ANVISNING
23.1.2017

Anvisningar för det elektroniska språkprovet
(Dessa anvisningar finns som länk i anvisningarna början av provet.)
Provet består av fyra delar:
1. hörförståelseuppgifter,
2. textförståelseuppgifter,
3. ord- och strukturuppgifter samt
4. skriftlig produktion.
Du kan göra uppgifterna i valfri ordning. Följ de uppgiftsspecifika svarsanvisningarna. Du kan ändra dina
svar när som helst under provet. Slutför varje uppgift innan du övergår till nästa uppgift. Skriv dina svar i
svarsfälten för varje uppgift. Svar som skrivits i systemets andra program sparas inte som provsvar.
Svara på uppgifter
 Flervalsuppgifter: Svara genom att klicka på det mest lämpliga alternativet för varje uppgift.
Om du vill ändra ditt svar klickar du på ett annat alternativ.
 Flervalsluckuppgifter: Klicka på respektive lucka för att öppna en meny med alternativ. Välj
önskat alternativ i menyn genom att klicka på det.
 Öppna frågor: Svara genom att skriva ditt svar kort i det reserverade fältet på samma språk
som frågan.
 Övriga uppgiftstyper: Uppgiftsspecifika svarsanvisningar finns vid varje uppgift.
Hörförståelseuppgifter
Du kan starta hörförståelseuppgifternas ljudinspelningar och videor i egen takt genom att klicka på tillhörande knapp. Du får själv bestämma hur mycket tid du använder till att läsa och besvara frågorna. Reservera cirka 1 timme för hörförståelseuppgifterna.
Inspelningar
 Beroende på uppgiften kan du lyssna antingen en eller två gånger på inspelningarna. Närmare
anvisningar finns i samband med varje uppgift.
 Efter att du lyssnat det tillåtna antalet gånger kan du inte längre lyssna på
inspelningen på nytt. Du känner igen de knappar som har använts på deras förändrade färg.
 Läs alltid anvisningarna och frågorna för uppgiften innan du börjar lyssna.
Videor
 Videor spelas upp med mediaspelaren som finns på materialfliken.
 Du kan titta på videorna så många gånger du vill. Du kan också pausa uppspelningen och
spola framåt eller bakåt. Videons funktionsknappar syns när du för muspekaren över videon.
 Läs alltid anvisningarna och frågorna för uppgiften innan du startar videouppspelningen. Det kan
också finnas svarsanvisningar i själva videon.
Specialtecken
Anvisningar för hur du skriver specialtecken med snabbtangenter finns på provsystemets hjälpmeny
märkt

.

Materialfliken
Vissa uppgifter inkluderar material som finns på en separat flik. Du hittar materialet via länken Öppna
material. Du kan också öppna materialet för en viss uppgift direkt genom att klicka på länken Öppna
material vid uppgiften i fråga. Du kan öppna materialfliken vid sidan av provsidan och organisera flikarna
sida vid siva med hjälp av anvisningarna i provsystemets hjälpmeny.
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