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Lydbok opplæring 

1. Installere programmet: 

For å kunne bruke lydbok på PC må vi installere programmet AMIS. Slik laster du ned 

programmet fra Internett: 

 

1. Åpne Internett og gå inn på:  www.skolelydbok.no -> Avspilling av DAISY-bøker 

Til høyre i skjermbildet som kommer opp vil det være et felt som heter Ressurser:  

2. Trykk på Installasjonsfil AMIS 3. (Installasjonsfil for AMIS 3.0 (bokmål)) 

3. Ved spørsmål om kjøre eller lagre -> Velg lagre  

Legg filen i en mappe som du kaller Lydbok. (For å opprette en ny mappe må du 

trykke på bildet av en mappe med en stjerne i høyre hjørne.)  

4. Når nedlastingen er fullført -> Velg Kjør 

5. Følg instruksene deretter 

 

 

2. Starte programmet: 

Etter programmet er lagt inn på PC-en kommer det opp et ikon/bilde på bakgrunnen: 

Trykk på denne og programmet starter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolelydbok.no/
http://www.skolelydbok.no/Avspilling.html
http://www.daisy.org/projects/amis/languages/Setup-amis30-Norwegian-Bokmaal.exe
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3. Åpne en DAISY-lydbok  

Åpne en CD-ROM  

1. Sett i lydbok cd-en i datamaskinen 

 

2. Trykk på Ikon:  så starter lydboken. 

3. Eller så kan du gå via: Meny: Fil -> Åpne CD  

 

Åpne en fil  

Åpne en fil fra harddisken. Denne kommandoen åpner opp en standard fil-leser som du kan 

bruke til å velge en DAISY bok.  

 Ikon:  

 Meny: Fil -> Åpne...  

 Deretter finner du mappen du har lagret lydbøkene i og trykker på filen som kommer 

opp. 

  

4. Navigering & Avspilling  

Avspilling og pause  

Vil du spille av, trykk, "Play" endre til "Pause" og omvendt.  

 Ikon: eller  

 Meny: Spill Av -> Spill av  

 Meny: Spill Av -> Pause  
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Raskere  

Dette øker lesehastigheten uten å forstyrre tonehøyden.  

 Ikon:   

 Meny: Spill Av -> Øk Hastighet  

Saktere  

Dette reduserer lesehastighet uten å forstyrre tonehøyde.  

 Ikon:  

 Meny: Spill Av -> Senk Hastighet  

Neste setning 

 Ikon:  

 Tastatur Snarvei: Høyre piltast  

 Meny: Naviger -> Neste Setning  

Forrige setning 

 Ikon:  

 Tastatur Snarvei: Venstre piltast  

 Meny: Naviger -> Forrige Setning  

Gå til side  

Sidekommandoer er bare tilgjengelig hvis publikasjonen inneholder sider.  

 Tastatur Snarvei: Ctrl+G  

 Meny: Naviger -> Gå til Side...  

Bokmerke 

Du kan sette inn ett bokmerke slik at du senere kan finne frem til der du sluttet sist. Det gjør 

du ved at du trykker:  
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5. Legg inn lydbok CD-ene på PC-en: 

Det bør du gjøre slik at du hele tiden har tilgang til alle lydbøkene dine og dette reduserer 

også faren for at du mister eller ødelegger cd-ene. 

 

Slik gjør du: 

1. Sett inn lydboken du skal legge inn på PC-en. 

2. Velg alternativet  

Åpne mappen og vis  

filene med  

Windows Utforsker 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gå inn i menyen -> Rediger -> Merk alt 

4. Gå inn i menyen -> Rediger -> Kopier til mappe 

5. Finn mappen Lydbok som du laget når du innstallerte programmet 

6. Trykk på Opprett ny mappe  

7. Høyreklikk med musen på  

den nye mappen og velg  

Gi nytt navn. Gi mappen  

navnet på lydboken:  

Eks Norsk A bok 

8. Trykk så på knappen  

Kopiering.  

NB! Pass på at mappen  

filene skal ligge i er markert. 
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6. Tips til bruk 

- Legg alle lydbøkene inn på PC-en.  

Slik unngår du å miste bøkene dine. Lag en mappe som heter Lydbøker. Deretter 

undermapper for hver enkelt bok. (Se forklaring på hvordan du gjør det på forrige 

side) 

- Bruk bildene og overskriften  

Før du begynner å høre på en ny ukjent tekst er det lurt å se på bildene på sidene og 

lese overskriften. Dette gjør at forhåndskunnskapene dine blir aktivert og du lærer 

lettere. 

- Ha alltid boken du hører på fremfor deg.  

Dette gjør at du bruker to sanser (hørsel og øynene), noe som øker læringen din. I 

tillegg hjelper det deg å automatisere ordbilder slik at de skriver mer riktig. Det gjør 

det også lettere å finne frem i teksten senere. 

- Bruke en blyant til å streke under eller sette merker i teksten mens du hører på 

boken.  
Strek under, med blyant, det du synes er viktig. Dette gjør at du lettere kan finne frem 

i teksten når du skal svare på spørsmål.   

- Les/hør gjennom spørsmålene til teksten før du lytter til tekstene.  

Dette kan gi deg hint om hva som er det viktigste og det gjør det lettere å streke under 

det viktigste i teksten. 

- To bilder oppe samtidig  

Ved å ha lydbokbildet og Word oppe samtidig gir det mulighet til å notere direkte inn 

elektronisk mens du lytter til teksten. Anbefalt at du gjør dette andre gangen du hører 

teksten slik at du først kan bruke boken fremfor deg. 

(For å gjøre dette må du minimere skjermbildet for Word og Amis og deretter tilpasse 

de slik at de passer vedsiden av hverandre) 

 

Forslag til fremgangsmåte 

Du må finne den måten du lærer best og mest effektivt med lydbøker. Dette er ment som et 

forslag til hvordan det kan gjøres 

Førlesingsfasen:  

1. Se på bildene og overskriftene i kapittelet. Hva tror du det handler om? Sett opp dette i 

et tankekart (på PC eller for hånd) 

2. Lytt gjennom spørsmålene til kapittelet mens du noterer ned nøkkelord. Sett disse 

nøkkelordene inn i tankekartet ditt. 

Lesefasen: 

3. Lytt gjennom teksten mens du leser samme tekst i boken din. Sett streker under viktige 

ord og setninger eller ett merke der du mener noe viktig står.  

4. Lytt igjen til teksten mens du noterer ned hovedinnholdet i Word ved siden av.  

Etterlesingsfasen: 

5. Svar på spørsmål eller skriv sammendrag.   

 

 


