
      
 
Välkommen på virtuellt författarbesök!  
 
Nivå 1: Publik som har kamera- och mikrofonkontakt 
 
Förberedelser 

 Man kan förbereda sig inför ett virtuellt författarbesök precis på samma sätt som när en författare 
kommer live. Man kan få stöd av Eppu Nuotios tips (på finska): 
http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailuun-valmistautuminen/  

 Man kan vara i kontakt med Läscentrums producent och/eller författaren om hur man ska 
förbereda sig 

Före besöket 

 Den virtuella miljön fungerar med  Adobe Connect –system för videokonferenser 

 Servicen fungerar med vanlig, stabil internetförbindelse. Inga specialprogram behövs 

 För att kunna ta emot besöket behövs en dator med internet, en videokanon och högtalare, en 
webbkamera och mötesmikrofon. Det är bra att testa att de här fungerar i förväg, och se hur 
kameran ska riktas och att ljudåtergivningen är bra  

 Det är bra om man kan ordna sittordningen så, att så många elever som möjligt syns i kameran. En 
mötesmikrofon fångar upp ljudet bra på ungefär tre meters avstånd. Samla eleverna nära kameran 
och mikrofonen. Det är bra om de elever som ska ställa frågor kommer nära mikrofonen. 

 Det är bra att testa kontakten med Läscentrum också kort innan besöket ska börja. Beräkna 
ungefär tio minuter för det här. 

 Under testet kan man snabbt gå igenom stommen för besöket. 
Besöket 

 Före besöket skickar Läscentrum en länk till beställarens epost. I länken kan man logga in i det 
virtuella rummet med skolans/gruppens namn  (Enter as a Guest). Stäng alla andra program.  Vänta 
på att Läscentrums producent tar in er i rummet. 
 

                
 I det virtuella rummet finns Läscentrums producent som Host och författaren  

 Sätt på kameran, högtalare och mikrofon => de aktiveras genom att klicka på symbolerna uppe på 
balken så att de blir gröna. Producenten kan ge instruktioner för detta 

 

 

http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailuun-valmistautuminen/


 När du sätter på kameran (Start Webcam) ser du först en liten bild. Med hjälp av den kan du ställa 
in kameran och reglera ljussättningen. I det här skedet syns bilden ännu inte för publiken. Det kan 
hända att datorn ber om tillstånd för att använda kameran, svara i så fall => Allow. När du klickar på  
”Start Sharing”, blir videobilden större och du kommer i kontakt med de andra i det virtuella 
rummet. 

 

 
 

 Läscentrums producent försäkrar sig om att kontakten fungerar. Ni kan gå igenom grunderna. Efter 
det kopplar producenten från sin kamera och mikrofon. Författaren och skolan är nu de som är 
kontakt med bild och ljud.  

 Under besöket finns således författaren, skolan, Läscentrum och eventuella följare (andra skolor) i 
rummet. 
 

 
 

 Efter detta kan uppträdandet börja: Mycket nöje! 

 Läscentrums producent följer med besöket och kan rycka in och hjälpa via chatten. 

 Elever kan ställa frågor via kameran och mikrofonen. Stommen för besöket kan man komma 
överens om på förhand. 

 Chatten finns till förfogande under hela besöket. Skolor som är med som följare kan ställa frågor 
och kommunicera via chatten. 

 
Efter besöket 

 När besöket är klart, kan skolan stänga av browsern. Man behöver inte logga ut. Läscentrum 
stänger rummet. 

 Läscentrum är tacksamma för respons! 
 
 
 

Vi svarar gärna på frågor och berättar mera om virtuella författarbesök! 
 

Kontakt: 
Johanna Yrjänä, producent 

tfn: 0505774605 
johanna.yrjana@lukukeskus.fi 
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