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Corona och Logostester  

 

Coronaviruset påverkar det pedagogiska arbetet.  

Logometrica förhåller sig till att den enskilda användaren av Logos behöver 

anpassa testerna till nationella eller regionala smittskyddsregler.  

I det här utskicket redogör vi för hur ni kan göra testerna när det behöver vara ett 

visst avstånd mellan elev och testledare. Vi ger också hygieniska råd.   

Två skärmar och trådlös mus.  

För att upprätthålla ett fysiskt avstånd mellan elev och testledare när tester med 

Logos görs, så rekommenderar vi att två skärmar och en trådlös mus används.  

När två skärmar används kan både elev och testledare se samma Logos-bild på 
skärmen samtidigt. För att ansluta en extra skärm till testdatorn behöver ni två 
saker: En extra skärm och en kabel. 
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    Bild 1. VGA-ingång                       Bild 2. HDMI-port 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre datorer har ofta en VGA-ingång (bild 1), medan nyare datorer oftast har en 
HDMI-port (bild 2). De tunnaste bärbara datorerna har ibland bara USB-portar 
(bild 3). Kontrollera vilken typ av port/ingång ni har på datorn och vilken utgång 
som finns på skärmen. Om ni inte har en passande kabel behöver ni skaffa en. Det 
går också att använda en adapter om ni har en kabel med t.ex. VGA-kontakt och 
datorn har en HDMI- eller USB-port.  

För att få samma bilder på både testdatorn och extraskärmen trycker ni på F4 och 
väljer visningsalternativet Duplicera. Alternativt kan ni högerklicka med musen på 
skrivbordet, välja Skärminställningar och sedan ”Spela till den här datorn” eller 
”Duplicera dessa skärmar”.  

Några datorer hittar genast extraskärmen vid anslutningen och ger automatiskt en 
duplicerad visning. Då behöver inga ytterligare inställningar göras.  

Trådlös mus 

Vi rekommenderar att eleven sitter framför testdatorn och testledaren framför 
extraskärmen. Eleven har då tillgång till tangentbordet och samtidigt kan 
headsetet kopplas in. Testledaren administrerar testet med hjälp av en trådlös 

 
 

 

Bild 3. USB-port 
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mus som kopplas till testdatorn. Testledaren manövrerar genom testet genom att 
titta på extraskärmen. 

 

Headset med mikrofon 

För att minska risken för smittöverföring rekommenderar vi att headset utan 
skumöverdrag används. Mikrofoner utan skumöverdrag kan enkelt tvättas och 
desinficeras före och efter användning. Se nödvändig och rekommenderad 
utrustning på vår hemsida (https://logometrica.no/logos/sporsmal-og-svar). 

 

 
 

 

 

Rengöring av utrustning 

I samråd med den smittskyddsansvarige är det viktigt att noga rengöra 
utrustningen som elever och vuxna delar sinsemellan. Vi rekommenderar att både 
tangentbord, mus och headset rengörs före och efter testet.  

 

M-knappen 

Två deltester i Logos kräver att testledaren trycker på M-tangenten när eleven har 
besvarat uppgiften. Detta gäller deltesterna ”Läsflyt och läsförståelse” och ”Snabb 
benämning av kända objekt” (deltestet heter ”Snabb benämning av tal” i 
uppgiftsomgång 3). Här kan eleven själv trycka på M-tangenten så snart uppgiften 
är färdigbesvarad, eller så utgår deltestet. Om eleven själv ska trycka på M-
tangenten är det viktigt att instruera eleven noga på förhand och be 
henne/honom sitta redo med ett finger på M-tangenten. Detta för att undvika en 
fördröjning i tidsregistreringen på grund av glömska eller i sökandet efter rätt 
tangent. Om det glöms av så kommer inte det registrerade tidsvärdet för 
deltesterna att vara pålitligt. 

Bild 4. Exempel på headset Jabra Evolve 20 

MS Stereo 

https://logometrica.no/logos/sporsmal-og-svar

