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Inloggning  

Logga in med dina inloggningsuppgifter ...

... och ange ditt lösenord.

Surfa in på lexiaprovia.se
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Inom varje kategori finns 
ett antal grundövningar.

Arbeta i Lexia – allt i grönt  

Till varje övning finns mängder av övningslistor 
med olika innehåll och svårighetsgrad.

Övningarna i Lexia är 
indelade i 12 kategorier.
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Översikt över övningarna, som du också kan komma åt härifrån.

Det är enkelt att tilldela en eller 
flera elever en övning.

Här går det att ta en snabbtitt 
på hur övningen ser ut.

Här kan man enkelt anpassa 
övningen till en enskild elev.



5Manual Lexia Provia

Till varje övning finns också en kort film som förklarar syftet med 
övningen och hur den ska utföras.

I Lexia finns även en sökfunktion där du bland annat kan hitta övningslistor.
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Arbeta i Provia – allt i lila  

Välj aktuellt test bland årskursflikarna.
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Här finns till exempel de olika testerna för åk 1.
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Det finns alltid information om varje test och möjlighet att ta en snabbtitt ...

... innan det tilldelas eleven.

Test Fonologisk medvetenhet årkurs 1.
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Hantera elevkonton och resultat – allt i orange  

Här skapar du ett nytt elevkonto.

Här finns alla elevkonton som du har skapat. Tips: Ge alla samma lösenord, så blir 
det lättare att hantera många elever.

Här kan du arkivera elevkonton.
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Här ser du resultat på övningar i Lexia och tester i Provia.

Övningsresultat
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Testresultat.

Föreslagna övningar.

Utlåtande.



Vill du ha mer information eller hjälp?

Kontakta Mia eller Lotta:

Lotta Wendt, kundansvarig
charlotta.wendt@sanomautbildning.se
tel: 08-587 642 74

Mia Söderberg, förläggare
mia.soderberg@sanomautbildning.se
tel: 08-587 642 25

ISBN: 9789152355978

Vår tekniska support hjälper dig också mer än gärna.
support@sanomautbildning.se
tel: 08-587 642 30

                  Bli medlem i vår grupp på Facebook: sök på lexiaproviarummet!


