
 

Kom i gang med SKILLS Smartbok!
Vi veileder deg steg for steg!



Alle tekstene er lest inn av profesjonelle skuespillere med autentiske dialekter og aksenter 
fra hele den engelskspråklige verden.

Smartboka har en rekke fine funksjoner for god studieteknikk.  
Du kan markere gode nøkkelord og lage egne notater mens du lytter til eller leser boka.

 

LYTT, MARKÉR og NOTÉR

NOTÉR
Lag egne notater i teksten: Lag sammendrag, 
ordforklaringer eller huskelapper til deg selv.

LYTT
Hele boka er innlest. Trykk hvor du vil  
i teksten og få den opplest. 3

MARKÉR TEKSTEN
Bruk verktøy for gultusj og marker viktige ord 
og begreper. 
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SØK 
Du kan søke på sidetall eller ord og få rask oversikt over  
innholdet i boka.

SKROLL
Bla deg raskt frem i boka gjennom å bruke skrollen nederst.
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FLERE FUNKSJONER
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ZOOM
Bruk forstørrelsesglasset og forstørr bilder, tekst og figurer.  
Da blir opplevelsen også større!
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BOKMERKER
Lag egne bokmerker for å finne igjen til viktige sider i boka.



SORTER 
Velg om du vil se alt innhold i boka, eller
se innhold per kapittel. VELG INNHOLDSTYPE

Vil du se tekstmarkeringer, bokmerker eller
notater?

INNHOLD
Her ser du et påbegynt notat.  
Du kan skrive mer eller redigere teksten.

a. Rediger notatet.
b. Skriv ut/lagre notatet på egen maskin.
c. Slett notatet.
d. Gå til boksiden der notatet er.
e. Se notatet i fullskjem.
f. Lukk innholdsbanken.

Alle notater, tekstmarkeringer og bokmerker samles  
i en egen innholdsbank.

a b c d

f

e

TIL INNHOLDSBANKEN
Klikk her for å gå til innholdsbanken

 

Finn igjen dine NOTATER og MARKERINGER i INNHOLDSBANKEN 



FILMER
Trykk på filmrullen for å spille film. Det er laget filmer til kursene om muntlige 
ferdigheter.

INTERAKTIVE OPPGAVER

FORSTØRRE BILDER og FIGURER
Du kan forstørre alle bilder og figurer og vise dem stort på prosjektor eller 
smarte tavler. Du kan også forstørre flere bilder samtidig.

Alle ekstraressurser ligger der de hører til, direkte knyttet  
til teksten i boka. 

Interaktive 
oppgaver

Basic SKILLS

BASIC SKILLS er intensivkurs for elever som ikke har det 
språklige grunnlaget som læreplan og eksamen forutsetter. 

For hvert av bokens tekstoppslag finner du et tilhørende 
opplegg med tekster, lydfiler, oppgaver og tester for nettopp 
denne gruppen. Her øves grunleggende språkstrukturer og 
ordforråd med utgangspunkt i det samme temaet som boken 
tar for seg. EGENVURDERINGSSKJEMA finnes i Word etter hvert kapittel

Film

 

RESSURSER i SKILLS Smartbok



 

KONTAKT
 
Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt!

Mvh
Kaja Olavsdatter Bottolfsletten (redaktør)
kaja.bottolfsletten@gyldendal.no

Kari Anne Gjesdal Arnkværn (redaktør)
kari.anne.arnkvaern@gyldendal.no

David Wamstad (markedskonsulent)
david.wamstad@gyldendal.no

SKOLEBESØK

Dersom du ønsker en presentasjon av Skills, kommer vi gjerne på besøk til skolen din. 
Ta kontakt, så forsøker vi å finne en dato som kan passe for alle. Skolebesøk er kostnadsfritt for skolen

RESSURSBANK

Ressursbank elev
Alt ekstra innhold som finnes i Smartboka finnes også på Ressursbank Elev og Ressursbank 
Lærer:

 • Basic Skills til alle tekstene i boka 
 • Interaktive oppgaver 
 • Lydfiler til alle tekstene i boka
 • Illustrasjoner fra boka
 • Egenvurderingsskjema til hvert kapittel
 • Filmer som illustrerer muntlige ferdigheter

Ressursbank lærer
Når du logger på ressursbank som lærer får du i tillegg tilgang til en rekke ressurser 
forbeholdt læreren. Vi anbefaler derfor alle lærere å bestille tilgang til ressursbank uavhengig 
om du bruker trykt bok eller Smartbok. Ressursbank Lærer er gratis.

Du kan bestille tilgang til ressursbank på gyldendal.no/skills

Last ned brukerveiledning til ressursbank på gyldendal.no/vgs/skills


