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Lexia Provia
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!

Därför finns Lexia Provia!
Lexia Provia är framtaget av två logopeder, för framförallt de elever
som språkligt inte lyckas så lätt. I mer än 20 år har elever på över
60 % av Sveriges grundskolor testats i Provia och arbetat med
språkförstärkande övningar i Lexia. Då i form av disketter
och cd-skivor, nu finns allt smidigt på ett ställe, som en
webbtjänst där allt som behövs är en inloggning och en
internetuppkoppling.

”Hjälper alla elever
med läs- och skrivsvårigheter”
Läs mer på
lexiaprovia.se

Testa eleverna först
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.
Utifrån resultaten föreslås automatiskt
övningar i Lexia för den enskilde eleven
att arbeta vidare med.
Provia ger även en tydlig bild av
nynlända elevers läs- och skrivkunskaper, ordförråd, etc.

Mängder av bra
övningar i svenska!
Lexia består av ett åttiotal grundövningar i svenska som kan
anpassas utifrån den enskilde elevens behov och förutsättningar.
Totalt finns cirka 1 200 övningslistor att välja bland.
Utmärkt för elever med svenska som andraspråk!
Många av övningarna passar även utmärkt som ren
färdighetsträning i svenska och för elever som just håller på
att lära sig språket.

Övningarna är indelade
i följande kategorier:

§§ Fonologisk
bearbetning

Enkelt att lägga upp övningar!
Genom en tydlig navigation är det lätt att lägga upp elever
och tilldela övningar i Lexia eller tester i Provia, och det är
enkelt att följa upp resultaten.
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Ljud och bokstav
Stavelseidentifiering
Ord
Begrepp
Mening
Text
Spatiala övningar
Klockan
Minne
Auditiv identifiering
Matematik

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

Bedöm elevernas förutsättningar
Provia tydliggör hur elevernas språkliga kompetensprofil ser ut.
Programmet innehåller flera testområden, som alla är normerade,
och där varje årskurs, fk–9, har tester relaterade till årskursen.

Provia:
¡	gör en kvantitativ och kvalitativ ¡	ger automatiskt förslag på
bedömning av elevernas
förutsättningar inför läs- och
skrivinlärningen
¡	visar resultaten relaterade till
ett normerat testunderlag

lämpliga övningar i Lexia,
utifrån elevens resultat

Testa vår demo på
lexiaprovia.se

”

 åde lärare och elever
B
är mycket nöjda
och vi kan varmt
rekommendera Lexia
Provia till alla skolor
och kommuner”

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 nu har vi just köpt
den nya uppdaterade webbversionen.
Lars Eklöw, IT-strateg, Nacka kommun

Mer information

Vad kostar det?

1. Beställ en inloggning på
sanomautbildning.se/provalexia

Riktpriser för hela:

Här finns aktuella webbinarier:
sanomautbildning.se/evenemang

skolunderlaget

kommununderlaget

24 kr/elev 18 kr/elev
Vid beställning för hela elevunderlaget kan
Provia användas för screening på alla elever.

Ring Lotta Wendt på 08-587 642 74
eller maila på charlotta.wendt@sanomautbildning.se

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

ISBN: 9789152344552

2. Titta på ett webbinarium

