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Interaktiv skrivtavla Lintex eBeam 

Paletten 

Öppna Powerpoint 

direkt via paletten 

 

Pennan 

Alternativ – ändra 
inställningar 

Interaktivt 

tangentbord 

Pilen bredvid 

tangentbordsknappen visar att 

det finns fler verktyg 

Datormusverktyget 

Kalibrera 
tavlan 

Öppna Scrapbooken 

(lektionsplaneraren) 

Kameraverktyget – ta 
skärmdump 

Pilen bredvid 

tangentbordsknappen visar 

att det finns fler verktyg 

 

Interaktivt 

tangentbord 

 

Teckenigenkänning 

Skärminspelnings-
verktyget 

Kamera-

verktyget – ta 

skärmdump av 

hela skärmen 

eller en del 
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Paletten ändrar utseende automatiskt beroende på om man är i 

Scrapbooken eller i något annat program. Det är för att man ska ha 
framme de verktyg som man bäst behöver. Så här ser paletten ut när 

man är i Scrapbooken (när man har valt ett verktyg blir det grönt för att 

visa vilket verktyg som är aktivt): Pennan 

Formverktyget – 

här finns även 
textverktyget 

Textverktyget – här 

finns även 
skärmtangenbordet 

Sudd 

Markeringsverktyget/

musen – pennan 

fungerar som en 

vanlig datormus 

Överstrykningspenna 

Förstorings
glas/zoom 

Kameraverktyget – här finns 

även 
skärminspelningsverktyget 

Klicka här för att 
välja färg 

Klicka här för att 

välja tjocklek på 
pennspetsen 

Så här ser paletten 

ut när man har valt 

den tunnaste 
spetsen till pennan   

Så här ser 

paletten ut när 

man har valt 

svart färg till 
pennan 

Genom att klicka på den lilla 

pilen kan man välja mellan 

textverktyget (för att skriva i en 

ruta på tangentbordet) eller 

formverktyget (för att rita upp 

olika former) 



AV-Media Kronoberg  2011-09-19 

 
3 

Kalibrera den interaktiva tavlan 

För att kalibrera den interaktiva tavlan klickar man på den här knappen på 
paletten: 

I fönstret som nu öppnas klickar du 

med den interaktiva pennan i varje 

kryss/cirkel som visas. Varje gång du 

klickat med pennan i krysset/cirkeln 

kommer det fram en ny på en annan 

plats tills kalibreringen är klar. 

Kalibreringen är klar när fönstret 

stängs. Om man missar någon punkt 

kan man avluta kalibreringen genom 

att trycka på Escape-tangenten och 

sedan börja om igen.  
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 Genom att klicka på den här lilla symbolen i fältet nere till höger (i 
aktivitetsfältet) kommer man åt eBeam-programmet. Det kan vara bra om 

man behöver ändra några inställningar eller om man exempelvis inte 

hittar paletten.  
  
 

 

 

 

Scrapbook - lektionsplaneraren 

Scrapbook är ett så kallat skalprogram, det vill säga att det är du som 

användare som skapar presentationer, lektioner och visningar i programmet. Det 
är med hjälp av Scrapbook som du kan använda den interaktiva pennan 
tillsammans med paletten för att rita och göra anteckningar på tavlan och spara 

dem i datorn, för att sedan kunna skriva ut, e-posta eller ta fram anteckningarna 
igen.  

  

Scrapbook ger dig också möjligheter att infoga bilder från antingen 
clipart-biblioteket eller egna bilder. Du kan också infoga länkar, musik/ljud 

och film i en presentation. 

  
Med hjälp av pennan och paletten kan du manövrera din dator och 

samtidigt komma åt de viktigaste funktionerna i Scrapbook.  

Använda tavlan som en whiteboard 

Börja med att starta programmet Scrapbook, genom att dubbelklicka på 

ikonen för eBeam Interact på skrivbordet eller genom att 
klicka på Startknappen, sedan Alla program och leta därefter 

upp eBeam Interact:   
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Då får man upp det här programmet:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att klicka med pennan på den här knappen:  kommer man till 
helskärmsläget och får då en större skrivyta. Verktygsraden följer med, 

liksom paletten. Så här ser verktygsraden ut, eller huvudkontrollen som 
den också kallas:  

 

Överst 

finns en 

menyrad 
som man 

kanske 

känner igen 

från andra 

program, 

exempelvis 

Word. 

Därunder 

finns en 

verktygsrad

, som man 

även ser när 

man är i 

helskärmslä

get, vilket 

man brukar 

använda i 

Whiteboardl

äget.  

 

I mitten finns 

skrivytan (som 

blir större i 
Whiteboardläget). 

Till vänster finns 

miniatyrer av de 

olika arken.  

 

Till höger finns 

en trädstruktur 

med olika bilder, 

symboler och 

bakgrunder man 

kan infoga på 
skrivytan. 

Lämna 
helskärmsläget 

Ny sida 

Ta bort en 

hel sida 

Bläddra bakåt 
mellan sidor 

Bläddra 

framåt 

mellan 

sidor 
Ångra! Kan 

vara bra 
ibland… 
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Välj pennan i paletten, välj färg och tjocklek, anteckna, skriv eller rita. När 

sidan är full väljer man en ny sida och kan fortsätta. Därefter kan man 
bläddra mellan de olika sidorna med framåt- och bakåtpilarna.  
 

För att lämna helskärmsläget och återgå till Scrapbooken med alla 
verktyg och möjlighet att spara dina anteckningar klickar du samma 

knapp som man gjorde för att komma till helskärmsläget.   
 

 
 

 
 

För att spara din lektionsdel klickar du på Arkiv i 
menyn och väljer Spara som. I 
grundinställningarna sparas din lektionsdel i 

mappen Min Scrapbook.  

Använd 
rullgardin 

Spotlight 

eller 
ficklampa 
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Infoga bilder direkt från Flickr 

I kontrollpanelen till vänster väljer du Flickr (längst ned i listan). Klicka på 
fjärilsikonen. I rutan under skriver du in sökord och klickar på förstoringsglaset 
eller Enter-knappen på tangentbordet.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nu får man resultatet av sin 
sökning.  
 

Dubbelklicka på bilden som du vill använda, då infogas bilden direkt in på 
anteckningsytan.  

 
Man kan också klicka på bilden en gång för att markera den och sedan välja 
mellan att lägga till den som bakgrund (den täcker då (nästan) hela den vita 

ytan, eller att lägga till den som objekt. Om man väljer det sista blir den lika 
stor som originalbilden är. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nu har du infogat bilden i din lektion, du kan nu välja helskärmsverktyget och 
göra anteckningar på och runt din bild. Man kan även flytta på bilden och (om 
man inte har infogat den som bakgrund) man kan också ändra storlek på den.  

 
Man kan givetvis också infoga bilder från en digitalkamera eller andra bilder som 

man har sparat någonstans på datorn.  
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Infoga länkar  
- externa webbsidor, dokument eller andra sidor i din lektion. 

Att infoga länkar gör man inte när man jobbar ”framme vid tavlan” utan när man 
sitter vid datorn och förbereder sig. Det är enkelt att göra en länk. Du kan göra 
länkar av text, ritade objekt och bilder.  

 
Högerklicka på ett objekt i din lektion. 

I menyn som visas väljer du Redigera hyperlänk för objekt.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Du får nu välja på tre olika typer av länkar: 

 Webbsida – Länk till en webbsida 
 Scrapbooksida – Länk mellan dina 

sidor i lektionen 

 Lokal fil – Om du vill länka till ett 
färdigt dokument, ljud eller videofil du 

har på din dator. 
 

 
 
Väljer du Webbsida skriver du in adressen till 

den aktuella webbplatsen. 
 

Väljer du Scrapbooksida skriver du in numret på den sida du vill ha eller 
bläddrar upp och ner med de små pilknapparna.  
 

Väljer du Lokal fil och klickar på bläddra får du tillgång till alla dina dokument 
som finns på datorn/usb etc. När du gjort ditt val, klickar du på OK. 

 
Klicka slutligen på Lägg till 
 

För att ta bort en länk markerar du objektet, högerklickar och väljer Redigera 
hyperlänk för objekt. Därefter väljer du Ta bort hyperlänk. 
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OBS! För att aktivera länken måste man klicka på 

den lilla jordgloben längst ned till vänster på 
objektet:  
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Klicka på datormusikonen för att avsluta anteckningarna. 

Paletten 

Anteckna på en webbsida eller annat program  

 

För att kunna anteckna på en webbsida eller på annan bakgrund än den i 

Scrapbook måste man använda paletten. 
 

1. Öppna det program eller det dokument som du vill använda dig av.  

 
2. Paletten följer automatiskt med.  

 
3. Välj det verktyg du vill använda dig av, exempelvis pennan. Skärmen 
blinkar till och det blir en grå ram runt bildskärmen. Programmet har nu 

tagit en bild av det som visas på skärmen. 

 
 

Testa att ta överstrykningspennan och markera delar av texten/bilden. Fortsätt och 

testa flera av de olika verktygen. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
4. När man har antecknat färdigt på sidan och man vill fortsätta att surfa på 

nätet eller jobba i något annat program, klickar man på datormusikonen 
för att avsluta och spara en bild av bakgrunden och anteckningarna. Man 

kan givetvis upprepa det här momentet flera gånger, på olika sidor, eller 
flera gånger på samma.  

 

5. När man går tillbaka till Scrapbook ser man att bakgrunden med 
anteckningarna har lagt sig som en miniatyrbild i Scrapbook-programmet, 

det vill säga som en ny sida.   
 

6. Samma ”teknik” kan användas om du vill göra anteckningar på exempelvis ett Word-

dokument. Perfekt till att göra en rättning av läxförhör? Eller på planeringsmötet? 

Eller på ett föräldramöte? 


