Avslutt Workspace.  
4. For å åpne din Workspace fil, enten dobbeltklikk på filen i browseren, eller hvis du er 

I Workspace, klikk deg fram til Meny>Fil>Åpne. 
 
 
 
Eksporter en Workspace Fil.  
 

1. Gå til Meny>Fil>Eksporter. 
2. Velg det formatet du ønsker, målplasseringen du vil 

eksportere til, og til slutt siden(e) du ønsker å eksportere. 
3. Trykk eksporter når du er ferdig..  

 
 
 
Print ut en Workspace fil 
 

1. Fra Workspace verktøylinjen, gå til Meny>Fil>Skriv ut.  
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Instruksjonsbruk.  
 
Opprett en leksjon til å bruke i en undervisningstime. Bruk disse hjelpespørsmålene til å 
planlegge leksjonen. 
 
 
1. Hvilke(t) fagområde(r) vil leksjonen din inneholde? 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 
2.  Hvilken vanskelighetsgrad er leksjonen beregnet for? 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 
3. Hvilken standard dekker leksjonen din (hvis mulig)? 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 
4. Hvilke kompetansemål har du? 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 
5. Hvilke Workspace verktøy kunne du bruke i leksjonen som vil hjelpe deg å oppnå 

kompetansemålene?  
 
 

Workspace verktøy Funksjon/beskrivelse 
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6. Bruk de følgende områdene til å lage et ”storyboard” for din leksjon. 
 
1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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Modul 3:  

Engasjer innholdet med elevene 

 
 
 

Oversikt 
 
Denne module er designet for brukeren som nettop har opprettet en Workspace leksjon, og har 
kunnskap om bruken av skrive- og presentasjonsverktøy. Deltakeren vil lære hvordan man 
bruker et variert spekter av verktøy til å engasjere elevene på best mulig mate, og forbedre 
deres opplevelse tilknyttet en Workspace leksjon.  
 
 

Kompetansemål: 
 
Målet er at deltakeren vil kunne følgende etter å ha lest dette kapittelet: 

 

• Identifisere og bruke Workspace verktøy til å engasjere elevene og innholdet.  

• Evaluering av flere typer bruk av Workspace verktøy. 
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Bruken av Workspace til å engasjere elever 

 
Workspace har et variert utvalg av verktøy som er designet for å forbedre interaktivitet med 
innholdet som blir undervist. Mange av verktøyene som blir brukt til å lage en leksjon kan også 
bli brukt til å engasjere en leksjon. 
 
Noen av de vanligste verktøyene har allerede blitt forklart i modul 1 og 2, som Frihåndstekst, 
Frihåndsfigur, markeringspenn, flerfarget penn, bildepenn og stempelet. Noen av de nye 
verktøyene som blir forklart her er Gardinen, Timeren* og Rampelyset*.  
 
* Disse verktøyene finner du vanligvis bare i verktøykassen. 
 
Gardinen  
 
Gardinen lar deg ”gjemme” deler av siden du ikke vil at elevene skal se. Størrelsen på gardinen 
kan bli endret etter behov, den kan bli flyttet og til og med bli gjort delvis gjennomsiktig.  

 
1. Gå til et dokument eller en side hvor du vil bruke Gardinfunksjonen. 

2. Klikk på Gardin  ikonet fra verktøykassen eller verktøylinjen. Gardinens 
egenskaper kan bli endret i egenskapslinjen. 

3. Bruk hjørnepunktene til å endre størrelsen på din gardin, eller bruk pilen til å 
reposisjonere gardinen hvor som helst på siden. 

4. Mår du er ferdig med Gardinen, klikk på Lukk Gardin-knappen nederst på skjermen. 
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Spotlight 
 
Spotlight lar deg fokusere på en liten del av skjermen. Spotlight er veldig likt gardinfunksjonen, 
men her kan du endre det valgte feltet til en hvilken som helst figur. Rampelysfunksjonen finner 
du vanligvis i verktøykassen. Du kan legge til spotlight funksjonen til verktøylinjen. 
 

1. Gå til et dokument eller en side der du ønsker å bruke spotlight. 

2. Klikk på Spotlight  ikonet fra verktøykassen eller verktøylinjen. Spotlight`s 
egenskaper vil bli tilgjengelige via egenskapslinjen. 

3. Bruk musen til å dra rampelyset hvor som helst på skjermen. 
4. Når du er ferdig med rampelyset, klikk på Lukk Rampelys-knappen nederst på 

skjermen. 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timeren 
 
Timeren vil pipe og lyse for å indikere at tiden er omme. Den kan 
også fungere som en stoppeklokke. 

1. Klikk på verktøykasse-ikonet og velg Timer  ikonet. 
2. Sett timeren til enten en timer eller en stoppeklokke ved å 

bruke radioknappene med tilsvarende navn. 
3. Still inn dine foretrukne tidsinnstillinger.  
4. Trykk Start for å begynne (ned)tellingen.  

Lukk 
Rampelys 

Endre 
innstillinger 

 

Størrelses- 
håndtak 

Rampelysegenskaper 
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Øvelse 
 
Utforsk engasjeringsverktøyene forklart ovenfor og lag notater til tre av verktøyene du 
interesserer deg for. 
 

Workspace verktøy Funksjon/bruk Dine modifikasjoner 
   

   

   

 
 
Forståelsessjekk 
 
Hvis du ville hjelpe elever å lage et diagram, hvilke verktøy ville du anbefale, og hvordan burde 
de bruke disse verktøyene? 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Beskrivelse av Workspace verktøy 

 
Nedenfor er det en oversikt over de vanligste verktøyene i tillegg til en beskrivelse. Prøv å bruke 
noen av disse verktøyene med et av de anbefalte brukseksemplene. 
 
 

Sideverktøy 
 

Verktøy Bruksområder 

  Blank side 

• Workspace leksjoner 
• Undervisningstime eller notater for møter  
• Elevportoføljer 

  Rutesider 

• Notater 
• Håndskriftøvelser 
• Eget grafark for areal, omkrets og figurgrafer.  
• Tabeller 
• Kart aktiviterer, målestokk 
• Oppmøtetabell 
• Kryssord 

  Kalenderside   

• Dokumentoppdrag 
• Prosjektadministrasjon 
• Morgenkalender aktiviteter 
• Bursdagsoversikt 
• Matteaktiviteter som involverer tid 
• Refleksjonsjournal  
• Grafisk oversikt over oppmøte 
• Væroversikt 
• Elevplikter og ansvar 
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Noteringsverktøy 
 

  Penn 
• Skriving og tegning 
• Oppsummering og notering 

  Flerfarget penn 

• Skissering eller håndskrivingsøvelse 
• Bruk denne istedenfor pennen for å gi litt farge til siden. 
• Velg en stolt skole- eller klassefarge.  

  Figurpenn 
• Bytt bilde avhengig av temaet 
• Skreddersy til ditt tema.  

  Frihåndstekst 
• Gi navn til diagrammer 
• Skriv ned definisjoner 

  Tekstskrivingsverktøy 

• Bruk til å skrive navnelapper til et diagram 
• Bruk med ”Setningssplitter”funksjonen og lag 

språkoppgaver. 

  Markeringspenn 

• Marker ord og viktige konsepter på nettsider, powerpoint og 
andre dokumenter/programmer. 

• Marker hovedprinsippet og hjelpende setninger.  
• Marker ”Fakta vs. Subjektivt utsagn” 

  Linjeverktøy 

• Lag linjer og piler 
• Sammenlign ulike ting 
• Lag brettspill 
• Lag et tilpasset håndskriftsark 
• Lage merkelapper 
• Tegn egne vinkler/polygoner 
• Lag tabeller 

  Figurverktøy 

  Frihåndsfigur 

• Lag grafiske figurer  
• Lag flytskjemaer 
• Opprett figurer for sorteringsaktiviteter 

  Stempel 

• Bruk til sjekklister eller grafiske aktiviteter 
• Bruk som belønningsstempel  
• Bruk til å sortere, lage mønster eller telling. 
• Tilpass med dine egne bilder tilpasset temaet.  
• Bruk til matteoppstillinger 
• Grafer 

  Utfyllingsverktøyet 
• Brøk 
• Trekk oppmerksomhet til en detalj i et bilde.  
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Redigeringsverktøy 
 

  Valgpil 
• Flytt objekter for å avsløre fasiten under 

  Viskelær 
• Visk bort farge for å avsløre objektet under. 

  Kopier 

  Lim inn 

• Kopier og lim inn flere objekter oppå hverandre, slik at de 
kan bli brukt flere ganger. (f.eks i pengeaktiviteter) 

  Send til front/bak 
• Lag flere ”lag” med enheter 

  Lim fast til bakgrunnen 
• ”Lim” fast objekter eller svar til siden, dekk over med farge, 

og så bruk viskelæret til å avsløre svaret eller objektet. 

 
 

Multimediaverktøy 
 

  Galleriet 

• Interaktive simulasjoner 
• Innholds-relaterte bilder og diagrammer 
• Historiefortelling 

  Ta opp og spill av 

• Ta opp leksjoner for at elever med fravær senere se hva 
som skjedde på tavlen.  

• Lag videoveiledning 

 Ta bilde 
• Ta bilder fra en nettside eller fra dine dataprogram.  

 
 

Presentasjonsverktøy 
 

  Gardiner 

• Bruk med tekst til å hjelpe med lesing\nivågruppering 
• Avslør deler av en presentasjon, nettside eller utdrag fra en 

tekst 
• Gjetning – ”Hva tror dere er bak gardinen, basert på 

ledetrådene?” 

  Rampelys 
• Gjetningsleker 
• Fokus på deler av et diagram eller en tekst 

  ExamView File 

  Student Response 
System (SRS) 

• Sjekk forståelse ved å sette inn spørsmål fra Exam View 
tests. 

• Få umiddelbar tilbakemelding til spørsmål  
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Instruksjonsbruk 
 
Nå er det din tur til å idemyldre måter du kan bruke verktøyene. Prøv å komme opp med et  
nytt bruksområde for hver kategori. 
 
 

Kategori Instruksjonsbruk 

Sideverktøy  

Noteringsverktøy  

Redigerings 
verktøy 

 

Multimediaverktøy  

Presentasjonsverktøy  
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Øvelse 
 
Øv ved å bruke mange Workspace verktøy til å gjøre ferdig din leksjon om trær.  
 

1. Bruk sidesortereren til å slette eller flytte sider som ikke er relatert til din leksjon om 
Trær. 

2. Bruk den venstre delen i tabellen nedenfor til å sortere sidene dine i riktig rekkefølge. 
Bruk så høyresiden til å finne ut hvilke verktøy du bør bruke for å lage leksjonen. 

 

Page Presentation Idea 

1. Den første siden med 
”Tre” 

• Bruk valgpilen til å sortere bokstavene slik at de danner 
ordet ”Tre”. 

2. “Tre” med en sky tegnet 
rundt 

• Bruk frihåndstekst verktøyet til å idemyldre en liste med 
forskjellige trær. 

3. Linjert ark, ”Hva vet du 
om trær?” 

• Bruk pennen til å idemyldre hva du vet om trær. Lag et 
skjema som inneholder hva du ”VET”, hva du ”VIL VITE” og 
hva du ”HAR LÆRT” om trær.  

4. Stigningsside 

• Bruk pennen og figurverktøyet til å lage et tre med brun 
stamme og grønne blader.  

• Bruk sirkelfigurverktøyet til å lage en gul sol.  
• Plasser en person fra galleriet under treet. 
• Bruk frihåndstekstverktøyet til å navngi de ulike delene av 

treet.  
• Bruk rampelyset på navnelappene på diagrammet.  
• Bruk valgpilen til å velge treet du har laget og kopier det.  
• Lag en blank side og lim inn treet på siden.  
• Bruk stempelverktøyet til å plassere epler på treet. 

5. “Mitt favoritteple”-tabell 

• Bruk frihåndstekst verktøyet eller pennen til å skrive ned tre 
typer epler på linjene.  

• Plasser forskjellige antall stempler på hver kategori.  

6. Kalenderside 

• Bruk pennen til å skrive ned følgende hendelser på 
kalenderen: ”Skogstur”, Gruppeprosjekt om trær, og 
Enhetstest. 
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Modul 4:  

Integrering av multimediaressurser  
 

 
 
 

Oversikt 
 
Denne modulen er laget for brukeren som har laget en Workspace leksjon og har fortåelse av 
følgende konsepter: utvalg pilen, sideverktøy, navigeringsverktøy og verktøykassen. Brukeren 
vil lære hvordan man refererer til andre ressurser/dokumenter og hvordan man legger til 
multimedia til en Workspace side. Leseren vil også lære bruken av et variert spekter av 
Workspace verktøy for å lage bilder og filmer. 
 
Kompetansemål: 
 
Etter endt modul vil leseren være i stand til følgende: 
 

• Innlemme eksisterende multimedia i en Workspace leksjon.  

• Lage multimedia med Workspace verktøy.  
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Legg til eksisterende multimedia 
 
Mange lærere bruker et variert utvalg av multimedia i deres leksjoner, som flash objekter, lyd 
og video. Inkludert i Workspace programvaren følger det med multimedia filer, men har også 
mulighet til å legge til andre eksisterende multimediaressurser. 
 
 
Interwrite Sims 
 
Multimediaressursene i galleriet består av Interwrite Sims, som kort sagt er flash filer. De kan 

bli identifisert med flash  symbolet i det nedre høyre hjørnet av ikonet. Disse flash filene 
finner du i Interwrite Sims kategorien, i tillegg til at du også finner de i tilhørende kategorier i 
galleriet.  
 

                    
 
 
 
Øvelse 
 
Let gjennom Sims mappen og velg en Sim som du kunne ha brukt i en leksjon du lager. Prøv å 
bruke noen av skrive verktøyene på din flash fil. 
 
Hvilke(n) Sim(s) valgte du? ____________________________________________________  
 
Hvor fant du din Sim? ________________________________________________________  
 
Hvordan fungerer det? ________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  

Flash symbolet 
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Flash Player  
 
Få tilgang til dine eksisterende Flash filer og legg dem til din Workspace side. 
 

1. Gå til verktøykassen  og velg Flash Player . 
2. Bla gjennom til filen du ønsker å bruke. 
3. Du kan bruke dine Workspace verktøy til å skrive notater eller notere over Flash 

filen. 
 

 
 
 
Lydavspiller 
Få tilgang til dine eksisterende lydfiler og legg dem til din Workspace side.  
 

1. Gå til verktøykassen  og velg lydfil .  
2. Bla gjennom til filen du ønsker å bruke. 
3. Når du er klar til å spille av lydfilen, klikk på avspillingsknappen. 
4. Bruk pause- og stoppknappene etter behov. 
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Videofil  
 
Få tilgang til dine eksisterende videofiler (.wmv, .avi, .mpeg) og legg dem til din Workspace 
side. Også her kan du lage notater på videoene.  
 

1. Gå til verktøykassen  og velg Video Fil .  
2. Bla gjennom til filen du ønsker å bruke.  
3. Press avspillingsknappen når du er klar til å spille av videoen. 

Den vil vises i et ekstra vindu med et ekstra sett noteringsverktøy.  
4. Når du velger et av disse spesielle skrive verktøyene vil videoen 

automatisk ta en pause for at du skal kunne lage notater på bildet. 
5. For å fortsette filmen, klikk på avspillingsknappen i den nedre venstre delen av 

avspillingsvinduet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvelse 
 
Lag en blank side, og velg deretter en lydfil, en videofil eller en flash fil du har. Bruk deretter 
Workspace verktøy til mediet du har valgt. 
 

Juster 
videostørrelsen 

 
Noteringsverktøy 

 
Ta Bilde 
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Lag multimedia ved hjelp av Workspace verktøy 
 
Selv om det er mye ressurser tilgjengelig i Workspace, kan det hende at du får behov for å lage 
ditt eget tilpassede innhold. Det er flere verktøy i Workspace som vil hjelpe deg lage dine egne 
bilder eller videoer. 
 
 
Lag bilder med ”Ta opp” funksjonen  
 
”Ta bilde”-funksjonen gir deg mulighet til å ta bilde av en del av skjermen. Du kan både ta bilde 
av et annet sted (f. eks. en nettside, PowerPoint, tekstfil, .pdf osv) og av en Workspace side. 
 

1. Gjør mediet du ønsker å ta bilde av tilgjengelig. 

2. Klikk på Ta opp  verktøyet fra verktøykassen eller verktøylinjen. 
3. Et vindu som spør hvilken bildefunksjon du vil bruke spretter opp: 
 

 
 

• Delvis: Velg en firkantet eller rektangulær del av skjermen til å ta bilde av. Du vil få 
tilgang til et verktøy som markerer hvilken del av bildet du ønsker å ta bilde av. For 
å markere, ”dra” en firkant over skjermen, som i MS Paint. 

 
• Frihånd: Ta bilde av en del av skjermen ved å tegne en frihånds omkrets. Du vil få 

tilgang til en spesiell penn, slik at du kan markere den delen du ønsker å ta bilde av. 
 

• Vindu: Ta bilde av vinduet som er aktivt. 
 

• Helskjerm: Ta bilde av alt som er på hele skjermen. 
 

4. Hvis du vil ha en ny blank Workspace side med bildet ditt, kryss av boksen der det står 
”Plasser opptak på ny side.” 

 
 
* Du kan lagre dine bilder i galleriet ved å åpne galleriet og dra bildet til en av mappene som er 
der, eller du kan lage din egen mappe. 
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Fillagring av enkelte objekter som bilder  
 
Dette verktøyet lar deg lagre dine notater som en bildefil. Du kan lagre bildet til et hvilket som 
helst sted på datamaskinen med dette verktøyet.   

1. Bruk Valgpilen  til å markere enhetene du vil 
bruke til å lage et bilde.  

2. Trykk Eksporter Enheter  knappen fra 
egenskapslinjen nederst på skjermen. 
 

3. Velg din foretrukne filtype, bestem hvor du ønsker at 
enheten skal bli lagret, og gi filen et navn. 
 

4. Klikk Eksporter. 
 
 
 
Legg filer til galleriet  
 
For å legge bilder til galleriet, bruk Valgpilen og ”dra og slipp” bildet til galleriet. Hvis du 
ønsker å legge til mer detaljert informasjon om bildet, som et beskrivende filnavn, navn eller 
søkeord, følg punktene nedenfor.  
 

1. Bruk valgpilen  til å markere enhetene du 
ønsker å bruke til å lage et bilde.  

2. Velg Legg filer til galleriet  knappen fra 
egenskapslinjen nederst på skjermen. 

 
3. Bestem filtypen, kategorien, navn og 

nøkkelord til bildet ditt. 
 
4. Trykk Lagre, og Ferdig. 

 
5. Du kan også ha galleriet åpent og dra objektet 

inn til ønsket kategori. 
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Lag videoer med Workspace.  
 
Med Ta opp, og spill av verktøyet lar deg ta opp stemmen din (hvis du har en mikrofon på 
datamaskinen), i tillegg til workspace og andre programmer du har på skjermen din. Dette 
verktøyet gir deg en mulighet til å lage en mer fargerik veiledning til elever. 

1. Gå til verktøykassen   og velg Ta opp og spill av  verktøyet. 
 

2. Klikk på Ta opp-knappen for å starte opptaket.  
 

 
 

3. Bruk programmer på datamaskinen, eller lag notater og diagrammer i Workspace. Når 
du er ferdig, klikk på Stopp opptak-knappen. 

 

 
 

4. Lagre filen din. 
 
NB: Opptaket blir lagret som en video(.avi) fil. Når du har lagret filen, kan du spille den av ved 
å trykke på den grønne spill av knappen.  
 
 
 
Instruksjonsbruk.  
 
Hvilket multimediavektøy synes du var best, og Hvorfor?  
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
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Modul 5:  

Bruken av Workspace med andre 

Applikasjoner  
 

 
 
 

Oversikt 
 
Denne modulen er laget for brukeren som ønsker å bruke eksisterende innhold med Interwrite 
Tavle og skriveplate. Brukeren må ha generell kunnskap om enkle Workspace skriveverktøy. I 
denne modulen vil du lære hvordan man lager notater på eksisterende Office dokumenter og 
bruke Workspace-verktøy med tredje-parts programvare, slik som nettsider, .pdf filer, 
programmer og dokumentkameraer.  
 
Kompetansemål 
 
Etter endt modul, vil brukeren være i stand til å: 
 

• Bruke Workspace med eksisterende data.  

• Bruke Office Modus til å legge notater direkte inn på et Microsoft Office dokument.  
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Bruken av Workspace med eksisterende dokumenter 
 
Workspace er laget for at det skal være enkelt å bruke eksisterende ressurser på din 
datamaskin. Grovt sett kan ressursene bli delt inn i tre kategorier; maskinvare, programvare og 
filer. Når du trykker på et av Workspace skriveverktøyene, blir det automatisk tatt bilde av 
applikasjonen du jobber med, slik at du kan skrive notater på siden uten at originalfilen blir 
endret. I tillegg kan du legge inn hyperlenker på Workspace sider til andre filer, eller ressurser 
du ønsker å bruke. 
 
 
Lage hyperlenker til andre media 
 

Lenkeverktøyet lar deg legge til en hyperlenke til ditt Workspace dokument. Du kan linke 
til andre Workspace filer, nettsider, Office dokumenter, lyd- eller videofiler. 
 

 
 
 

1. Bruk pennen, galleriet, eller andre verktøy til å opprette et bilde. 

2. Bruk utvalgpilen  til å velge objektet du ønsker å bruke som lenke. 
3. Klikk på lenkeverktøyet i egenskapslinjen. 
4. Klikk på Legg til/rediger lenke. 
5. Velg hva slags dokument du ønsker å lenke til ved å bruke menyen lenketype. 

 

 
 

6. Bla gjennom filen du ønsker å lenke til, og klikk OK. 
7. Det første valget ditt vil nå ha en lenkeknapp tilknyttet seg. Ønsker du å følge linken, 

klikk på denne knappen. 
 

 
 

Lenke- 
knapp 
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Alternativer for Internet Explorer  
 
I verktøykassen finner du dette verktøyet, som starter opp Internet Explorer. Du kan også 
bestemme at den skal starte opp din foretrukne 
nettside.  
 

1. Fra Menu, gå til Innstillinger, Alternativer 
delen. 

2. Nesten nederst på siden vil du se en knapp der 
du kan endre oppstartsside, Standard 
Internett Addresse. 

3. For å legge til dette verktøyet til verktøylinjen, 
gå til delen som heter tilpass verktøylinjen. 

4. Dra og slipp nettleserikonet  til 
verktøylinjen.  

5. Klikk OK, og velg Lagre. 
 

 
 
 
 
Skrive på eksisterende applikasjoner  
 
Muligheten til å jobbe på andre applikasjoner er en av de mest populære innslagene i 
Workspace. Skjermen blir alltid tatt bilde av når du velger et skriveverktøy, slik at du kan lage 
notater uten å påvirke dokumentet. Når du ønsker å gå tilbake til mediet, blir alle notatene 
automatisk lagret som en Workspace side. 
 

1. Åpne applikasjonen eller dokumentet du ønsker å bruke med Workspace. 
2. Velg et skriveverktøy, som f.eks pennen, og lag noen notater. 

3. Når du er klar for å gå tilbake til applikasjonen din, klikk på museikonet . 
4. Du kan bruke sidesortereren eller navigasjonsverktøyene på verktøylinjen til å gå 

tilbake til notatene dine. 
 
 
 
Øvelse  
 

1. Åpne et eksisterende dokument eller program, som f.eks en .pdf, MS Word fil eller en 
nettside. 

2. Velg et skriveverktøy, som pennen eller markereren. 
3. Lag noen notater på skjermen. 
4. Klikk på museikonet for å gå tilbake til applikasjonen din. 
5. Avslutt applikasjonen. 
6. Bruk enten navigasjonspilene eller sidesortereren til å gå tilbake til notatene dine. 
7. Skift farge på pennen og lag noen flere notater.  
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Office Modus  
 
Office modus gir deg mulighet til å lage notater direkte inn på et office dokument. Dette betyr 
at man slipper å ha kontroll over to separate filer (office filen, og Workspace filen med notater).  
Office modus har en forkortet verktøylinje, og fungerer med PowerPoint, Word og Excel. Det er 
også mulighet for å bruke PRS med Office modus. 
 

For å starte Office modus: 

1. Klikk på Interwrite ikonet i aktivitetsfeltet . 
2. Velg Office Mode. 

ELLER 
 

1. Gå til Start>Alle Programmer> Interwrite Learning. 
2. Velg Interwrite Workspace, og videre Office Mode. 

 

 

Den forkortede verktøylinjen 
 
Mange av verktøyene på denne verktøylinjen er ganske like fra verktøyene i Interactive mode, 
men det er noen nye verktøy på denne verktøylinjen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:  Office modus og Interaktive modus kan ikke kjøre samtidig. 

Sett inn 
Alle notater 

Sett inn 
Valgte notater 

Sett inn 
Blank side  

Lagre som en  
Side i PPT 

Slett SRS 
Integrering 
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Bruken av Office modus med Word 
 

1. For å åpne Office modus med Word, kan du starte opp Word, åpne et eksisterende 
dokument, eller klikke på Word-ikonet på Office modus 
verktøylinjen. 

 
 
2. Gå til Innstillinger og bestem hvordan du vil at notatene skal bli 

implementert i dokumentet. De mest populære alternativene er 
Automatisk sett inn notater og Sett inn tekst ved markør. 

 
 
 
 
3. Bruk skriveverktøy som pennen, markereren eller 

stempelverktøyet til å lage noen notater. Hvis du velger et 
verktøy og du ser en pil under verktøyet, kan du tilpasse 
verktøyet videre til ditt bruk. 

 
 
 

4. Når du er ferdig med å lage notater, klikk på  

museikonet  for at notatene skal settes inn i dokumentet. Når notatene har 
blitt lagt til, blir omgjort til enkeltobjekter i Word, og kan bli endret akkurat som en linje, 
en figur eller et bilde. 
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Bruken av Office modus med PowerPoint.  
 

1. For å bruke Office modus med PowerPoint, kan du enten åpne PowerPoint, åpne en 
eksisterende presentasjon, eller klikke på PowerPoint ikonet på verktøylinjen i Office 
modus. Denne modusen er designet for å bli brukt i Slide Show modusen. 

 
 
 
2. Gå til Innstilling Menu og bestem hvordan du vil at notatene 

skal bli implementert i dokumentet. Det mest brukte alternativet 
er Automatisk sett inn notater. 
 
 
 
 

3. Bruk skriveverktøy som pennen, markereren eller 
stempelverktøyet til å lage noen notater. Hvis du velger et 
verktøy og du ser en pil under verktøyet, kan du tilpasse 
verktøyet videre til ditt bruk. 

 
 
 
 

 

4. Når du er i Slide Show modusen kan du legge til en blank side  til å lage notater 

på, eller du kan ta et bilde og lagre notatene dine  som en separat side. 
 
 

5. Når du er ferdig med å lage notater, klikk på museikonet  for at notatene dine 
skal bli implementert i dokumentet. Når notatene har blitt lagt til blir de objekter, 
og kan bli manipulert på samme måte som en linje, en figur eller et bilde. 
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Bruken av Office modus med Excel 
 

1. For å bruke Office modus med Excel kan du enten åpne Excel, åpne et eksisterende 
dokument, eller klikke på Excel ikonet på verktøylinjen i Office modusen. 

 
2.  Gå til Settings Menu og bestem hvordan du vil at notatene 

skal bli implementert i dokumentet. De mest populære 
alternativene er Automatisk sett inn notater og Sett tekst 
inn i celler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Bruk skriveverktøy som pennen, markereren eller 

stempelverktøyet til å lage noen notater. Hvis du velger et 
verktøy og du ser en pil under verktøyet, kan du tilpasse 
verktøyet videre til ditt bruk. 
 

 
   
 
 
 
 

4. For å sette numre inn i en celle må du bytte fra penn til tekstpennen. Skriv så 

numrene oppå cellen du foretrekker. Klikk på museikonet  for å legge notatene 
inn på dokumentet dtt. 
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Forståelsessjekk 
 
På hvilken måte foretrakk du å lage notater, å notere ”oppå” dokumenter i interaktiv modus, 
eller Office modus? Skriv ned noen fordeler og ulemper med din foretrukne metode. 
 
Foretrukne metode: __________________________________________________________  
 

Fordeler Ulemper 
  

 
 
Instruksjonshjelp 
 
Hvirdan kan du bruke eksisterende ressurser med din Interwrite Tavle\Skriveunderlag og 
Workspace? 
 

Ressurstype Ressurs/enhet Bruken av Workspace 
 
 

Maskinvare 
 
 

  

 
 

Programvare 
 
 
 

  

 
 

Nettsider 
 
 
 

  

 
 

Bilder/Dokumenter 
 
 

  



________________________________Workspace Nivå 1 Treningshåndbok 

  58 

 
Modul 6:  

eInstruction Produkt Integrasjon 
 

 
 
 

Oversikt 
 
Denne modulen viser hvordan man utnytter responsverktøyene og Exam View  innhold ved 
hjelp av Workspace. Deltakeren vil lære hvordan man lager spørsmål for CPS, Response og 
PRS, både med planlegging og på sparket.  
 
Kompetansemål 
 
Etter endt modul vil deltakeren være i stand til følgende: 
 

• Integrere Exam View spørsmål i en Workspace leksjon.  

• Integrere CPS, Response og PRS spørsmål i en Workspace leksjon. 

• Bruke CPS, Response og Exam View samtidig i Workspace. 
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Integrering av ExamView spørsmål.  

 
Det kan hende du allerede har Exam View innhold som du enten har laget selv, eller importert 
fra et annet sted. Uansett kilde kan dette innholdet i Workspace forbedre undervisningen din. 
Når du importerer Exam View .bnk eller .tst filer til Workspace, kan du vise spørsmålet ved 
tittel, vise det korrekte svaret, eller du kan rekalkulere verdiene hvis det er et dynamisk 
spørsmål.  
 
 
Importering av Exam View  filer til en Workspace side.  

1. Velg Open Exam View File , fra enten verktøykassen eller verktøylinjen.  
 
2. Bla frem til Exam View .bnk eller .tst filen du ønsker å bruke, og klikk OK. 

 
3. ExamView  spørsmålet vil bli synlig på skjermen, i tillegg til ExamView  verktøylinjen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importer Exam View  filer til Workspace galleriet.  

1. Fra Workspace menyvalget, klikk på Galleri  knappen. 

2. Klikk på Galleri-menyknappen , og velg Add 
File to Gallery. 

3. Bla frem til ExamView  filen (.tst eller .bnk) du 
ønsker å legge til galleriet. 

4. Velg ExamView  mappen under kategorivalget. Du 
kan også legge til nøkkel/søkeord til filene dine, slik 
at du lettere kan finne filene ved å søke. 

5. Åpne galleriet  i ExamView  kategorien for å få 
tilgang til ExamView  filene,  

6. Dra ExamView  du ønsker å bruke til en blank 
Workspace side. 

7. Spørsmålet til ExamView  filen vil vise seg på skjermen, i tillegg til verktøylinjen. 
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Hold ExamView  spørreundersøkelser i Workspace. 
 
Når du starter opp Exam View i Workspace får du tilgang til seks Exam View  knapper via en 
ny verktøylinje. (NB: Ikke alle knappene vil være tilgjengelige under spørrsundersøkelsen) 
 

Åpne Exam View  Fil: Lar deg velge en annen spørsmålskilde eller testfil, når 
som helst. 
 
Forrige og Neste spørsmål: Klikk deg fram til ulike spørsmål på filen. 
Spørsmålene vil bli synlige på din aktive Workspace side. 
 
Velg spørsmål via tittel: Viser en oversikt over ulike spørsmål, sortert via 
tittel. Bla gjennom og velg ditt foretrukne spørsmål. 
 
Vis fasit: Viser det korrekte svaret ved å sette en hake ved svaret. 
 
Rekalkulering: Bytt svaret med enda et spørsmål, og lever det flere ganger.  
 

Start ResponsSystem: Gir deg muligheten til å integrere med CPS eller PRS. 
 
 
 

1. Hvis du ikke har Exam View  verktøylinjen på skjermen, Åpne Exam View Fil   fra 
enten verktøykassen eller verktøylinjen. 

2. Velg Vis fasit  når du er ferdig med spørsmålet. Du vil se en grønn hake ved siden 
av det korrekte svaret. Noen spørsmål kan også ha en ytterligere forklaring for fasiten. 
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3. Klikk på Rekalkuler  knappen for å bytte ut svaret med et spørsmål. Lever 
spørsmålet flere ganger. 

4. Når du er ferdig med spørsmålet, klikk på Forrige eller Neste  spørsmål, for å 
navigere til et annet spørsmål.  

5. Du kan også velge et annet spørsmål ved å trykke på Velg spørsmål via tittel  
knappen. 

 
 

 
Notater 
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________Workspace Nivå 1 Treningshåndbok 

  62 

Integrer Student Response System spørsmål.  
 
Du kan legge spørsmål til din Workspace fil, og holde spørreundersøkelse. 
 
 
Start SRS 
 

1. Klikk på Workspace menyen fra verktøylinjen, og velg Student Response System 
(SRS). 

 
2. Velg responssystemet du bruker (CPS, Response eller PRS). Bla gjennom og finn .exe 

filen hvis den ikke vises i adressevinduet. 
 

 
 

NB: Det er en avhukingsknapp nederst i vinduet, som vil innlemme responstabellen 
automatisk på Workspace siden. Huk av alternativet hvis du ønsker å aktivere 
funksjonen, og klikk OK. 

 
 
 

Instruksjonsapplikasjon 
 
Hvilket Studentresponssystem bruker du? 
 

CPS  PRS  Cricket 
 
 
Hvilken programvare bruker du til systemet? 
 

CPS  PRS  Response 
 
 
NB: Hvis du ikke vet svarene til disse spørsmålene, bør du finne ut av det før du fortsetter til 
neste seksjon.
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Lag SRS spørsmål.  
 

1. Lag en ny Workspace side. 
 
2. Bruk noen verktøy til å lage et spørsmål. 

 

 

3. Klikk på SRS knappen   i verktøylinjen. 
 
4. Klikk på Nytt spørsmål. 

 

   
             CPS   Response                PRS 

 
5. Still inn parameterene for ditt spørsmål, og klikk OK. 

 

  
     CPS      Response og PRS 
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SRS Spørsmål 

1. Gjør følgende når du vil gi elevene et spørsmål: Klikk på SRS knappen  fra 
verktøylinjen, og velg enten Start CPS, Start Interwrite Response eller Start 
Interwrite PRS avhengig av hvilket system som ble valgt når du startet SRS. 

 
2. CPS: Finjuster innstillingene, og klikk OK.  

 
 
3. Videre vil denne verktøylinjen vises, slik at du kan stille et spørsmål. Klikk på Start for å 

samle svarene. 
 

 
CPS 

 

 
Response 

 

 
PRS 

 
4. Response og PRS: Spørsmålet blir inaktivt når timeren teller ut, eller du kan klikke på 

Stop knappen for å avslutte med en gang. 
 
CPS: Når du er ferdig med spørsmålet, klikk på Avslutt knappen.  
 

 
CPS 

 



________________________________Workspace Nivå 1 Treningshåndbok 

  65 

5. Når undersøkelsen er over, vil du få tilgang til et diagram med responsinformasjonen. 
Klikk Avslutt når du har sett gjennom resultatene. 

 

        
                    CPS       Response           PRS 
 

6. CPS: Klikk på Avslutt knappen for å avslutte undersøkelsen. 
 

 
 

7. Bruk Workspace navigeringsverktøy til å navigere til en annen side. 

Response og PRS: Response  eller PRS  verktøylinjene vil minimere til du 
starter en ny spørreundersøkelse. 
 

8. CPS og PRS: Klikk på SRS knappen og velg Avslutt Session når du er ferdig 
med undervisningen. 
  
Response: Når du er ferdig med undervisningen, trykk på exit knappen på Response 
verktøylinjen, og følg anvisningene i vinduet som kommer opp. 

 

 
 

9. Du kan se resultatene i enten CPS, Response eller PRS, avhengig av hvilket system som 
ble valgt når SRS ble aktivert.    
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Lag SRS Spørsmål ”på sparket” 
 

1. Lag en ny Workspace side. 
 
2. Lag et spørsmål ved hjelp av workspace verktøyene. 

 

3. Klikk på SRS knappen  på verktøylinjen. 
 
4. Trykk Sett inn spørsmål. 

 

    
             CPS         Response                   PRS 

 
 

 
5. Velg dine foretrukne innstillinger og trykk OK. 

 

  
     CPS      Response og PRS 

 
6. CPS: Velg dine foretrukne innstillinger, og klikk OK. 

 
7. Verktøylinjen for spørreundersøkelser vil vises, slik at du kan starte en 

spørreundersøkelse. Klikk Start for å samle svar. 
 
8. Response og PRS: Spørsmålet blir inaktivt når timeren teller ut, eller du kan klikk på 

Stop knappen for å avslutte med en gang. 
 
CPS: Når du er ferdig med spørsmålet, klikk på Avslutt knappen.  
 

 
CPS 
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9. Når spørsmålstiden er omme, vil du se et diagram med informasjon om svarene. Klikk 

Avslutt når du er ferdig. 
 

        
                    CPS       Response           PRS 
 

10. CPS: Klikk på avslutt knappen for å avslutte verktøylinjen for spørreundersøkelser. 
 

 
 

11. Bruk Workspace navigeringsverktøy til å navigere til en annen side. 

Response og PRS: Response  eller PRS  verktøylinjene vil minimere til du 
starter en ny spørreundersøkelse. 
 

12. CPS og PRS: Klikk på SRS knappen og velg Avslutt Session når du er ferdig 
med undervisningen. 
  
Response: Når du er ferdig med undervisningen, trykk på exit knappen på Response 
verktøylinjen, og følg anvisningen i vinduet som kommer opp. 

 

 
 

13. Du kan se resultatene i enten CPS, Response eller PRS, avhengig av hvilket system som 
ble valgt når SRS ble aktivert.    
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Bruk ExamView med CPS eller Response 

1. Klikk på Open Exam View  File fra enten verktøylinjen eller verktøykassen.. 
Du kan også åpne filene fra galleriet, hvis du har lagret Exam View filene der. 

 
2. Bla gjennom til du finner .bnk eller .tst filen du ønsker å bruke, og klikk OK. 

 
3. ExamView spørsmålet og ExamView Workspace verktøylinjen vil vise seg på skjermen. 

 

 

4. Klikk på SRS knappen  for å starte enten CPS eller Response, fra ExamView 
Workspace verktøylinjen.   

 
 
5. CPS: Hvis du ikke allerede har startet en spørreundersøkelse, vil du få tilgang til et 

vindu med innstillinger. Velg innstillinger, og klikk OK. 
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6. Verktøylinjen for spørreundersøkelser vil vise seg, slik at du kan starte 
spørreundersøkelsen. Klikk Start for å samle svar. 

 

 
CPS 

 

 
Response 

 
7. CPS: Når du er ferdig med spørsmålet, klikk på Avslutt knappen. 
 

Response: Når du er ferdig med spørsmålet, klikk på Stopp knappen. 
 

8. Når spørreundersøkelsen er ferdig, vil du se et diagram som viser informasjon om 
elevenes svar. Klikk Avslutt når du er ferdig med diagrammet. 

 

        
                    CPS           Response 
 

9. CPS: Klikk på Close knappen for å avslutte verktøylinjen. 
 

 
 

10. Når vinduet med resultater er 
avsluttet, trykk på Vis svar 

knappen  for å vise det korrekte 
svaralternativet. Du vil se en grønn 
hake ved svaret, og i noen tilfeller kan 
det følge med en forklaring til svaret. 
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11. Hvis du ønsker å lage enda en spørreundersøkelse, men med andre svaralternativer, 

klikk på Rekalkuler knappen før du trykker på Start CPS knappen .  

 
 

12. Naviger til et annet spørsmål ved å bruke navigeringsverktøyene Forrige  og Neste 

. Du kan også navigere ved å velge spørsmål via tittel .  
 

Response: Response  verktøylinjen vil skjules til du starter en ny 
spørreundersøkelse. 
 

13. CPS: Klikk på SRS knappen  og velg End Session når du er ferdig med 
undervisningen.  

 
Response: Klikk på Exit knappen på verktøylinjen og følg veivisningen i det neste 
vinduet, hvis du er ferdig med undervisningen.  

 

 
 

14. Du kan se resultatene i enten CPS, Response eller PRS, avhengig av hvilket system som 
ble valgt når SRS ble aktivert.    
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Modul 7:  
Tilpass Workspace  

 

 
 
 

Emner 
 

• Tilpassing av Workspace  

• Programmering av hurtigtaster på ekstern maskinvare 

• Klassehåndtering med flere elektroniske apparater 

• Få tilgang til Workspace undervisningsfiler fra Interwrites nettside.  

• Whiteboard Modus 
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Workspace tilpassing 
 
Det finnes mange muligheter for å tilpasse både utseendet og virkemåten til Workspace. De 
neste sidene vil dekke de mest populære tilpasningene man kan utføre i Workspace. 
 
 
Verktøylinjens alternativer 
Bruk denne funksjonen til å forandre størrelsen, utseendet og om 
verktøylinjen skal være gjennomsiktig. 

 
1. Gå til Meny>Innstillinger. 
2. Klikk på Innstillinger for verktøylinje. 
3. Velg form og størrelse på knappene. 
4. Hvis du vil at verktøylinjen skal bli gjennomsiktig etter en 

stund, huk av Bruk transparens, og spesifiser hvor lang 
tid det skal ta før den blir gjennomsiktig. 

5. Klikk OK. 
 

 
Tilpass verktøylinjens innhold 
Det kan hende at du ønsker å legge til, fjerne eller stokke om på 
verktøyene. Du kan opprette flere sett med verktøylinjer, slik at 
du har forskjellige oppsett for ulike fag eller emner. 

 
1. Gå til Meny instillinger. 
2. Klikk på Tilpass verktøylinje. 
3. Dra og slipp verktøy fra verktøykilden til enten 

verktøylinjen eller verktøykassen. 
4. Stokk om på verktøyene ved å dra dem til andre 

plasseringer.  
5. Klikk OK, og Lagre i neste vindu. 

 
 
 
Endre størrelse på hovedvinduet 
Størrelsen på hovedvinduet (tavle bildet)til Workspace er 
forhåndsbestemt maksimert, og kan ikke endres uten å gjøre 
følgende. Med denne funksjonen kan du forandre størrelsen på 
vinduet akkurat som med en hvilken som helst annen Windows 
programvare.   
 

1. Gå til Meny>Innstillinger. 
2. Velg Alternativer. 
3. Huk av for Tillat vindus skalering. 
4. Klikk OK. 
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Aktiver K-6 verktøylinjen  
Workspace har i tillegg til den vanlige verktøylinjen, en enkel 
verktøylinje med få funksjoner. Dette kan være nyttig hvis du 
jobber med yngre elever, eller med elever som ikke har brukt 
Workspace før. 
 

1. Gå til Meny>Innstillinger. 
2. Velg Innstillinger for verktøylinjen. 
3. Huk av for Vis verktøylinjen K-6. 
4. Klikk OK. 

 
 
 
 
 
 
Aktiver høyreklikk meny.  
Noen brukere foretrekker å ha verktøyene med seg rundt på 
tavlen. Ved å bruke høyreklikk menyen har du alltid dine valgte 
verktøy et høyreklikk unna.  Hvis du ønsker å aktivere høyreklikk 
menyen gjør følgende:  
 

1. Gå til Meny>Innstillinger. 
2. Velg Innstillinger for verktøylinje. 
3. Huk av for Bruk høyreklikk for 

innstillinger/egenskaper. 
4. Klikk OK. 
5. Prøv nå å høyreklikke på tavlen. 

 
 
 
 
 
 
 
Oppsett av rutenett. 
Mattelærere bruker ofte denne funksjonen, som automatisk stiller 
objektene opp på linje etter hverandre, slik at det blir enklere å 
lage en mer nøyaktig oppstilling. Du kan også justere 
mellomrommet mellom objektene hvis du trenger et mer 
spesifisert oppsett.  
 

1. Gå til Meny>Innstillinger. 
2. Trykk på Alternativer. 
3. Huk av for Fest objekter til rutenett, og still inn 

Mellomrom i piksler. Du kan også velge å vise rutenettet 
på skjermen. 

4. Klikk OK. 

K-6 Verktøylinjen 

Right-click Options 
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Tilpass galleriet 
Det finnes mange måter å legge til og organisere galleriets innhold. Dette kan være veldig 
hjelpsomt hvis du har en stor kilde med bilder du enten har samlet, eller fått gjennom andre 
kilder, som for eksempel ekstra CD-en til læreboka. 
 
Legg til en nye kategorier 

1. Åpne galleriet ved å klikke på galleri-
ikonet fra verktøylinjen. 

2. Klikk på Meny knappen, og velg Legg 
til ny kategori. 

3. Skriv inn et navn for din nye kategori. 
Klikk Legg til. 

 
 
Legg filer til galleriet 

1. Åpne galleriet ved å klikke på galleri-ikonet fra 
verktøylinjen. 

2. Klikk på Meny knappen.  
• Hvis du vil legge til ett enkelt bilde, klikk 

Legg til en fil i galleriet. Spesifiser 
filbanen til bildet du ønsker å legge til, og fyll 
inn de andre feltene. Klikk en av 
lagringsalternativene når du er ferdig.  

• Hvis du har en mappe som inneholder flere 
bilder, velg Legg til flere filer til 
galleriet. Bla gjennom til mappen du vil 
bruke, og klikk Legg til. 

 
 

Oppdater galleriet 
Gjør følgende for å oppdatere galleriet med det nyeste innholdet fra eInstruction: 

1. Åpne galleriet ved å klikke på galleri-ikonet fra verktøylinjen. 
2. Klikk på Meny knappen, og velg Sjekk for oppdateringer. 
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Programmering av hurtigtaster på ekstern maskinvare 
 
Både Interwrite Tavlen og Skriveplaten har programmerbare ”SoftKeys”, eller hurtigtaster. Du 
kan programmere disse tastene til å utføre ulike oppgaver: utføre en annen Interwrite funksjon, 
laste inn en nettside, laste inn et dokument, eller en tastaturfunksjon som slettetasten. Tavlen 
har tre programmerbare taster, mens Skriveplaten har 19. 
 

 
1. Klikk på Interwrite ikonet i oppgavelinjen din.  
 
2. Velg Enhetsbehandling, og velg videre hvilken enhet du vil 

programmere hurtigtastene for.  
 

3. Klikk deg inn på Alternativer>Egenskaper. 
 
 

4. Velg programtaster. 
 

5. Velg tasten du ønsker å forandre. P1-9 er 
tastene på høyresiden av skriveunderlaget, mens 
10-19 er på venstresiden. 

 
6. Still inn tasten til å utføre en Workspace 

funksjon , en Workspace applikasjon , en fil 

, eller en nettside . 
 

7. Klikk OK. 
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Klassehåndtering med flere elektroniske apparater 
 
Still inn lærerapparatet(skriveunderlaget) 
I et klasserom med flere elektroniske hjelpemidler kan det være hjelpsomt hvis lærerens tavle 
eller skriveplate er overordnet elevenes skriveplate. Læreren kan med denne innstillingen sette 
elevenes skriveplate ut av spill, bare ved å berøre lærerunderlaget med pennen. 
 

1. Bekreft at Skriveunderlaget som skal ha 
lærerstatus er koblet til. 

 
2. Gå til Enhetsbehandlingen. 

3. Klikk på Innstill foreleser  for å stille inn 
tavlen eller skriveplaten som overordnet. 

 
4. Gå ut av enhetsbehandligen når du er ferdig. 

 
 
Lås skriveplaten 
Workspace gir deg muligheten til å låse et skriveplate slik at den ikke reagerer på 
noe. Denne funksjonen er også tilgjengelig på Tavlen. 
 

1. Gå til Verktøykassen. 
2. Velg Lås skriveplater. 
3. Bruk pennen til å klikke på Pad Lock eller Unlock hvis du bruker 

skriveplater 
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Vis Tablet ID på musepekeren.  
 
Denne funksjonen vil vise en merkelapp når en elev begynner å skrive. 
 

1. Bekreft at skriveunderlaget(-ene) du vil stille inn er 
koblet til. 

 
2. Gå til Enhetsbehandlingen, velg skriveplaten du ønsker 

å navngi. 
 
3. Klikk på Alternativer>Egenskaper. Skriv inn navnet du 

ønsker at skriveunderlaget skal tilhøre i navnfeltet. 
 
4. Klikk OK. 
 
5. Avslutt Enhetsbehandligen når du er ferdig. 
 
6. Gå til Innstillinger og klikk på Alternativer. 
 
7. Huk av ”Vis skriveplate-ID ved markør.  
 
8. Klikk OK. 
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Få tilgang til Workspace undervisningstimer fra Interwrite nettsiden  
 
Det er flere hundre leksjoner tilgjengelige på hjemmesiden til Interwrite. Du kan også velge 
flere måter å lete etter leksjonen som passer deg best. Disse leksjonene er riktignok laget for 
engelskspråklige, men hvis du likevel er interessert til å laste ned en leksjon, gjør følgende. 
Norske ressurser finner du på www.trimax.no 
  

1. Gå til www.interwritelearning.com 
 
2. Klikk på det lilla feltet markert med Educators Resource Center. 
 
3. Velg den første lenken på siden, Free Interwrite Lessons & Activities for 

Educators. Dette vil føre deg til en søkeside. 
 
4. Du har nå tre alternativer for å lete etter leksjoner. Klikk på lenken du føler deg mest 

komfortabel med. 
• View All Lessons:  

Denne funksjonen lar deg få tilgang på alle leksjonene. Det er detaljkolonner øverst 
på siden som gir deg muligheten til å sortere leksjonene via tittel, tema og 
vanskelighetsgrad.  

• Browse Lessons Correlated to State Curriculum Standards:  
Alle våre leksjoner er søkbare med våre standarder. Du kan søke via status, emne, 
vanskelighetsgrad, eller nøkkelord.  

• Keyword Search: 
Dette søkeverktøyet lar deg søke basert på søkeord assosiert med leksjonen. 

 
5. Når du har valgt en leksjon, vil du bli ført til en side 

med beskrivelse og en nedlastningslenke til 
leksjonen. Her finner nyttig informasjon, og du kan 
se et bilde fra en av sidene. 

 
 
 
6. Klikk på download knappen, og du vil se et vindu der du kan velge om du vil åpne eller 

lagre leksjonen. Hvis du ønsker å lagre leksjonen, kan det være praktisk å opprette en 
mappe for leksjoner på datamaskinen, der du legger alle leksjonene du laster ned.  

 
7. Når leksjonen har blitt lagret, kan du åpne leksjonen ved å dobbeltklikke på den, 

eller, hvis du allerede er i Workspace, kan du klikke Meny>Fil> Åpne.  
 
8. Du kan alltid legge til ekstra sider til leksjonen hvis du ønsker å utvide den med dine 

egne ideer og innhold.  
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Whiteboard Modus 
 
Whiteboard modus er en spesiell modus som bruker Interwrite Tavlen og den interaktive 
pennen, men den bruker ikke prosjektoren. Denne modusen er laget for at du kan skrive på 
tavlen, (fjern korken for å bruke tusjen til pennen. Denne er ikke permanent) men fortsatt lagre 
notatene elektronisk.  
 
For å lage notater i Whiteboard modus 
 

1. Bruk den interaktive pennen (med korken på) til å klikke på Whiteboard 

Modus ikonet  på Interwrite Tavlen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Fjern korken og skriv noen notater. 

 
 
 
 
3. Når du er ferdig med å skrive, sett korken på (eller bruk en ekstra penn), og trykk på 

hurtigtasen Save . Dette vil lagre notatene som en side i et dokument. 
 

4. Trykk Clear SoftKey  knappen to ganger. Nå kan du fjerne skriften med en 
svamp eller et annet liknende verktøy. 

 
5. Fortsett å notere sider. Husk at når du er ferdig med å skrive, må du trykke Save og 

Clear twice to ganger for at dokumentet skal bli lagret. 
 

6. Gå tilbake til datamaskinen din og klikk 

på Sidesortereren   når du er 
ferdig, slik at du kan se gjennom 
notatene idne. Du kan også flytte eller 
slette uønskede sider. 

 
7. Når du er ferdig med å redigere dokumentet, trykk på File>Save. 

 

For å bruke denne funksjonen trenger du en digital ”whiteboard” penn som kan bestilles 

separat. 


