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Materialeoversigten 

Materialer, som er udviklet i Skab-Let, er ordnet i mapper. Mappeoversigten ses til venstre på skærmen. Højre del af skærmen anvendes til at ”afspille” materialet. I 
toppen til højre ser du et symbol med hovedtelefoner. Med et tryk her aktivere optage- og afspillefunktionen. 

  

Du kan åbne en mappe ved at klikke på [+] til venstre for 
mappen. 

Du kan åbne alle mapper på en gang, ved at klikke på [+] ud 
for ”Fold alle ud”.   
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Sådan vælger du et materiale 

Materialerne i dialogbaseret dansk, er inddelt i mapper efter type. Materielerne er opdelt i 3 mapper: Taltræning, Fotodialog og Videodialog. 

Du åbner et materiale ved at klikke på det i oversigten til venstre.  

 

Hvis du har brug for mere plads til oversigten eller til materialet, kan linien mellem venstre og højre side flyttes med musen. 
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Sådan bruger du materialet med talserier 

Denne model kan du bruge til træning af tal. Du kan lytte til et tal og skrive det i skrivefeltet (1.) og træne din egen udtale af tallet.  
Modellen kan indeholde op til tre serier med seks tal i hver serie. Der vil være et foto til hver serie. 

Brug symbolet med hovedtelefonerne til at starte lydoptageren, og træn din egen udtale af tallene.  

Sådan betjenes modellen: 

1. Skriv det tal du hører her. 

2. Klik her for at lytte til tallet en gang til 

3. Klik her, hvis du vil have model-teksten læst op 

4. Klik her, hvis du vil have øvelses-teksten læst op 

5. Enkelt pil skifter mellem de enkelte øvelser 

6. Dobbeltpil skifter mellem øvelsesserier 

Respons 
Hvis du har instastet et tal korrekt, vil dette symbol 
blive vist 

 

 
 
Bemærk! 
Hvis du ikke kan se en skrivemarkør, som blinker i 

indtastningsfeltet, skal du blot klikke i feltet, før du skriver. 

På side 7 kan du læse, hvordan du bruger lydoptageren. 
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Sådan bruger du materialet med fotodialoger 

Denne model indeholder et billede, hvorpå der placeres tale-bobler med udsagn. Alle dialoger vises i tekstform og afspilles som lyd. 

Modellen kan bruges til at træne forståelse af dialoger, og til at træne udtale af sætninger fra varene.  
Modellen indeholder to udsagn, samt en serie med tre svar. Du skal vælge det mest passende svar eller kommentar til de to udsagn. 

Brug ikonet med hovedtelefonerne til at starte lydoptageren og træne din egen udtale. Sammenlign din udtale med den indtalte lyd  

Sådan betjenes modellen: 

1. Klik her for at få øvelsesteksten læst op 

2. Klik her for  at få svarene læst op 
Prøv selv at udtale varene med brug af 
lydoptageren (1) 

3. Peg på et svar, og den fulde tekst vises.  
Klik på det svar, du mener er rigtigt. 

Respons 
Modellen indeholder en”blød” respons. Her kan du se 
tekstforklaring, lyd og et Smilie-barometer. I denne type 
øvelser kan man ikke altid sige, om et svar er 100 % 
korrekt eller 100 % forkert.  

 

 

 

 

Bemærk! 
På side 7 kan du læse, hvordan du bruger lydoptageren. 
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Sådan bruger du materialet med videodialog 

Denne model indeholder en videooptagelse med tale-bobler med udsagn. Den sidste tale-bobbel indeholder en serie med tre  svar. Du skal vælge det mest passende 
svar eller kommentar til de to udsagn. 

Modellen kan bruges til at træne forståelse af dialoger og træne udtale af sætninger fra svarene. Dialoger vises i tekstform og afspilles som lyd. 

Brug ikonet med hovedtelefonerne til at starte lydoptageren, og træn din egen udtale af dialogsvar. Sammenlign din udtale med den indtalte lyd  

Sådan betjenes modellen: 

1. Brug disse ikoner til at få svarene læst op 
Prøv selv at udtale svarene med brug af 
lydoptageren 

2. Peg på et svar og den fulde tekst vises.  
Klik på det svar, du mener er rigtigt. 

3. Respons 
Modellen indeholder en”blød” respons. Her kan 
du se tekstforklaring, lyd og et Smilie-barometer. I 
denne type øvelser kan man ikke altid sige, om et 
svar er 100 % korrekt eller 100 % forkert.  

4.  

 

 

 

Bemærk! 
På side 7 kan du læse, hvordan du bruger lydoptageren. 
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Sådan bruger du lydoptageren 

Lydoptageren bruger du til  at optage og afspille din egen udtale af tal eller sætninger. 

Lydoptageren er et lille selvstændig program, som du kan starte ved at klikke på  symbolet. 

Af sikkerhedsmæssige årsager, skal man godkende åbning af programmet. Derfor vises en 
dialogboks hvor du vælger [ Åbn ]. 

Lydoptageren optager lyd i computerens (RAM) hukomelse. Lyden gemmes ikke. 

Når du lukker lydoptagerens vindue eller vælger at optage en ny lyd, er den forrige lyd slettet. Brug 
derfor kun programmet til at indtale din egen udtale, og lytte til den, og sammenlign med tilsvarende 
lyd i materialemodellerne. 

 

 

 

 

Panelet 

Klar til optagelse – Optageknap aktiv Under optagelse – Stopknap aktiv Under afspilning – optage og genstart aktiv 
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Sådan udfylder du spørgeskemaet 

Når du har arbejdet med materialet og er færdig med afprøvningen, vil vi gerne høre din mening om modellerne. 

I spørgeskemaet skal du være opmærksom på modellerne. Du skal tænke på, om modellerne kan bruges til at lære sprog. Indholdet er ikke det vigtigste. Hvis du synes, 
at modellerne kan bruges, vil vi arbejde på at få udviklet langt mere materiale. 

Spørgeskemaet er opdelt i tre serier. Hver serie har 10-11 spørgsmål. Føste serie bruges til at vurdere modellen til træning af tal. Anden serie bruges til modellen med 
fotodialog og tredje serie bruges til vurdering af videodialog. Det tager ca. 15-30 minutter at udfylde skemaet. 

Start spørgeskemaet på: http://www.mobil-e.dk/evaluering 

Efter start skal du i de fleste tilfælde vælge dit svar ud fra fire muligheder: 

1. I høj grad 

2. I nogen grad 

3. I mindre grad 

4. Slet ikke 

 
I nogle spørgsmål skal du blot svare Ja eller Nej mens du i andre 
har mulighed for at skrive, hvad du mener i et skrivefelt 

Du vælger et svar ved at klikke på ”radioknappen” ud for svaret.  
Du kan gå til næste spørgsmål ved at klikke på [ Næste > ] 
Ønsker du at rette et svar, kan du gå tilbage med [ < Tilbage ] 
Når alle svar er udfyldt, vises en oversigt over dine svar 

Vigtigt!  
Start først spørgeskemaet, når du er sikker på, at du har  tid til at udfylde alle svarene. Ellers kan dine svar ikke bruges og spørgeskemaet skal udfyldes en gang til. 

 
Tak fordi du vil være med! 


