
Interaktiv skjerm 

Fag: KRLE 

 

Kompetansemål: innhente 

informasjon om og finne 

særtrekk ved noen religions- 

og trossamfunn lokalt og na-

sjonalt, … 

 

Hva: lage en interaktiv opp-

gave over typiske ord og be-

greper ved fem religioner 

Hvordan: bruke SMART No-

tebook  

Hvorfor: repetere og få over-

sikt over nøkkelord ved      

religionene 

Passer for: ungdomskolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religionsquiz 



Interaktiv skjerm 
Forberedelser: 

I UV har vi en SMART interaktiv skjerm og Smart Notebook programvare. Opplegget lages i 

SMART Notebook og kjøres på den interaktive skjermen. Programvaren er installert på UV’s 

bærbare PC’er.  

 

Gjennomføring: 

Oppgaven kan gjerne gjennomføres en og en, eller i par. Start SMART Notebook og legg en 

plan for hvordan oppgaven skal se ut. I dette eksempelet gjelder det å trekke riktig ord ned til 

riktig religion. Når det riktige ordet «slippes» over den riktige religionen, vil ordet forsvinne. 

Målet er å fjerne alle ordene fra siden.  

 

 

 

 

 

Plasser alt innholdet på siden, både bilder og tekst.  

Denne oppgaven fungerer som en innføring eller oppsummering av tema. I tillegg til å pare 

riktig ord med riktig religion, byr også oppgaven på refleksjon rundt de ulike ordene. Her er 

det rom for å utdype ordene og å forklare hva de betyr. 

 

Denne oppgaven kan fungere for alle fag, gjennom samme fremgangsmåte som beskrevet 

over.  

 

 



Interaktiv skjerm 

Lag en quiz i SMART Notebook  

 

1. 

Åpne SMART Notebook og legg til bilder og tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Bruk «Activity builder» til å definere  

hvordan tekst og bilder hører saman. 

Merk tekst eller bilde og trykk der-

etter «edit» 

 

 

 

Tekst 

Bilder fra fil 

Bilder fra bibliotek 



Interaktiv skjerm 

Lag en quiz i SMART Notebook  

 

 

3. 

Koble saman riktige alternativ ved å velge hvilke som skal godkjennes og ikke. 

Her ser du et eksempel hvor begrepene som passer til korset blir godkjent, og de 

andre begrepene ikke blir det.  

4. 

Til sist lagrer du quizen. Du kan velge å  

lagre til USB pinne (koble rett i skjer 

men) eller via «Share» som gir deg muligheten  

til å dele rett til skjermen, eller via link 


