Hjälper elever med läs- och
skrivsvårigheter

Lärare har det viktiga uppdraget att få alla elever läs- och
skrivkunniga. Många elever klarar det utmärkt och lämnar
grundskolan med goda kunskaper i svenska, medan en del får
kämpa mycket hårdare. Vissa diagnostiseras med dyslexi, andra
har flera språk att hantera, men alla har rätt att lyckas!

Alla som arbetar i skolan är väl medvetna
om att tidig upptäckt av dyslexi eller
andra språkliga svårigheter är en
förutsättning för att eleverna ska lyckas
i skolan. Forskning visar också att tidiga
insatser som hjälper elever med läs- och
skrivsvårigheter är grundläggande för
att hålla motivationen uppe och stärka
självförtroendet hos eleverna. Därför vill
jag berätta om Lexia Provia.
Lexia Provia har i sin tidigare version
funnits i de flesta svenska skolor och
hjälpt tusentals elever att lyckas med
skolarbetet. Med den här uppdaterade och
webbaserade versionen får du ett unikt
hjälpmedel, där du med testerna i Provia
enkelt kan screena dina elever från åk fk–9
inom olika språkliga områden. Utifrån
resultaten föreslår sedan Provia adekvata
övningar för eleven att arbeta vidare
med. Många skolor väljer att screena hela
klasser inför läsårsstart för att tidigt fånga
upp de elever som riskerar att ”halka efter”
om de inte får rätt undervisning i tid.

Eleven kan arbeta online på dator eller
surfplatta, var och när som helst! Allt som behövs
är en internetuppkoppling och en inloggning.

Jag vill också passa på att tipsa om att
många av övningarna även lämpar sig
som ren färdighetsträning i svenska och för
elever som just håller på att tillägna sig det
svenska språket.
Du kan i lugn och ro bilda dig
en uppfattning om materialet genom
att skaffa ett demokonto på
sanomautbildning.se/provalexia.
Har du frågor eller funderingar är du alltid
välkommen att kontakta oss!
Lycka till med din undervisning!
Mia Söderberg
Förläggare

Lexia – har hjälpt tusentals
elever att lyckas med skolarbetet
genom åren!

Lexia Provia passar även
utmärkt som ett komplement i
sva-undervisningen.

Övningarna är indelade
i följande kategorier:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fonologisk bearbetning
Ljud och bokstav
Stavelseidentifiering
Ord
Begrepp
Mening
Text
Spatiala övningar
Klockan
Minne
Auditiv identifiering
Matematik

Lexia är ett unikt hjälpmedel som har hjälpt
tusentals elever genom åren att lyckas med
skolarbetet!
Det välkända hjälpmedlet Lexia består i sin nya
form av cirka 1200 digitala varianter av övningar
i svenska som kan anpassas utifrån den enskilde
elevens behov och förutsättningar.

Enkelt att lägga upp övningar!
Genom en tydlig navigering är det lätt att lägga
upp elever och tilldela övningar i Lexia eller
tester i Provia, och det är enkelt att följa upp
resultaten.

Bli medlem i vår Facebook grupp,
lexiaproviarummet!

Provia – normerade tester inom
olika språkliga områden
Provia tydliggör hur elevernas språkliga
kompetensprofil ser ut och innehåller
flera testområden. Varje årskurs, fk–9, har
normerade texter relaterade till årskursen.
Övningarna är
indelade i följande
ka t e g o r i e r h ä r.

Utifrån resultaten i Provia föreslås
automatiskt övningar i Lexia för den enskilde
eleven att arbeta vidare med.

Testa eleverna först
Utifrån resultaten
i Provia föreslås
automatiskt övningar i
Lexia för den enskilde
eleven att arbeta
vidare med.

Inför varje årskursstart fungerar det utmärkt
att använda tester i Provia för att snabbt kunna
hitta de elever som riskerar att utveckla dyslexi
eller andra språkligt betingade problem.
Provia ger även en tydlig bild av nyanlända
elevers läs- och skrivkunskaper, ordförråd, etc .

Röster om Lexia Provia!
” För oss på kommunen i Nacka är det en
självklarhet att alla barn ska få förutsättningarna
för att kunna lära sig läsa och skriva, så enkelt
som möjligt. Därför har vi sedan länge använt
Lexia Provia och är mycket nöjda med den
uppdaterade webbversionen.”
”Både lärare och elever är mycket nöjda
och vi kan varmt rekommendera Lexia Provia
till alla skolor och kommuner”

Testa en
demo på
lexiaprovia.se

Lars Eklöw,
IT-strateg, Nacka kommun

Vad kostar det?
Riktpriser för skolunderlag
och kommununderlag
finns på hemsidan
www.sanomautbildning.se.

Mer information
1. Beställ en inloggning på
sanomautbildning.se/provalexia

För priser och offertförfrågningar, kontakta
Lotta Wendt, charlotta.wendt@sanomautbildning.se
För innehållsfrågor, kontakta Mia Söderberg,

2. Titta på ett webbinarium
Här finns aktuella
webbinarier:

mia.soderberg@sanomautbildning.se

sanomautbildning.se/evenemang

Vår support finns här för dig.
Tel: 08-587 642 30 eller mejl: support@sanomautbildning.se

tel. 08-587 642 10
info@sanomautbildning.se
www.sanomautbildning.se
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