
Inspelning av 

ILS Individuella uppgifter åk 6

arvio.nmi.fi/login



Apparat för inspelning

✓Dator med Windows eller MacOS

✓En bärbar dator med inbyggd mikrofon (över fem
år gammal kan behöva extern mikrofon)

✓Stationär dator med extern mikrofon

✓Uppdaterad Chrome eller Mozilla Firefox 
webbläsare.

✓INTE lärplatta eller telefon



Att tänka på

✓ Innan du börjar, testa inspelaren med en elevkod, följ
instruktionerna nedan och gör en fullständig
låtsastestning.
✓ Ta hjälp av it-stödet eller din kontaktperson om något (t.ex. 

mikrofonen) inte fungerar under låtsastestningen.

✓ Elevernas röstläge varierar – gör också alltid en 
provinspelning för varje elev och kontrollera att
eleven hörs!
✓Kontrollera att mikrofonen finns mellan dig och eleven och

att den inte täcks av t.ex. testblad.
✓ En bärbar dator har mikrofonen vid webbkameran, vänd

datorn så den tar upp elevens röst.



Kodlistan

✓ Varje kod kan användas en gång

✓Om flera testar på samma skola, 
kom överens om hur ni delar
koderna och markerar använda
koder.

✓Det finns extra koder som du kan
använda för att pröva inspelaren.

✓Om du matar in en använd kod
får du följande meddelande→



För varje elev kommer du att göra:

✓ En övningsinspelning

✓ Placera datorn/mikrofonen rätt och spela in lite prat från dig och
eleven och lyssna att båda hörs.

✓ Inspelning 1: Elevens uppgifter & Läsa ord, pseudo-ord och text

✓ Elevens förnamn (+ eventuell initial från efternamnet), skolans
nummer, klass, ”individuella uppgifter”, datum, ditt namn

✓ Ex. Anna K., skola 99, 6A, individuella uppgifter, 23.9.2020, Nea

✓ Läsa ord, läsa pseudo-ord, läsa text

✓ Inspelning 2: Snabb seriell benämning

✓ Fem benämningsuppgifter

✓ OBS! Gör allt under en och samma träff med eleven (ca. 10-15 min)



Nu kör vi!
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4. Klicka

5. Skriv elevens förnamn

och initial från efternamnet



7. Gör en övningsinspelning med

varje elev!

Placera dig, eleven och

datorn/mikrofonen precis som ni

kommer att sitta då ni gör de 

individuella uppgifterna.

Tryck ”Nauhoita” för att spela in



8. Inspelningen är igång. Byt några ord med eleven så

bådas röster kommer med på inspelningen. Prata inget

som hör till den egentliga testningen!

Tryck ”Lopeta” för att avsluta inspelningen.



9. Tryck och kontrollera att både du och

eleven hörs.



11. ”Nauhoita”- starta första

inspelningen

12. ”Nauhoitus käynnissä” - inspelningen är igång:

• Uppge: elevens förnamn (+ ev. efternamnets initial)/ 

skolans nummer/klass/”individuella uppgifter” 

/datum/ ditt namn

• Gör: Läsa ord, läsa pseudo-ord, läsa text

• ”Lopeta” – avsluta



13. Lyssna några sekunder av inspelningen för att

försäkra dig om att du och eleven hörs.

14. ”Seuraava” gå

vidare till att spela in 

SSB uppgifter

Ibland kan du se den här

texten då du tryckt ”Seuraava”: 

Vänta, det kan ta en liten stund

att ladda upp filen.



15. ”Nauhoita” - Starta andra

inspelningen

16. ”Nauhoitus käynnissä” - inspelningen är igång:

• Gör: benämningsuppgifterna

• ”Lopeta” – avsluta



17. Lyssna några sekunder av inspelningen för 

att försäkra dig om att du och eleven hörs.

18. ”Seuraava” – gå

vidare för att avsluta



19. ”Kirjaudu ulos” – logga ut då ni är

klara

20. ”Kirjaudu uudelleen sisään” -

Klicka att göra en ny inspelning med ny

elev och nya koder



Eventuella problem

✓Om

nätanslutningen

bryts ber

programmet dig att

spara ljudfilen på

datorn.

✓Filen sparas under

”nedladdade filer” 

eller i en mapp du 

själv anger
3. ”Seuraava” för nästa

uppgift eller för att

avsluta. OBS! Se till att

du sparat filen innan (1.)

4. Be din kontaktperson om hjälp med att skicka de sparade

filerna till ILS-projektet


