
Kom i gang med Clarify



Finn frem til Clarify på din enhet 

eller gå til www.clarify.no 
LOGG INN – LAST NED

ANBEFALT BRUK VIA NEDLASTET VERSJON
KAN BRUKES DIREKTE I NETTLESER

https://www.clarify.no/logg-inn


Tilpasset alle plattformer

Tilgjengelighet
PC – MAC – Nettbrett –
Chromebook – mobil

Apper
Apper kan lastes ned direkte fra 
forskjellige app-stores eller fra vår 
nettside www.clarify.no

Utvidelser
Utvidelser og add-ons

Chrome extension

Google Docs Add-ons

https://www.clarify.no/logg-inn
https://chrome.google.com/webstore/detail/clarify/kkfbaklamcfabngfbkbkmefhckheemfb
https://chrome.google.com/webstore/detail/clarify/eepbfgnnibfhndpkaicgalcbhfgnjpah?utm_source=permalink


HURTIGTASTER – smidig bruk

PC

På PC kan man enkelt slå opp ord 
direkte i Clarify ved bruk av 
hurtigtast.

Marker ønsket ord der du er og 
trykk Ctrl+F11

Oppslag direkte i Clarify

Ipad

Marker ønsket ord

• velg «del» 

• Velg «search with Clarify»

NB. Første gang må man velge 
«mer» og huke av for Clarify

Chrome og Google

Enkel og raskt oppslag direkte i 
Clarify i Chrome eller Google Docs  
Add-ons

https://chrome.google.com/webstore/detail/clarify/eepbfgnnibfhndpkaicgalcbhfgnjpah?utm_source=permalink
https://chrome.google.com/webstore/detail/clarify/kkfbaklamcfabngfbkbkmefhckheemfb


Koble til med 

Feide

Elever og lærere må logge inn med 

Feide for å få tilgang til ordbøkene.

Bedrifter og andre ansatte kan få tilgang via 

domene eller adgangskode. Kontakt oss for 

informasjon HER

https://www.clarify.no/kontakt


Velg språk 
Legg til språk i nedtrekksmenyene

Språk er som regel forhåndsinnstilt, og 
fremkommer i nedtrekksmenyen.

Velg «legg til språk» for å endre eller legge 
til språkvalg. 



Du er nå klar til å 

søke i ordbøkene

Velg språket du ønsker å søke fra i venstre 

fane, og det du ønsker å søke til i høyre fane

Trykk på pilene mellom fanene for å veksle 

mellom språkene 



Skriv inn søkeord 

i søkefeltet

Det vil komme forslag på oppslagsord



Artikkeloppslaget kommer nedenfor
Skroll ned – velg «vis mer» eller grønn pil for å se større 

artikler



Bytt retning mellom 

hvilket språk du vil søke 

fra med pilene mellom 

fanene



Bytt språk enkelt og raskt i nedtrekksmenyen

Ønsker du enspråklige ordøbker, f.eks.

bokmål – bokmål velger du Norsk (bokmål) i 

begge faner

Bytt språk



Egen del med minigrammatikk 

Nynorsk

Fransk

Spansk

Tysk 

Minigrammatikk



Åpnes opp i et eget vindu

Trykk videre på ønskede punkter for mer 
og utdypende informasjon 

Minigrammatikk



Opplesning av 

oppslagsord

Alle søkeordene kan leses opp

Trykk på lydsymbolet ved søkeordet



Marker ord inne i 

artikkelen for 

videre søk eller 

opplesning



Velg lydsymbol øverst i menyen

Tekst til tale



Skriv eller kopier inn ønsket tekst

Velg språk i nedtrekksmenyen (likt språk 
som teksten. Det er IKKE oversettelse)

Velg ønsket hastighet

Spill av

Skriv eller kopier 

inn tekst



Videre søk til 

eksterne 

nettressurser

Trykk på ønsket knapp/link:

• Google Images

• Lovdata

• Store Norske Leksikon

• Universitetet i Bergen sine ordbøker

• Wikipedia



Innstillinger – tannhjulikon øverst i meny

Innstillinger

Versjoner

Kontooversikt

Tilknytninger

Adgangskoder

Menyspråk

Logg ut -

avslutt



Oversikt over

tilgjengelige

ordbøker og språk

Gå til innstillinger (tannhjulikon)

Velg «Account» → «Bibliotek» 

Her vil du få oversikt over alle ordbøkene 

du har tilgang til



www.clarify.no
TA KONTAKT MED OSS HVIS DERE LURER PÅ NOE – TLF. 67 21 12 78


