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FÖRORD 

Välkommen!  
Lexia® är ett flexibelt datorprogram som låter dig tillrättalägga träning av språklig 
förmåga i samband med afasi, dyslexi och språkligt betingade inlärningssvårigheter. 
Installera CD-skivan enligt anvisningarna i kapitlet Installation. Starta sedan 
programmet genom att välja rubriken ’Lexia’ i Windows’ Startmeny.  
Om du tidigare använt en äldre version, läs gärna avsnittet Förändringar i denna 
version på sid 11. 
Om du inte tidigare använt Lexia, läs kapitlet Introduktion på sid 15 och ännu hellre 
kapitlet Överblick  på sid 17. På så sätt kan du lära dig de mest grundläggande 
principerna för användning av programmet. 
Om du är förälder eller anhörig, välj Innehåll i Hjälp-menyn i programmet och välj 
sedan hjälpavsnittet Du som är förälder. 
I början känns mångfalden av övningar och det stora antalet funktioner svårt att 
överskåda. Ägna därför en tid åt att arbeta med programmet på egen hand, kanske 
i hemmet där du i lugn och ro kan sätta dig in i programmets möjligheter (se 
Villkor på sid 4). 
Det finns möjlighet att delta i kurser om Lexia i Stockholm, Västerås, Göteborg, 
Lund, Linköping, Uppsala, Bollnäs och Umeå. Kontakta Martti Mårtens, 
Hjortvägen 32, 722 31 Västerås, Tel 021-27344, Fax 021-27310, 
martti.martens@logopedkonsult.se för information om kurserna eller besök www. 
logopedkonsult.se. 
En förutsättning för ett lyckat användande av Lexia är att du, som yrkesutövare 
med ansvar, sätter dig in i programmets möjligheter och utnyttjar dem. Att låta 
någon träna med Lexia utan att svårighetsgrader ställts in och andra individuella 
anpassningar gjorts, är ett olämpligt bruk av programmet. 
Det är vår förhoppning att Lexia blir till nytta för dina elever eller patienter och att 
datorn blir ett effektivt och angenämt komplement till den traditionella träningen och 
undervisningen. 
Vi är tacksamma för synpunkter på programmet. Välkommen också till vårt 
diskussionsforum på www.lexia.nu! 

Olle Gunnilstam och Martti Mårtens 

Denna handbok riktar sig inte till elever eller patienter. Den skall läsas 
av den som administrerar träningen, dvs. läraren eller logopeden.  
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Villkor 

Som köpare äger du rätt att använda programmet, men du äger inte själva programvaran.  Den 
omfattas av de upphovsrättslagar som gäller för datorprogram i Sverige och internationellt. 

Licens för programvaran ger dig rätt att installera denna på obegränsat antal datorer inom en 
institution på  en bestämd gatuadress. En licens gäller inte inom en större del av kommunen, 
rektorsområdet, skolenheten, sjukhuset eller verksamhetsfältet; varje institution måste för varje 
gatuadress ha varsin egen licens. För vissa platser kan särskilt avtal träffas. 
En professionell användare vid en institution med licens får utan ytterligare licens installera program-
varan i en eller flera bordsdatorer i bostaden samt en personlig portabel dator i syfte att göra 
förberedelser och liknande med anknytning till det yrkesmässiga bruket. Har användaren flera 
anställningar eller både anställning och privatpraktik, får en licens icke användas på mer än ett ställe. 
Ideell licens med reducerat pris ger rätt att installera programvaran på obegränsat antal datorer i 
en lokal på en gatuadress och skall i huvudsak icke handhas yrkesmässigt av personer med 
logopedisk kompetens eller motsvarande. Exempel är Afasiföreningar och FMLS-föreningar. 
Privatlicens ger dig som privatperson rätt att installera programvaran på en eller flera 
bordsdatorer i bostaden samt på högst en personlig portabel dator. 
Mini-Lexia får installeras utan restriktioner i valritt antal på valfria platser inom den professionelle 
användarens kontroll. Programmet fungerar ej utan anpassning som sänds med diskett eller e-post. 
Extra exemplar av cd-skivan kan beställas av licensinnehavaren. 
Vid mottagandet av detta material åtager du dig således 

att följa de till din licens knutna bestämmelserna, 
att förhindra obehörig kopiering och spridning av materialet, helt eller delvis i någon 
form, 
att inte översätta, namnändra, slå ihop, eller på annat sätt överföra programvaran till annan 
form eller till annat medium som medger förtäckt spridning av materialet, 
att radera programmet från hårddisk i dator som avyttras eller ej längre disponeras, 
att inte kopiera eller sprida dokumentationen i någon form utan tillstånd (du får dock 
skriva ut online-handboken i programmet för eget bruk). 

Stiftelsen Stora Sköndal förbinder sig inte 
att hålla kundregister eller att tillhandahålla uppdateringar av programvaran, 
att tillkännage rättelser eller nya utgåvor av program eller handbok. 

Stiftelsen Stora Sköndal ansvarar inte för 
CD-skivornas kvalitet, 
förlust av data som direkt eller indirekt följd av programmets användning. 

Påtalar du inom sex månader från leveransdagen ett väsentligt fel i programvaran, vilket påverkar 
dess ändamålsenliga användande och felet ej kan avhjälpas genom rättelse eller anvisning om 
kringgående av felet, har du rätt att häva köpet.  
Skulle du ej acceptera uppställda villkor skall samtliga CD-skivor och samtlig dokumentation 
omgående returneras till  Stiftelsen Stora Sköndal varvid eventuellt erlagd köpeskilling återbetalas. 
 

Lexia® 4 
Copyright © Olle Gunnilstam & Martti Mårtens 2008 
Stiftelsen Stora Sköndal 
S-128 85 Sköndal   Sverige-Sweden 
Tel +46-8-605 08 23  Fax +46-8-605 26 80 
 I samarbete med Logopedia AB och Logopedkonsult AB 

v 4.33  2010-02-16 
Lexia is a registered trademark of the Stora Sköndal Foundation. Pentium is a registered trademark of  Intel Corporation. 
Microsoft, Windows and MS-DOS are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, PC-DOS, PS/2 and OS/2 are 
registered trademarks of International Business Machines Corporation. Sound Blaster is a registered trademark of Creative Labs 
Inc. Infovox is a registered trademark of Acapela/Infovox AB. Voxit and Macaw are registered trademarks of Voxit AB. WiViK is 
a registered trademark of Rehabmodul AB. Other product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of 
their respective companies. 
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1 
INSTALLATION 

Förutsättningar 
Lexia 4 är avsett att fungera i en dator med Microsoft Windows 98/NT/2000/ME/XP/Vista/7 
eller senare, Pentiumprocessor eller bättre med 512 Mb internminne eller mer. Minimikravet är 
Pentium, 200 Mhz, 64 Mb. Bildskärmen behöver ha minst 65000 färger.  
Programmet installeras på hårddisken där det åtgår totalt ca 500 Mb utrymme. Om din version är 
yngre än 4.33 från 2009 kan det krävas mer utrymme. Installationsprogrammet ger besked. 
Skrivare är praktiskt för din egen del men ingen förutsättning för att kunna öva med 
programmet.  
Det är nödvändigt att ljudkort och gärna talsyntes finns i datom. Det är en förutsättning för ett 
optimalt utnyttjande av programmet. Talsyntesen kan vara t.ex. av typen SAPI som kräver 
endast ett befintligt vanligt ljudkort. Om talsyntesen inte är av SAPI-typ måste den kunna 
kommunicera med Lexia via klippbordet (Urklipp) för att fungera med programmet. 
Angående nätverk se nedan, sid 10. 
Du måste vara hemmastadd i Windows-miljön och förstå vad som avses när vi talar om 
att rulla med en rullningslist, fälla ner en listruta, osv. 

Förberedelser 
Kontrollera att paketet förutom denna handbok innehåller ett registreringsblad, en CD-
skiva med Lexia och två CD-skivor (normallicens) eller en CD-skiva (privatlicens) med 
Mini-Lexia, och att ingenting är skadat.. 
Läs villkoren på sid 4 innan du bryter förseglingen.  
Bryt förseglingen med sax och töm påsen försiktigt så att inget klister hamnar på skivan. 
Kontrollera att du har minst ca 500 Mb ledigt utrymme på hårddisken plus 
marginalutrymme. Detta gäller både Lexia och Mini-Lexia. 

Uppdatering 
Om du uppdaterar från ett äldre Lexia 4 till ett nyare Lexia 4 så kommer Lexia vid 
första provkörningen att uppdatera ett flertal av sina datafiler vilket tar några sekunder. 
Om du inte har något av värde i den gamla versionen kan först du radera den helt från 
hårddisken innan du installerar cd-skivan, då undviker du att många onödiga filer lämnas 
kvar på hårddisken. 
Om du uppdaterar från Lexia 3.0 till Lexia 4 kan du gärna ha kvar Lexia 3.0 parallellt med det nya Lexia 4. 
Installera Lexia 4 i en ny mapp, installationsprogrammet föreslår mappen ‘Lexia4’ om du inte anger något 
annat namn. Det är inte möjligt att installera Lexia 4 i samma mapp som Lexia 3.0. 

Du kan när som helst uppdatera Lexia med kommandot Uppdatera Lexia i Hjälp-menyn. Då 
installeras den senaste versionen av programfilerna (”exe-filerna”). Ett installationsprogram på 
vår hemsida sköter om installationen. Varje gång vi förbättrar programfilerna eller rättar fel i 
dem så läggs de upp på hemsidan. Du kan även se alla de olika uppdateringsprogrammen på 
www.lexia.nu, sidan Nedladdningar. Där finns även uppdateringar för för Mini-Lexia. 
Om du uppdaterar från ett äldre till ett nyare Lexia 4 måste du tänka på att även Mini-Lexia 
kan behöva uppdateras hos dina användare. De kan göra detta genom att välja kommandot 
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Uppdatera Mini-Lexia i Hjälpmenyn. Om Mini-Lexia är gammalt och inte har ett sådant 
menykommano lånar du ut den nya Mini-Lexia-skivan till dem tillsammans med nya övningar 
som du skapat i Lexia 4.3. För att få fram Hjälpmenyn kan de behöva trycka tangent-
kombinationen Alt+M, därefter kommer de åt uppdaterakommandot.  
Mini-Lexia måste uppdateras om dina användare hittills använt en äldre version än 4.3. 
Lexia 4.32 och 4.33 passar ihop med Mini-Lexia 4.32 och 4.32p. 
Lexia 4.31 och 4.32 passar inte ihop med Mini-Lexia 4.30 eftersom många ljudfiler och bilder fått nya namn. 
Lexia 4.30 och 4.31 och 4.32 passar alla ihop med Mini-Lexia 4.31b eller Mini-Lexia 4.32. 
Lexia 4.3x passar inte ihop med Mini-Lexia 4.2x och äldre eftersom användarna där har korta filnamn. 
Lexia 4.2 passar ihop med Mini-Lexia 4.1 men inte 4.0 ty där saknas övningen Pussel. 

Registreringsbladet 
Fyll i registreringsbladet så snart som möjligt efter att du installerat Lexia. Posta eller 
faxa det ifyllda bladet till adressen respektive faxnumret som står på bladet. Då blir du 
berättigad till uppdateringar till reducerat pris. För att få support krävs också att du sänder 
in uppgifterna. 

  Installera Lexia 
Lexia måste på sedvanligt sätt installeras på hårddisken. Har du även köpt Provia, 
installera Lexia först och Provia sedan. 
• Avsluta alla andra pågående program. 
• Sätt in CD-skivan i CD-spelaren. (Om inte installationsprogrammet 

startar av sig själv, välj Start, välj Kör..., Skriv ”e:SETUP”, där e är 
enhetsbokstaven för cd-spelaren, välj OK.) 

Innan kopieringen börjar blir du tillfrågad vilket mappnamn du önskar för Lexia. 
Acceptera gärna installationsprogrammets förslag att mappen ska heta ”Lexia4”. 
I Startmenyn skapas automatiskt genvägar med vilka du startar programmet. En genväg 
skapas även på skrivbordet. När du skapar arkiv åt dina användare får de egna genvägar i 
en annan grupp i Startmenyn, ’Lexia-Användare’ med vilka de skall starta sina personliga 
övningsarkiv i Lexia (om du inte arbetar i nätverk) (se sid 23). 
CD-skivan skall inte sitta i maskinen när Lexia används. 

  Installera Mini-Lexia 
Om du installerat Lexia skall du inte installera Mini-Lexia i samma dator. 
Vad är Mini-Lexia? 
Mini-Lexia är en mindre ‘tom’ version av Lexia som saknar språkligt material och 
förmågan att kunna anpassas till elever/patienter. I Mini-Lexia finns dock alla bilder och 
alla ljudinspelningar som ingår i det normala Lexia. Mini-Lexia kräver att övningar 
installeras för att kunna fungera. En övningsinstallation innehåller dina anpassningar till en 
elev/patient. Efter installation av övningar fungerar Mini-Lexia bara för den användaren 
(eller för flera om flera fått övningar till samma Mini-Lexia). Övningar kan skickas med 
diskett, e-post, USB-minne eller på en hemgjord CD. 
Läs allt om Mini-Lexia på sid 41. Där beskrivs även hur man skickar övningar. 
Installation 
CD-skivan med Mini-Lexia måste installeras i datorn:  
• Avsluta alla andra pågående program. 
• Sätt in CD-skivan i CD-spelaren. (Om inte installationsprogrammet 

startar av sig själv, välj Start, välj Kör..., Skriv ”e:SETUP”, där e är 
enhetsbokstaven för cd-spelaren, välj OK.) 

Efter installationen startar Mini-Lexia automatiskt. När Mini-Lexia startat blir man tillsagd att 
installera övningar. Man följer anvisningarna på skärmen för att låta Mini-Lexia installera 
övningarna som sänts via diskett, USB-minne, bränd CD, eller med e-post. När övningarna 
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installerats skapas en genväg i Startmenyn med vilken man startar sitt anpassade Mini-Lexia. 
Efter installationen behövs ej längre cd-skivan och den kan återlämnas till läraren/logopeden.  

Talsyntes 
Om du installerat någon typ av talsyntes skall du starta Lexia och välja Inställningar talsyntes i 
menyn Globalt. Där ställer du in Lexia för din talsyntestyp, se sid 74. 

Nätverk 
Detta avsnitt riktar sig till nätverksadministratörer. När Lexia körs i nätverk måste aktuell enhet (current 
directory) alltid vara mappen där programmet är installerat. Lärare/Logoped respektive elev/patient skall 
ha olika rättigheter, se nedan. Efter installationen går du till Administrativa inställningar i menyn 
Globalt och reglerar Lexias beteende i nätverk. 

Installation 
CD-skivan med Lexia 4 installeras till en mapp på servern. Du skall vara inloggad som administratör 
med maximala rättigheter. Lexia skall installeras före en eventuell installation av Provia. Provia-cd:n 
brukar innehålla en uppdatering av Lexia till senaste version. 
• Sätt in CD-skivan i CD-spelaren. (Om inte installationsprogrammet startar av sig själv, välj Start, välj 

Kör..., Skriv ”e:SETUP”, där e är enhetsbokstaven för cd-spelaren, välj OK.) 
• Ange vid installationen en mapp på servern som alla klienter kan se, t.ex. x:\lexia4, fullfölj sedan 

installationen. Gör en provkörning av programmet efteråt. Om du uppdaterar från ett äldre Lexia 4 
till ett nyare så kommer Lexia vid första provkörningen att uppdatera ett antal av sina datafiler vilket 
tar några sekunder. Alla äldre användare blir dessutom konverterade till långa filnamn om de inte 
hade det tidigare. 

• På varje klient där Lexia skall användas, starta programmet x:\lexia4\network\setup.exe (denna mapp 
finns dessutom på CD-skivan.) När setupprogrammet frågar var Lexia finns, ändra ”x:\lexia4” till den 
verkliga lexiamappen på servern. Låt setupprogrammet genomföra installationen av systemfiler till 
klienten samt lägga genvägar till Lexia på skrivbordet och i Startmenyn. Om du inte vill skapa 
genvägar på klienten, välj setupnosh.exe istället. Om du vill veta vilka systemfilerna är, se mappen 
sysinfo på CD-skivan. 

• Lexia startas med den eller de genvägar som du väljer skall finnas på klientskrivborden. Alla 
Lexiaanvändare måste ha lösenord i nätverk. Se om genvägar och kommandoradsparametrar nedan. 

• Starta Lexia. Se till att du befinner dig hos användaren -L-. Välj menyn Globalt och kommandot 
Administrativa inställningar. Gör dina inställningar för Lexia i nätverket, mer om detta nedan. 

Det finns tre sätt att organisera arbetet med Lexia i ett nätverk: 
Resultat i \lexia4\usr:              Om man under Skapa ny användare inte anger sökväg i nätverket lagras 
elevernas/patienternas resultat i \lexia4\usr. När elever/patienter arbetar vid datorerna skall mappen 
\lexia4\usr vara helt olåst. \lexia4 och alla övriga undermapper i \lexia4 kan vara låsta. När 
läraren/logopeden arbetar med sitt anpassningsarbete i Lexia skall hela lexia4-systemet vara olåst, dvs 
lexia4-mappen och samtliga undermappar. Nackdelen med denna metod är att elever/patienter kan skada 
innehållet för varandra i mappen \lexia4\usr. 
Resultat på annan enhet:      För att utnyttja Lexias förmåga att omdirigera elevens/patientens 
resultatfiler till annan enhet i nätverket krävs alltså att man fyller i en sökväg när man blir föreslagen 
detta under Skapa ny användare. Lärare/Logopeder bör instrueras vad som skall fyllas i när sökvägen till 
resultatmappen anges. Detta alternativ är lämpligt t.ex. när användarnas hemkataloger heter olika för 
varje användare. När elever/patienter arbetar med Lexia kan sedan hela \lexia4-mappsystemet vara låst! 
När läraren/logopeden arbetar med sitt anpassningsarbete i Lexia skall, som vanligt, hela lexia4-systemet 
vara olåst, dvs lexia4-mappen och samtliga undermappar. En nackdel med denna andra metod kan vara 
(beroende på hur nätverket är mappat) att läraren/logopeden måste logga in sig som elev/patient för att 
kunna studera dennes resultat. Det går i och för sig också att mejla resultat till varandra. 
Resultat på förutbestämd enhet: Om man i t.ex. ett Citrix-system vill att en i förutbestämd sökväg 
skall gälla för användarnas resultat så kan en annan lösning användas. Denna lösning är lämplig om alla 
användares hemkatalog heter samm sak, t.ex. H:\. Du som är administratör väljer i Administrativa 
inställningar en sökväg för resultat som är lika för alla användare. Om man samtidigt använder 
automatisk eller blind inloggning och har ett övningsarkiv med samma namn som windowsvariabeln 
%USERNAME% så öppnas det arkivet utan att lösen krävs. Även arkiv med namn såsom %USERNAME%1, 
%USERNAME%2, …, %USERNAME%9 öppnas automatiskt när Lexia startas. 
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Inloggningstyper och kommandoradsparametrar 
”lexia40.exe” 
Detta startkommando skapas av nätverkssetupen, och genvägen har etiketten ’Lexia Arkiv’. 
Lexia startar och visar arkivfönstret där man letar efter sitt namn i förteckningen, väljer 
detta, anger eventuellt lösenord, och kommer till sina övningar i huvudmenyn.  
”lexia40.exe pelle.usr” 
Lexia startar och går direkt till Pelles övningsarkiv. Om Pelle har lösenord måste han fylla i 
det. Denna genvägstyp uppstår när övningsarkiv skapas i Lexia eller Provia. Om Pelle har 
flera övningsarkiv (Pelle, Pelle2, Pelle3…) så har han direkt tillgång till dessa utan att 
behöva gå ut ur Lexia och in igen. 
”lexia40.exe blindlogin” 
Detta startkommando skapas av nätverkssetupen, och genvägen har etiketten ’Lexia Inloggning’. 
Lexia startar och visar ett inloggningsfönster där man fyller i både sitt användarnamn och eventuella 
lösenord. Man ser ingen förteckning att välja i utan man måste känna till det användarnamn som 
läraren/logopeden hittat på åt användaren då denne skapades i Lexia. Man måste också kunna sitt 
lösenord. Har man inget lösenord räcker det att fylla i användarnamnet. Först därefter visar sig 
Lexia med användarens övningar. Varken användarnamnet eller lösenordet är känsligt för stora eller 
små bokstäver. Om det finns ett övningsarkiv som heter likadant som windowsvariabeln 
%USERNAME% så öppnas det arkivet utan att lösen krävs! Blind inloggning kan också ställas in i 
Administrativa inställningar och då behövs inte denna genväg. 
”lexia40.exe autologin” 
Detta startkommando skapas av nätverkssetupen, och genvägen har etiketten ’Lexia Direkt’. 
Om det finns ett övningsarkiv som heter likadant som windowsvariabeln %USERNAME% så 
öppnas det arkivet utan att lösen krävs. Annars startar Lexia genom att visa arkivfönstret där 
man letar sitt namn i förteckningen, väljer detta, anger eventuellt lösenord, och kommer till 
sina övningar i huvudmenyn. Automatisk inloggning kan även ställas in i Administrativa 
inställningar och då behövs inte denna genväg. 

Förändringar i denna version 
Om du ej haft någon tidigare version av Lexia kan du hoppa över detta avsnitt och gå till sid 14. 

Från 4.2 till 4.3    
Funktionen Administrativa inställningar är en nyhet. 
Hjälpsystemet är helt reformerat för att passa även i Windows Vista. Hjälpen är skriven i htm-format 
vilket innebär att du läser hjälpen i din webbläsare, och att länkar mellan olika hjälpavsnitt mm. 
fungerar på samma sätt som när du vandrar på Internet.  
Nya möjligheter finns i övningen Lästal: Välj räknesätt och skriv sedan svaret. Nu finns både 
facitknapp och stavningskontroll att välja på i Skriv en berättelse. Bättre utskrift i Översikt listor. 
(Menyn Arkiv, Översikt listor.) Tidigare saknades paginering. Utskriften är nu paginerad och innehåller 
även illustrationer till de olika övningarna. Kommandot Arkiv, Översikt övningar för utskrift, har nu 
blivit ett överflödigt kommando eftersom det såg likadant ut men inte tog med de listor som du har 
skrivit själv. Samma förbättring har också gjorts i kommandot Information om övningar och listor i 
menyn Hjälp. Resultatsammanfattningen gör nu en summering av övningstid och en uträkning av 
medelresultat. Vänta på ordet har blivit pålitligare. 
Övningen Skriv en berättelse har fått fler möjligheter. Innan man börjar skriva kan man få ordna 
bilderna i rätt ordning. Efter att man har skrivit kan man begära stavningskontroll. (Stavningskontrollen 
är ibland effektiv, ibland inte, detta utvärderas fortfarande. Om ett kort ord är felstavat får man ofta inte 
adekvata rättningsförslag.) Dessa nya möjligheter måste man gå till övningens Egenskaper för att lägga 
till. I Egenskaper, flik tre, är facitknappen ersatt med en stavningskontrollknapp. 
Galgen har blivit roligare. 
Drag-och-släpp-funktionen är helt reformerad i alla övningar där man flyttar något på skärmen. 
Tidigare släpade man en symbolisk rektangel. Nu släpar man själva föremålet. 
Om Provia har testpersoner som heter något i stil med ABC123 så kommer Provia att skapa 
övningsarkiv i Lexia som heter ABC123_1 och ABC123_2, osv. Dessa arkiv kommer att radas upp i 
listrutan i Lexias övre panel. 
Vår cd-skivor som kom i oktober 2007 kan även installeras i Windows Vista. Uppdateringssetup och 
klientsetup ska nu också fungera i Vista. 
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Skicka övningar har nu även Nätverk som alternativ metod. Lämpligt när man installerat Lexia lokalt på 
datorer i nätverket och vill skicka övningar från en dator till en annan. 
Att skicka övningar med e-post, USB-minne eller bränd CD-skiva, är nu enklare. Man behöver t.ex. 
inte själv skapa mappar för ändamålet på USB eller CD, det ordnar Lexia själv. 
Lexia använder sig nu helt av långa filnamn ifråga om användarfilerna. Tidigare var det problem att 
skapa en Elisabet Andersson och en Elisabet Pettersson samtidigt på grund av att de åtta första 
bokstäverna måste vara olika. Nu är det inga problem. Användarens namn kan uppta 30 tecken och 
sparas på hårddisken med 30 tecken. 
Viktig nyhet: När man erhåller ett övningsarkiv via e-post räcker det med att dubbelklicka på e-
postbilagan i e-postmeddelandet för att öppna det, arkivet ska då installera sig självt i Lexia/Minilexia. 
Listdatabasens sökfunktion är utökad med en enklare sökningsmetod, s.k. 'Normal sökning'. Den äldre 
metoden finns kvar såsom 'Avancerad sökning'. Normal sökning innebär att man anger en söktext och 
en ålder, ingenting mer, och man behöver inte fundera på var någonstans i databasen sökningen ska ske. 
Sökningen görs på alla delar av databasen. Detta motsvarar de flestas normala behov. Efter sökningen 
visas sökresultatet i ett helt nytt fönster som är betydligt enklare att använda en tidigare. 
När man installerar med CD-skiva skapas två olika genvägar till Lexia. Den ena leder till -L-, den andra 
till arkivfönstret där man får leta reda på sitt namn för att börja öva. 
Klientinstallationen i nätverk skapar tre olika genvägar till Lexia:  
Lexia Arkiv - arkivfönstret 
Lexia Inloggning - blind inloggning med både namn och lösen 
Lexia Direkt - automatisk inloggning (när det finns en användare med samma namn som den aktuella 
datorns windowsvariabel %username%, så öppnas det övningsarkivet automatiskt utan att namn eller 
lösen behöver anges)  
Man kan ta bort de genvägar man ej anser sig behöva. Man kan förbigå genvägarna genom att göra 
motsvarande inställningar i Administrationsfönstret i Lexia 4.32. 
Efter en uppdatering med hjälp av cd-skiva brukade Lexia bearbeta listdatabas och idealegenskaper 
under flera minuter. Den tiden är nu förkortad till några sekunder. 
Högerklicka i panelen upptill i Lexia för att visa/dölja användarknappar och menyer.  
Man kan ta bort en övning utan att gå till Kocken. Högerklicka och välj Dölj övningen. 
USB-minne och Nätverk finns nu som alternativ när man vill Skicka övningar. Att skicka övningar med 
e-post, USB-minne eller bränd CD-skiva, har blivit mindre komplicerat. Man behöver t.ex. inte själv 
skapa mappar för ändamålet på USB eller CD, det ordnar Lexia själv. 
Generella egenskaper: Fliken Övningstid heter nu Övningsmängd. Dess text är något ändrad. Vill man 
ändra en lokal övningsmängd så går inte det förrän man stängt av generell mängd. 
Kockenfönstret kan nu visa övningarnas titlar på två sätt. Antingen som standardnamn, eller med de 
titlar som aktuell användare har. 
I Kockenfönstret finns ny ytterligare en knapp, Färdiga profiler. Samma funktion som menyn Övning, 
kommandot Välj någon annans inställningar (som man ofta inte vet vad det betyder). 
I mikrofonövningarna är det nu åter så att när man jämför sin inspelning med facit, så hör man först sin 
egen, sedan facitinspelningen. När man talar in sitt yttrande ser man inte längre Windows’ inspelare på 
skärmen. Man måste själv abryta inspelandet med ett extra klick på mikrofonknappen. 
Man kan nu reglera hastighet på talsyntesen om den är av SAPI-typ. 

Från 4.1 till 4.2  
Lexia stöder nu kontaktstyrning. Ett femtiotal övningar har fått stöd för kontaktstyrning, t.ex. 
Ordkunskap och alla sådana övningar som innebär att man väljer ett av flera alternativ. Man använder 
kontakterna på följande sätt: Den kontakt som motsvarar Mellanslag gör en markering av alternativet. 
Man trycker på Mellanslag tills önskat alternativ är markerat. Kontakten som motsvarar Enter gör sedan 
verkställandet av svaret, det valda alternativet blir användarens svar i uppgiften. Med Tab kan man flytta 
fokus till exitdörren och med Mellanslag gå ur övningen. I huvudmenyn kan Mellanslag och Enter 
användas för att markera och starta en övning. Tab och mellanslag och mellanslag avslutar Lexia. 
Alla funktioner för utskrift kompletteras nu med en ruta där man väljer vilken skrivare som man önskar 
utskrift på, pappersorientering, samt svartvitt eller färg. 
Nu fungerar "Återställ -L- till utgångsläget" i menyn Övning som det skall i alla lägen. 
Nu är det längre paus mellan de upplästa orden i Rimmar, Låter längst och några till. 
Egenskapsfönstrets andra flik har fått blankettfärgsättning. Lättare att se till vilken mening en listbox hör. 
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Den lite irriterande fördröjningen i Skriv ordet, Diktamen, Fyll i bostaven, Fyll i ordet, har vi nu lyckats 
ta bort. Om ingen ljudfil skall spelas upp så kan man börja skriva i textfältet genast, utan att behöva 
riskera att de första tangentnedslagen inte registreras. 
Stöd för SAPI talsyntes. Stödet för Infovox 220 är borttaget. Istället finns nu stöd för alla de moderna 
talsynteserna som använder SAPI-gränssnittet (i stort sett alla talsyntesfabrikat). Man väljer röst/språk på 
det vanliga stället i Lexia, i menyn Globalt. Det finns också DEMO av några talsynteser i Sapi-
talsyntesfönstret för den som inte har någon men är nyfiken. 
Lösenordet till Lexia kan vara mer än 7 tecken. Nu kan det vara upp till 15 tecken långt. 
Vi har gjort ett stort antal nya listor på meningsnivå, många av dem har även nya inspelningar. Listor 
finns nu för fler olika åldrar även på denna nivå. 
Övningarna J-NG till och med Omkast har utökats med möjligheten att välja vilken av dessa övningars 
listor i vilken som helst av de fem övningarna. Dessutom har vi lagt till vokaldiskriminationslistor där 
vokalen alltid är lång. 
I övningar där man ordnar detaljer i rätt ordning kan man nu använda högerklick för att förflytta 
detaljen. Högerklick är lättare än att dra och släppa för vissa kategorier av användare. För att detta skall 
fungera bör man visserligen ha en ganska klar bild av i vilken ordning man avser att placera detaljerna. 
Vill man ångra sig är man nämligen tvungen att släpa undan detaljerna från den uppståndna raden och 
börja om från början. 
När man trycker på pratbubblan så får man höra inspelningen en gång till. Nu finns det en liten paus så 
att man får höra ljudet efter en halv sekund. Det var för störande att ljudet kom samtidigt som man hörde 
ljudet av musens klickande. 
Alla engelska listor är nu korrekturlästa! Nya engelska listor har tillkommit och ett hundratal nya 
engelska inspelningar. 
Med Lexia 4.2 följer nu demonstrationsarkiv för Log in to English, Bonnier Utbildning 2003. Vidare 
finns en demo av Landskapsboken, Natur och Kultur 1999. För att undersöka dessa demos, gå till 
arkivfönstret och välj önskad demo. Dessutom får man en demo av Provia! För att betrakta demon av 
Provia, välj Arkiv och Provia Demo. 
I Ordkunskap m.fl. övningar som har samma utseende har avståndet mellan svarsalternativen ökats till 
det dubbla för att man inte så lätt ska missa med muspekaren när man har svårt att hantera musen. 
När man ordnar bokstäver i Ordjakt eller Ordna bokstäver/ord, så finns det nu en mall-rad att lägga 
lapparna i. Detta har fördelen att den som råkar lägga ihop två möjliga ord i Ordjakt, kommer att få det 
ord bedömt som ligger på mall-raden prioriterad vid bedömningen. 
Om Kalle försökte starta Pelles övningsarkiv med hjälp av Pelles genväg i startmenyn, och Pelle hade ett 
lösenord, så kunde tidigare Kalle se vad Pelle hade för övningar medan han satt och funderade över 
Pelles lösenord.  Nu ser man inte några övningsikoner förrän lösenordet är inskrivet korrekt! 
Övningen Placera har nu lite större bilder som skall placeras omkring. 
Det finns nu en ytterligare egenskapsdetalj att utnyttja i övningarna Hör ordet, Ordkunskap, Motsats, 
Ordspråk och Vilket svar. Man kan stänga av alternativpresentationen helt och hållet (i sista egenskapen i 
flik två) och istället direkt bara skriva svaret med tangentbordet. 
Galgen. När man tryckte på facitknappen fick man se hela svaret. Om man i Egenskaperna väljer att 
Facitknappen skall synas och tillåta "Nytt försök", så visas nu inte hela svaret, man får istället hjälp med 
bara en bokstav! 
Nu går det bra att få en stunds förhandsglimt i övningen Pussel.  
Frågor på text har fått möjlighet till rullande text. 

Från 4.0 till 4.1 Skillnaden mellan 4.0 och 4.1 är huvudsakligen bättre anpassning till 
nätverkskörning, rättelser av ett antal brister, förbättringar i Listredigeraren, och i några av övningarna, 
komplettering med felande inspelningar, möjlighet att själv skapa profiler, ändra namn på användare, 
återinförande av generell maxtid, bättre generator och bildbank, utökade ordbaser, pålitligare starthjälp, 
samt övningsdisketter nu även som e-post. Dessutom finns en ny övning, ’Pussel’. 

Från 3.0 till 4.0 Information om alla de förändringar som gjordes i Lexia 4 i förhållande till den 
äldre versionen Lexia 3, kan du läsa om du startar Lexia, klickar på frågetecknet, och väljer Nyheter i 
Lexia 4.  
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Avinstallation 
Genom avinstallation avlägsnar du Lexia från hårddisken helt. Du skall avinstallera innan du säljer 
datorn eller när du av någon annan anledning inte skall ha kvar programmet på hårddisken:  
• (Lexia installerade ett dussin  filer i  \WlNDOWS\SYSTEM32 eller 

\WINNT\SYSTEM32 men inga av dem är unika för Lexia och kan även 
tillhöra andra programvaror.) 

• I Windows’ startmeny, välj Inställningar, Kontrollpanelen. Välj Lägg till/ta 
bort program (i Windows Vista, välj Program och funktioner). Markera Lexia 
(eller Mini-Lexia), och klicka på Ändra/ta bort (i Windows Vista, 
dubbelklicka på programmet). Följ anvisningarna i avinstallationsprogrammet.  

Support 
Innan du ringer eller faxar, försök hitta en lösning i Hjälpfunktionen. Klicka på Sök och 
leta efter ett ämne där kanske din fråga besvaras. 
Försök hitta en lösning på Internet, www.lexia.nu under 'Provia/Diskussionsforum' eller 
'Nyheter'. 
Om du tror dig ha hittat ett fel i programmet måste du noggrant kunna ange i vilken 
situation och i vilket ögonblick felet inträffar och notera det felmeddelande som visas på 
skärmen.  
Om felet uppträder i en övning, kontrollera alltid först att övningens aktuella lista uppfyller 
de kriterier som anges när man väljer Hjälp i Listredigeraren. Välj en annan lista och prova 
övningen igen. Om felet då inte inträffar har den första listan ett fatalt fel som Lexia inte 
kunnat förutse.  
Om du glömt lösenord måste du notera numret som står upptill i lösenordsfönstret och 
sedan vända dig till Stiftelsen Stora Sköndal. 
Du är berättigad till support om du sänt in registreringsbladet som fanns i paketet.

Teknisk support 
Vänd dig till din leverantör: 
Stiftelsen Stora Sköndal 
Tel 08-6050823 kl 8-9, Fax 08-6052680 
olle.gunnilstam@logopedia.se 
Elevdata i Malmö AB 
support@elevdata.se  
Tel 040-6802583 
Fax: 040-939125 
vetaMer ab 
Tel 08-6265566, Fax 08-6269795 
borje.langeen@vetamer.se 
Frölunda Data AB 
Tel 031-7695560, Fax 031-295430 
info@frolundadata.se 

Pedagogisk support, dyslexi 
Vänd dig till dem som utbildat dig, eller till 
Martti Mårtens, Leg. logoped 
Logopedkonsult AB 
Hjortvägen 32 
722 31 Västerås 
Tel 021-27344, 070-5273440, Fax 021-27310 
E-post: martti.martens@logopedkonsult.se 
Pedagogisk support, afasi 
Olle Gunnilstam, Leg. logoped 
Stiftelsen Stora Sköndal 
128 85 Sköndal 
Tel 08-6050823 kl 8-9 
Fax 08-6052680 
E-post: olle.gunnilstam@logopedia.se 
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 2 
INTRODUKTION 

Bakgrund 
På senare tid har man sett att många som har dyslexi är sämre än andra i att omkoda bokstäver till 
språkljud. Svårigheten med omkodningen anses bottna bl.a. i en alltför svag fonologisk 
medvetenhet, vilken i sin tur är en outvecklad grundläggande språklig erfarenhet som barn normalt 
tillägnar sig före skolstarten. Den bristande omkodningsförmågan gör att barnet inte utvecklas 
vidare i sin läsning. Automatiserad läsning uppnås av ca 90% medan resten, dvs. ca 10% av 
befolkningen, är fångade i en svag läs- och/eller skrivförmåga. 5%, eller nästan en halv miljon 
svenskar, anses ha grava svårigheter. Skolprestationerna påverkas påtagligt vilket allför ofta leder 
till yrkesval som inte motsvarar övrig intellektuell utveckling och förmåga. 
Afasi är en språkstörning som vanligen orsakas av infarkt eller blödning i hjärnan. Det krävs ofta 
mycket stora träningsinsatser för att åstadkomma förbättringar i språkförmågan. För att 
effektivisera denna träning och även möjliggöra självträning är datorn ett naturligt komplement 
till logopedbehandlingen. 
Lexia 4 är utformat med hänsyn tagen till den senaste kunskapen inom dyslexiforskningen vad 
gäller själva läsprocessen, och till de vedertagna kunskaperna inom afasiologin.  
För dyslektiker tar programmet fasta på det mest kritiska skeendet i elevens svaga läsning. 
Programmet ger möjligheter att utifrån läsutvecklingsnivå anpassa träning av t.ex. stavelse-
segmentering eller -syntes. Dessutom finns möjlighet att specialträna lång-kort vokal, tonande-
tonlös konsonant, felvända tecken och många andra ofta förekommande skrivfel. Lexia kan även 
träna läsförståelse såväl på ord- och satsnivå som på grammatisk nivå. Nästan alla de 94 övningama 
kan arbeta med syntetiskt eller digitalt tal.  
Syftet med datorprogrammet Lexia är att åstadkomma en ökning av elevens eller patientens 
behandlingstid och effektivisera dennes rehabilitering eller träning. Programmet skall passa för alla 
med dyslexi, språkligt betingade inlärningssvårigheter eller afasi, oavsett ålder.  
Tidigare versioner och systerprogram till Lexia 4 är Lexia 3.0 (1995), Lexia 1.0/Afasi 3.1 
(1992), Afasi 3.0 (1991), 2.0 (1990), 1.2 (1988) och 1.0 (1987). Lexia används idag av 95% av 
alla logopeder i Sverige som arbetar med afasibehandling. Av landets drygt 4000 skolor med 
låg-, mellan- eller högstadium använder ca 3500 Lexia. Programidén är alltså väl utprovad. 
Utvecklingen har pågått sedan 1987 vid den neurologiska rehabiliteringskliniken på Stora 
Sköndals sjukhus där en fjärdedel av platserna brukar upptas av patienter med olika grader av 
språkstörning. 

Systemets uppbyggnad 
Systemet består av ett omfångsrikt program vars centralpunkt är den så kallade huvudmenyn. 
Därifrån når man olika övningar och olika användararkiv.  
94 övningar finns för träning av språklig medvetenhet, fonemläsning, stavelseläsning, ordläsning, 
satsläsning, benämning, ordmobilisering, bokstavsföljd, stavelseföljd, ordföljd, stavning på olika 
nivåer, satsformulering, auditiv förmåga, fonemdiskrimination, spatial förmåga, klocka, räkning, 
osv. Övningama täcker alltså även några av de dysfunktioner som kan finnas vid sidan av själva 
dyslexisymptomet eller afasisymptomet. Det finns övningar som är besläktade med varandra, men i 
princip har varje övning sin egen karaktär. För att lättare hitta rätt i utbudet är övningama sorterade 
i grupper efter språklig nivå. Grupperna är Insikt (språklig medvetenhet), Ljud (fonemnivå), Oord 
(stavelser och nonsens), Ord (morfemnivå), Begrepp (ordbetydelse), Mening, Text, Rymd (spatial 
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förmåga), Klocka, Räkning. Den extra gruppen Övrigt innehåller förutom ordbehandling diverse 
ickespråkliga redskap.  
Du har ett eget användararkiv, ”-L-”, där menyn visar samtliga övningar. Här kan du 
experimentera och utprova. Dina användare tilldelas varsitt eget arkiv där deras parametrar lagras 
skilda från andra användares. Ett användararkiv kan även kopieras till en diskett eller skickas med 
e-post så att en användare kan utföra sina övningar i en annan dator. Om du vill kan Lexia begära 
lösenord före inträdet i ett arkiv. 
Användaren startar Lexia med sin personliga rubrik i Startmenyn och kommer då till sitt personliga 
övningsarkiv som bara innehåller de övningstitlar som du valt ut. Användaren väljer bland dessa 
övningar efter behag.  
Du har tillgång till funktioner som inte användaren kan nå, t.ex. att gå till olika användare, ändra 
övningssortimentet, ställa in egenskaper (svårighetsgrad), välja ordlistor med språkligt material, 
redigera listor, osv. När du ställer in egenskaper i en övning, besvarar du olika frågor om t.ex. 
antalet svarsaltemativ, typ av ta1, osv.  
Du väljer vilket språkligt material, vilken lista, användaren skall ha i varje övning. Det finns i 
allmänhet många listor att välja på. Du kan också skriva egna listor. I samband med redigerandet 
kan du rita egna bilder och göra egna inspelningar till listoma. I en del fall kan du bestämma att 
Lexia använder sig av en intern ordbas i övningen. Den är sällan lämplig för de yngre användarna 
eftersom många svårare ord i svenska språket då förekommer.  
För att låta dig göra anpassningen på ett enkelt sätt finns en databas med uppgifter om vad listorna 
innehåller och vilket pedagogiskt syfte de har. Du kan i denna listdatabas tala om vad du har för 
pedagogisk tanke, därefter ställs alla övningar och listor in automatiskt med rätt svårighetsgrad. 
Allra bäst är att göra test i Provia. Då uppstår automatiskt övningar i Lexia beroende på vilket 
resultat som uppnåddes i testet. 
När en övning pågår, väljer antingen slumpen de olika övningsuppgiftema eller övningsuppgifterna 
visas i listans ordning, beroende på vilket du bestämt. 
Man besvarar uppgifterna på olika sätt i olika övningar. Det vanliga sättet att besvara uppgifter som 
ger svarsaltemativ, är att trycka på den siffertangent som motsvarar önskat alternativ. Med mus 
klickar man helt enkelt på det rätta alternativet. Denna typ av övningar kan även styras med 
kontakter, en kontakt är mellanslag (markera alternativ), den andra kontakten är Enter (verkställ 
valet). I övningar där man skall producera ett svar utan att se flera altemativ, måste man konstruera 
svaret och oftast tala om (med ett klick på OK) när man är klar med svaret. Du kan göra så att en 
facitknapp finns tillgänglig ifall man kör fast. 
Många av övningarna erbjuder, om du vill, lösande i flera moment av varje uppgift. Efter att t.ex. ha 
valt det rätta svarsalternativet får användaren dessutom skriva svaret med tangentbordet.  
När en uppgift besvaras rätt respektive fel hörs responsljud enligt det sätt du ställt in. På skärmen 
visas att man gjort rätt eller fel och man får plus- eller minuspoäng. Man får försöka på nytt om 
man gjorde fel. Efter korrekt besvarad uppgift kommer nästa uppgift automatiskt efter en paus som 
också är beroende av din inställning.  
Poängen syns grafiskt i ett par mätare i vänstra delen av kontrollpanelen. Där visas vad man har 
för poäng just nu och vad man innehar för rekord. Man skall med ledning av dessa uppgifter 
försöka förbättra sitt rekord. De grafiska poängmätarna symboliserar procenttalet för antal rätt i 
förhållande till totalt antal svar under övningstillfället. Svarar man rätt blir stapeln längre, svarar 
man fel blir den kortare. I kontrollpanelen syns också en tidtagare som visar hur länge man hållit 
på med övningen. När tiden är ute avbryts övningen automatiskt. Det går även att bestämma den 
maximala övningsmängden i form av antalet uppgifter. För att avsiktligt avbryta en övning, trycker 
man på tangenten Esc eller klickar på Exitknappen. 
Om ett övningstillfälle avbryts innan fem uppgifter lösts, bryr sig programmet inte om att beräkna 
eller spara resultat. Med färre uppgifter än fem är procenttal missvisande och föga intressanta. När 
en övning avbryts efter att minst fem uppgifter lösts, sparas resultatet i datorn. 
Efter att resultat sparats, återgår kontrollen till menyn. Man väljer nästa övning, man tittar på 
resultatdiagram, eller man avslutar övandet helt genom att välja Exitknappen, varvid Lexia 
avslutas. 



17 

Handbok Lexia 4 

3 
ÖVERBLICK 

För att sätta oss in i programmet gör vi en översiktlig rundvandring.  

Alla avsnitt i handboken som har en  är till för dig som vill ha handgripliga 
anvisningar hur du steg för steg skall gå tillväga. 
Först ser vi på knapparna och detaljerna. Sedan provkör vi några övningar. Till sist 
skall vi antaga att vi har en elev eller patient som vi vill göra en anpassning åt. 

Starta Lexia 
Finn genvägen till Lexia i Windows’ startmeny eller på skrivbordet och starta 
programmet. Genvägen i startmenyn brukar finnas i gruppen Lexia.  

Huvudmenyn 
När du kommer in i programmet ser huvudmenyn ut på ett visst sätt. När en elev/patient 
kommer in i programmet ser den annorlunda ut. En sådan användare har inte tillgång till 
de verktyg som du behöver för att kunna göra anpassningar och han eller hon ser bara ett 
fåtal för denne utvalda övningsikoner. 

Övningar 
I huvudmenyn finns alla de olika övningarna i Lexia. 94 övningar har varsin ikon och 
övningstitel. 

Gruppknappar 
Övningarna är sorterade i grupper, de elva olika våningarna. Grupperna har varsin knapp i 
vänsterkanten. Trycker man in en sådan knapp ställer sig markeringen på den första övningen i 
den gruppen. En sorts genvägsknapp som kan vara bra att ha när inte alla övningsgrupper får 
plats på skärmen samtidigt. Annars är knapparna bara till för att reflektera vilken grupp man är 
i. Om du för musen över knapparna får du se vad grupperna kallas. 

Verktygsknappar 

 
Använ
dar-
arkiv 

Välj 
öv-
ningar 

Gene-
rella 
egen-
skaper 

Öv-
nings-
egen-
skaper

Listor Logg-
bok 

Utseende 

Dessa verktyg är dina i egenskap av administratör. Dina användare ser inte dessa knappar 
(och kan inte heller använda menyraden högst upp) när de sitter och övar. 
Användararkiv: Som lärare/logoped måste du kunna gå till dina olika användare och 
göra inställningar eller titta vad de har gjort för framsteg. Var och en har sitt eget privata 
område i programmet. 
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Välj övningar: Du väljer vilka övningar som skall synas, eventuellt genom att utnyttja 
listdatabasen. 
Generella egenskaper: Du ställer in sådana faktorer som är gemensamma för alla 
övningar hos användaren, t.ex. typ av respons vid rätt och fel. 
Egenskaper hos övningar: Det går att bestämma svårighetsgrad och annat i varje övning för 
sig.  
Listor: Om du skulle finna att det saknas material i Lexia, skriv egna texter här. 
Loggbok: Om den är påslagen bokförs användarens varje övningssvar i minsta detalj. 
Utseende: Du kan bestämma färger och typsnitt i huvudmenyn åt varje användare. 
Man kan kalla verktygsknapparna för ‘lärarknappar’ eller ‘logopedknappar’ eftersom 
de syns bara när du arbetar med Lexia. När användaren arbetar med Lexia syns endast 
användarknapparna (‘elevknapparna’/’patientknapparna’) i den övre panelen. 

Användarknappar 
De finns i högra delen av panelen och syns oavsett vem som arbetar i programmet. 

 
Starta 
övning 

Se 
resultat 

Hjälp Avsluta 

Starta övning: Man klickar en gång på en övning för att göra den markerad. Även 
piltangenterna kan användas för att markera. Då lyser etiketten under ikonen med en 
särskild färg. Sedan klickar man på Startknappen för att sätta igång övningen. Det 
lättaste är dock att dubbelklicka på övningsikonen för att uträtta samma sak. Man kan 
ställa in Lexia så att övningen startar med ett enkelt klick direkt på övningsikonen. Då 
behövs aldrig Startknappen. Man kan också trycka på tangenten Enter istället för att 
klicka på Startknappen. 
Se resultat: Efter ett tag vill man se vad man har gjort för framsteg. Man klickar en 
gång på en övning för att göra den markerad. Sedan klickar man på Resultatknappen för 
att få se resultaten i den övningen. Ett annat bekvämt sätt är att klicka med höger 
musknapp på en övning. Sedan väljer man Resultat i den meny som poppar upp. 
Hjälp: Det finns en hjälpknapp i alla fönster i Lexia. Man får hjälp med det som finns i 
fönstret för tillfället. Klickar man på Hjälp här i huvudmenyn så kommer man till Lexias 
hjälp där man till en början kan läsa innehållsförteckningen över de olika hjälpavsnitten. 
Vill man ha information om någon av övningarna så skall man högerklicka på övningen 
och välja Hjälp om… 
Avsluta: Lexia avslutas. 

Menyer 
Högst upp i Lexiafönstret finns en menyrad. I menyraden kan du fälla ner 
menykommandon som i en del fall är likvärdiga med de verktygsknappar som finns i 
panelen; sådana menykommandon har en liten kopia av verktygsknappens ikon. När 
funktioner behövs mer sällan finns de endast som menykommando. Under denna 
översiktliga rundtur behöver vi inte några menykommandon. När en elev/patient övar 
med Lexia är alla menyer nedtonade och avstängda. 

 Vi provkör en övning 
(En uggla i kanten betyder att kapitlet innehåller en praktisk handledning. Du kan se alla ugglor i 
innehållsförteckningen.) 

Starta övningen Ordna ord genom att dubbelklicka på den, eller genom att markera den och 
sedan klicka på Startknappen. 
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Övningsuppgiften syns i övningsfönstret i form av utspridda ord som skall ordnas i rätt ordning. 
Man ordnar genom att släpa ordlapparna med musen. Ännu bekvämare är att högerklicka på 
lapparna i rätt ordning. 

Kontrollpanelen 
Upptill i övningsfönstret ser 
man alltid en panel med 
knappar och annat. 
Knapparna är till för att 
kontrollera övningen. Där 
säger man till att man är 
färdig med uppgiften, att 
man vill lyssna igen på 
yttrandet, att man vill ha 
hjälp, att man vill avsluta 
övningen, m.m. 
Kontrollpanelen skall vara 
enkel att förstå. Det får inte 
vara svårt för användare med 
olika handikapp att lära sig 
hantera övningen. Panelens 

knappar kan variera något mellan de olika övningarna och enligt de inställningar som gäller 
för tillfället för övningen. 

 
Kontrollpanelens delar kan se ut på detta sätt: 

 
1 Användarens poäng hittills i övningen (grön) och rekord i denna övning (orange). 
2 Antal genomförda uppgifter under detta övningstillfälle. Om klockan inte syns visar siffran istället 

hur många uppgifter man har kvar tills övningen avbryts. 
3 Klockan visar hur många minuter man har kvar att öva tills övningen avbryts. 
4 Man trycker på OK varje gång man är färdig med en uppgift. 
5 Lyssna en gång till på yttrandet. 
6 Lyssna på nästa bokstav som står i tur att skrivas. 
7 Titta på den rätta lösningen. Facit. 
8 Se de tidigare resultaten i denna övning. 
9 Hjälp. Man får reda på hur övningen hanteras. Skriftligt eller muntligt. 
10 Avsluta övningen. 

Om t.ex. ljudet är avstängt i inställningarna så syns ingen pratbubblaknapp; om facit är 
avstängt så syns ingen facitknapp, osv. 
Lös några uppgifter i övningen Ordna ord och se hur det fungerar. Varje gång du är färdig 
med ordnandet, klicka på OK. 
Avsluta övningen med Exitknappen. Om du gjorde minst fem uppgifter så har ditt resultat 
registrerats i Resultatfönstret. 

Ändra Egenskaper 
Se till att övningen Ordna ord fortfarande är markerad.  

Gå med knappen  till Egenskaper för övningen. Byt till den andra fliken som det står 
Egenskaper på. Fäll der den första listrutan som handlar om förhandsglimt.  
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Ändra till två sekunders förhandsglimt. Tryck på OK. 
Starta övningen Ordna ord igen. Nu blev det lättare att lösa uppgifterna när man först får se en 
glimt av den rätta ordningen. 
Gå till Egenskaper några gånger och ändra några av de andra inställningarna och prova vad som 
händer med övningen.  

Resultat 
Om du nyss gjorde minst fem övningsuppgifter så lagrades ditt övningsresultat. Klicka på 

 i huvudmenyn, samtidigt som övningen Ordna ord är markerad, och se diagrammet 
över dina framsteg i denna övning. Klicka på Resultatfönstrets Exitknapp när du tittat klart. 

Snabbtangenter 
Somliga tycker att det är enklare att trycka på snabbtangenter istället för att både sikta rätt med 
musmarkören på en knapp på skärmen och sedan klicka med musen. 
Till Egenskaper kommer man lika bra med tangenten F5. Resultat är F10. Hjälp är (i alla 
Windowsprogram) F1, Exitknappen är tangenten Esc både i en övning och i huvudmenyn och 
för att gå ut ur alla andra fönster. Inne i en övning är F9 lika med pratbubblan. I nästa kapitel 
redogör vi för varje funktion i tur och ordning och då får du reda på samtliga snabbtangenter. 

 Vi gör en anpassning 
Det är inte normalt att någon sitter och arbetar med Lexia och har 94 övningar framför sig att 
välja bland. Det vore ett oklokt sätt att utnyttja Lexia. Vi föreställer oss nu att vi har fått en 
användare som behöver träna sin auditiva förmåga. Då måste vi anpassa Lexia så att det bara går 
att träna just detta. 
Skapa en ny användare 
Innan vi kan anpassa måste först den 
nye användaren skapas i 
användararkivet. Tryck på  knappen 

 eller tangenten F2 för att komma 
till arkivet. Här brukar du välja vilken 
användare du vill gå till. Nedtill finns 
en knapp för att Skapa ny 
användare... Klicka på den.  
Då visas ett fönster som består av sex 
moment (allra längst ner syns 
beteckningen på alla moment). Er 
nätverksadministratör kan ha stängt av 
vissa av dem: 
 
Den nye användarens 
namn 
Du börjar med att skriva in 
namnet på den nye användaren. 
Tryck sedan på Nästa.  
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Inställningar 
Nästa moment är Inställningar. 
Det finns flera sätt att bestämma 
vad den nye användaren skall ha 
för inställningar. Man kan låta 
denne få inställningarna i någon 
av de färdiga mallarna eller ärva 
inställningarna från en annan 
användare. Den här gången väljer 
vi dock att pricka för det översta 
förslaget, vi vill nämligen straxt 
prova att använda listdatabasen för att anpassa Lexia åt användaren. Det är några moment kvar att 
fylla i. Tryck på Nästa.  

Lösenord 
Om många använder Lexia 
behövs ett lösenord åt var och 
en för att man inte skall kunna 
gå in i varandras arkiv. Se även 
sid 45. Fyll i ett lösenord åt din 
användare. Du får inte glömma 
lösenordet. Gå vidare med 
knappen Nästa. 

Startmenyn 
För att användaren skall kunna 
starta Lexia utan att gå 
omvägen över lärarens/logo-
pedens arkiv och sedan till 
Användararkivet och sedan till 
sig själv, är det istället ordnat 
så att användaren tilldelas en 
egen ingång till Lexia i 
Windows’ startmeny, se bilden 
på sid 23! Detta är vad som 
strax kommer att ske men denne nye användare. Lexia vill veta vilken ikon som skall vara 
förknippad med rubriken (genvägen) i startmenyn. Rubriken i startmenyn kommer att vara 
namnet på användaren som du nyss fyllde i. Det enklaste är att välja standardikonen, det 
mellersta förslaget på bilden, du kan därför pricka för detta. 
Windows’ startmeny börjar med knappen ’Start’. Sedan väljer man ’Alla program’, sedan 
väljer man en Grupp och sedan startar man ett program. Du kan bestämma vad Gruppen 
skall heta. Förslaget är att den skall heta Lexia - Användare, så du kan nöja dig med 
detta och klicka på Nästa.  

Informationstext om användaren 
En allmän anteckning om 
användaren kan skrivas in i 
detta moment. Anteckningen 
kan gälla personliga upp-
lysningar, en diagnostisk 
beskrivning, dina pedagogiska 
avsikter, eller liknande. Vill du 
inte göra någon anteckning så 
kan du gå vidare till Nästa 
moment.  
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Nätverk 
Det här momentet bryr du dig 
inte om ifall du inte befinner dig 
i ett nätverk. Men om du gör det 
och har kommit överens med 
nätverksansvarige var 
användarens resultat skall lagras 
när användaren övar, så skall du 
ange målet för lagring av 
resultat. Vi antar för ögonblicket 
att vi kan hoppa över detta 
moment.  
Nu står det OK på på knappen eftersom detta var den sista anhalten. Vi klickar på OK.  
Eftersom vi i det andra momentet ovan prickade för förslaget att anpassa övningar med 
hjälp av Listdatabasen så måste vi nu göra detta: 

Sök i Listdatabasen 
Eftersom du i moment två sade att du 
ville söka i listdatabasen efter listor åt 
användaren så kommer nu 
listdatabasen fram av sig själv. 
I Listdatabasen skall du, säger vi, söka 
efter övningsmaterial för lågstadiet som 
handlar om "vokalkvalitet". Fäll ner 
listrutan, Fyll i eller välj ord att söka 
efter, och hitta ‘vokalkvalitet’, eller 
skriv själv in detta sökord i fältet. Vid 
Nivå trycker du in knapp nr 4 som 
betyder 8-åringar.  
Klicka sedan på Starta sökning. Lexia 
söker nu efter de listor som övar vokal-
kvalitet för angiven ålder. Välj OK när 
sökningen är klar.  
Ofta händer det att flera listor uppfyller 
sökvillkoren för en och samma övning. 
I vårt sökexempel kommer Lexia att 
hitta ca 20 listor för ca 10 övningar. I 
nästa fönster får du därför möjlighet att 
markera den lista som du tror passar i 
respektive övning. För att få detaljerad 
information om en lista, klicka på den 
så visar sig all listdatabasinformation 
nedanför. Om någon av övningarna inte 
skall vara med överhuvudtaget så 
klickar du på övningens namn för att 
välja bort den helt. 
När du markerat färdigt vilka övningar 
och listor som ska användas, klicka på 
OK.  
Nu har huvudmenyn fått ett nytt 
innehåll, anpassat för din användare! 
Allt är nu egentligen färdigt, om du 
inte även vill justera några av de 
generella egenskaperna eller egenskaperna för en viss övning, osv. 
Nu skall du avsluta Lexia. 
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Användaren startar Lexia  
Se i Windows’ start-
meny om du kan finna 
gruppen Lexia - 
Användare. Gå i 
denna grupp till det 
namn du hittade på åt 
din användare, t.ex. 
Kalle. Det är du som 
har skapat den här 
genvägen när du i 
Lexia skapade använ-
daren. Starta Lexia 
genom att välja denna 
genväg. När Lexia 
startas med använda-
rens genväg på detta 
sätt, kommer man 
direkt till dennes 
arkiv. Man blir 
tillfrågad om lösen-
ordet.  
Fyll i lösenordet för att komma in i Lexia. På detta sätt startar din användare Lexia på egen 
hand. Inga verktygsknappar syns i panelen. Inga menyer är aktiverade. Användaren kan bara 
öva, titta på resultat, och öva igen. Det går inte att komma till ditt arkiv eller få fram 
verktygsknappar utan att ange ditt lösenord. (Ge dig själv ett lösenord, se sid 45.) 
När du vill göra ändringar i användarens inställningar, startar du ditt Lexia. Där har du tillgång 
till alla redskap för att göra anpassningar. Om du vill avbryta din användare mitt i arbetet och 
göra en justering, tryck tangenterna Alt+M, så dyker verktygsknapparna upp (men du måste 
ange ditt eget lösenord för att komma vidare). Prova detta. Tag bort verktygsknapparna igen 
med samma tangentkombination, Alt+M.  

Välj övningar 
Vi skall inte avsluta rundvandringen 
riktigt ännu. Tag fram verktygs-
knapparna med Alt+M. Det är några 
verktyg kvar som vi inte tittat på.  
Du bestämmer dig plötsligt för att din 
användare även borde få använda 
övningen Memory trots att 
Listdatabasen inte tilldelade 
användaren den övningen tidigare. 

Tryck på  eller F3. Fönstret 
heter Välj övningar. Här kan du tända 
eller släcka vilken övning som helst i 
huvudmenyn för den användare som 
är aktuell (vars namn står mitt i panelen upptill). Du bestämmer om en övning skall finnas med 
eller inte för denne användare. Det är också här du kommer till Listdatabasen. Dit kom vi 
automatiskt tidigare när vi skapade en användare.  
I förteckningen står övningsnamnet Memory längst ner, rulla innehållet tills du ser det. Klicka 
i den smala mellersta kolumnen bredvid ordet Memory (se bilden, vid pilen). Då tänder eller 
släcker du ikonen för övningen. När ikonen är påslagen blir övningen synlig i användarens 
huvudmeny och användaren har tillgång till övningen. Se till att ikonen är synlig och klicka på 
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OK. Du återkommer till huvudmenyn och om du går längst ner så ser du att övningen Memory 
nu är tillgänglig. Provkör övningen. 

Byta lista 
När du provkörde 
övningen Memory märkte 
du att det fanns på tok för 
många memorykort för 
din användare och att det 
var helt fel innehåll på 
korten. Du behöver gå till 
övningens Egenskaper där 
vi bland annat skall byta 
lista. 

Använd knappen  
för att komma till 
Egenskapsfönstret. Här 
ställer du in allt som kan 
påverka övningens 
karaktär och svårighets-
grad.  
I den första fliken byter 
man textmaterial, lista, till 
övningen. Här skall du 
välja listan Europas 
flaggor. Bläddra i 
förteckningen tills du 
hittar listan. Samtidigt som man väljer bland listorna ser man utförlig information om listorna 
vilken är hämtad från Listdatabasen. 
Gå till andra fliken (se bild sid 51) där man ändrar diverse egenskaper för just den här 
övningen. Fäll ner Antal kort... och välj 6 kort. 
Gå till tredje fliken (se bild sid 52) som innehåller diverse andra egenskaper, bl.a. tal och 
utseende, och pricka för Inget tal eftersom du vill att man inte skall höra något. 
När allt är klart, välj OK för att spara inställningarna. Provkör övningen och se om det blev den 
skillnad du önskade.  
Nästa önskemål är att det behövs adekvata responssignaler när man hittat ett rätt par respektive 
fel par i Memory eller när man besvarar uppgifter i vilken övning som helst. Responssignaler 
väljes gemensamt för alla övningar. Därför går man till Generella egenskaper. 

Generella egenskaper 

Tryck på  eller F4 för att komma till fönstret med de Generella egenskaperna… 
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I den första fliken finner du val av responssignal när man besvarat en fråga rätt eller löst en 
uppgift på rätt sätt. Sätt ett kryss vid Ljudfil.  
Tryck sedan på knappen Välj ljudfil. En filväljare öppnar sig till höger. Där hittar du lätt en 
ljudfil som passar som responssignal. Notera att positiva och negativa filer och vinjettfiler 
ligger blandade. Klicka en gång på ljudfilen och på Lyssna för att kontrollera vad du vill ha.  
När du bestämt dig för en ljudfil, dubbelklicka på den för att föra in den i fältet Aktuell ljudfil. 
När du är färdig med den positiva ljudfilen, gå till nästa flik och gör likadant med en negativ 
ljudfil som respons vid felsvar. Det finns fler detaljer på varje flik och det finns flera flikar i 
fönstret som du kan titta på om du vill. Välj OK när du är klar. Provkör övningen igen. 
Efter detta är du kanske nöjd med alla inställningar och kan låta användaren börja arbeta med 

sitt Lexia. Välj  eller F2 för att komma till Arkivväljaren. Markera ditt eget arkiv som 
heter -L- och tryck på OK.   
 

Denna rundvandring hade till syfte att ge dig en kort överblick över de viktigaste 
funktionerna i Lexia för att du skulle se de många möjligheter som finns att 
anpassa övningar till vem som helst som behöver språklig träning eller viss annan 
träning, t.ex. engelska, matematik, osv.  
Om du utvidgar programmet med egna bilder och inspelningar och skriver eget 
textmaterial blir variationen ännu större. Sådant kräver emellertid arbete och tid. 
Även om du nöjer dig med det material som från början finns i programmet skall 
du antagligen finna att möjligheterna är oändliga. Vill du redan nu prova på att 
skriva en enkel liten lista, gå till sid 58 där en uggla finns. 
Allt har haft att göra med anpassning av övningar till dina 
användare, vilket är själva grundidén med Lexia. Utnyttjar man 
inte möjligheterna att göra anpassningar har ingen någon glädje 
av programmet. Det är inte avsett att passa någon i det skick som 
det kommer ur kartongen. 
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4 
ÖVNINGAR 

Här visas samtliga övningar. Vi beskriver deras typiska utseende. 
Vissa övningar kan visa text istället för bilder, osv, beroende på 
vilken lista man väljer.  
Övningarna har sina standardnamn. 

Insikt  

Rimmar  
För fonologisk medvetenhet  
Tre bilder visas. Man får lyssna eller tänka ut vilka två av de tre 
orden som rimmar. De två rätta bilderna skall släpas ner till de två 
tomma rutorna. Man dubbelklickar på en bild för att lyssna på det 
enskilda ordet. Kan även göras med text. 

Låter längst  
För fonologisk medvetenhet  
Man får höra två ord eller tänka på de två ord som bilderna 
motsvarar och skall välja det ord som består av flest 
fonem/stavelser. Man skall klicka på den rätta bilden. 

Börjar lika  
För fonologisk medvetenhet  
Man får tre bilder/ord och skall välja vilka två som börjar på samma 
fonem eller fonemsekvens. De två rätta skall släpas ner till de två 
tomma rutorna. Man dubbelklickar på en bild för att lyssna på det 
enskilda ordet. 

Hör ihop  
För semantisk medvetenhet 
Man får tre ord och skall välja vilka två som hör ihop semantiskt. 
De två rätta skall släpas ner till de två tomma rutorna. Man 
dubbelklickar på en bild för att lyssna på det enskilda ordet. 
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Ordna bilder  
För morfologisk medvetenhet, temporal sekvensuppfattning  
Man ser tre bilder men de läses upp i en annan ordning. Man skall 
ordna bilderna i den ordning de lästes upp genom att släpa ner dem i 
de tre tomma rutorna nedanför i den rätta ordningen. Övningen 
innehåller material även för matematik. 

 

Först mitten sist  
För fonologisk medvetenhet  
Man ser tre bilder och får i uppgift att tänka ut vilket ord som har 
t.ex. K i början, vilket som har K inuti och vilket som har K i slutet. 
Sedan släpar man ner bilderna till de tomma rutorna och lägger dem 
i rätt ordning där. Man dubbelklickar på en bild för att lyssna på ett 
enskilt ord. 

 

Bygga ord  
För fonologisk medvetenhet, sekvensuppfattning  
Man skall av bilderna bygga ett sammansatt ord, t.ex. 
frukt-träd-gård genom att placera bilderna i ordning. 

 

Bygga mening  
För morfologisk medvetenhet, sekvensuppfattning  
Man skall av bilderna bygga en korrekt mening genom att placera 
dem i ordning, t.ex. Apan--äter--bananen. Övningen innehåller 
material även för matematik, m.m. 

 

Första bokstaven  
För fonologisk medvetenhet  
Man ser några bilder. Man skall placera bilderna i en sådan ordning 
att första bokstaven i varje ord bildar ett nytt ord, t.ex. Nyckel, Åra, 
Lampa blir NÅL. 

 

Läten  
För ickespråklig auditiv uppfattning/association, 
grava/bilaterala/ickedominanta temporallobsskador  
Man ser några bilder och skall välja den bild som passar ihop med 
lätet som hörs i högtalaren. 

Ljud  

 

Ljud och bild  
För fonologisk förmåga, auditiv fonemanalys  
Man väljer den bild vars ord man hörde första ljudet av. 
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Minimala par  
För fonologisk förmåga, auditiv analys, akustikognostisk afasi  
Man skall välja den bild som passar till ordet man hörde. Orden är 
minimala fonematiska par, t.ex. pil-bil. 

Lång-kort vokal  
För auditiv fonemanalys, stavning  
Man skall välja det ord som hördes i högtalaren. Båda är möjliga 
ord. 

J och NG  
För stavning  
Man ser på den grå panelen ett ord där det fattas en bit. Utanför 
panelen ligger några bitar utspridda. Man skall släpa den rätta biten 
till den plats på panelen där det fattas en bit. I denna övning finns J- 
eller NG-ord. För att öva både J och NG samtidigt, använd 
övningen Valfri svårighet. 

SJ och TJ  
För stavning  
Man ser på den grå panelen ett ord där det fattas en bit. Utanför 
panelen ligger några bitar utspridda. Man skall släpa den rätta biten 
till den plats på panelen där det fattas en bit. I denna övning finns 
SJ- eller TJ-ord. För att öva både SJ och TJ samtidigt, använd 
övningen Valfri svårighet. 

Valfri svårighet  
För stavning  
Som de två föregående. Här väljer man vilken stavningssvårighet 
som helst. Om man vill öva både SJ och TJ samtidigt använder man 
föregående övning för SJ och denna för TJ. Listor finns för övning 
av lång-kort vokal, vokalväxling iy,ie, eä, eö, uy, uö, oå, stavning 
av J, NG, SJ, TJ, växling db, qp, samt omkastning. 

Vilken vokal?  
För stavning  
Man ser på den grå panelen ett ord där det fattas en bit. Utanför 
panelen ligger några bitar utspridda. Man skall släpa den rätta biten 
till den plats på panelen där det fattas en bit. I denna övning finns 
vokalförväxling. För att öva två olika vokalförväxlingar samtidigt, 
använd övningen Valfri svårighet. 

Omkast  
För stavning, auditiv fonemanalys, sekvensuppfattning  
Man ser på panelen ett ord där det fattas en bit. Utanför ligger några 
bitar utspridda. Man skall släpa den rätta biten till den plats på 
panelen där det fattas en bit. I denna övning finns omkastade tecken. 
För att öva två olika omkastningar samtidigt, använd övningen 
Valfri svårighet. Kan även utnyttjas till något av de föregående fyra 
stavningsproblemen. 
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Ljudmemory  
För auditivt minne, auditiv förmåga, akustikognostisk/mnestisk 
afasi  
När man klickar på ett kort hör man ett fonem. Man skall hitta två 
likadana ljud, då vänds korten rätt. När alla par hittats kommer nya 
kort. Antal kort kan ställas in. 

 

Ljudsplitt  
För fonologisk avkodning, auditiv analys, antals-, 
sekvensuppfattning  
Man skall dela ordets bokstäver i grupper där varje grupp motsvarar 
ett fonem. Skälla blir Sk ä ll a, osv. Eventuellt får man först bara hör
ordet och man skall ange hur många ljud som ingår genom att välja e
siffra. Eventuellt får man efteråt ordna ljuden i rätt ordning på en 
särskild panel där de ligger utspridda. Där kan man få lyssna på varje
enskilt fonem. 

Oord  

 

Hör stavelsen  
För auditiv analys, fonologisk avkodning  
Man hör en stavelse och skall peka på den rätta bland alternativen. 
Alternativen kan göras relaterade (felalternativen anknyter till det 
rätta alternativet) genom att bestämma bokstavsbyte i position 2 eller
genom att välja en lista med relaterade alternativ (se sid 56). 

 

Ordna stavelser  
För auditiv analys, fonologisk avkodning, sekvensuppfattning  
Man ser några stavelser. Eventuellt en bild. Man skall ordna 
stavelserna så att de bildar ett ord. Eventuellt skall man efteråt 
skriva ordet. 

 

Skriv av  
För fonologisk avkodning, auditiv analys, stavning, motorisk afasi  
Man ser ett ord presenteras i etapper, stavelse för stavelse, och 
eventuellt uppläsas i sådana etapper. Man skall sedan skriva av 
ordet. 

 

Ordbitar  
För fonologisk avkodning, auditiv analys, fonologisk 
medvetenhet/analys  
Hur låter ordet ifall man tar bort en bit av det? Man skall välja det 
rätta alternativet. 
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Hör och ordna  
För sekvensuppfattning, auditivt minne/analys  
Man hör stavelser i oordning. Man skall fundera ut den rätta 
ordningen och skriva ordet. Eventuellt kan man läsa en ledtråd. 
Därefter får man eventuellt ordna stavelserna på samma sätt som i 
Ordna stavelser. 

Skriv nonsens  
För fonologisk avkodning, auditiv analys  
Man hör eller ser ett nonsensord och skall skriva det. Om ljud inte 
används krävs förhandsglimt och man kan skriva av ordet. 

Stavelsesplitt  
För fonologisk avkodning, auditiv analys, antals-, sekvensuppfattning  
Man skall dela ordets bokstäver i grupper där varje grupp motsvarar en 
stavelse. Paraply blir pa-ra-ply, osv. Eventuellt får man först bara höra 
ordet och man skall ange hur många stavelser som ingår genom att välja en 
siffra. Eventuellt får man efteråt ordna stavelserna i rätt ordning på en 
särskild panel där fonemen ligger utspridda. Där kan man få lyssna på 
varje enskild stavelse. 

Släpa stavelsen  
För fonologisk avkodning, auditiv analys  
Man hör ett ord som består av ett antal stavelser. På lådan nedanför 
står en av stavelserna skriven på lådans sida. Man skall räkna ut var 
denna stavelse befinner sig i ordet och dra den stavelsen ner i lådan.

Ord  

Skriv ordet  
För stavning, motorisk afasi, akustikomnestisk afasi  
Man ser en bild och skall skriva ordet. Bokstäverna skrivs antingen med 
ledlinjer (så att man ser antalet bokstäver) eller i blankt fält. Man kan få en 
förhandsglimt. Man kan få ett antal bokstäver gratis i början av ordet. Det 
går att få förslagsalternativ för varje bokstav. Man kan säga efter ordet i 
mikrofon för att jämföra sitt yttrande med förebilden.  

Hitta bilden  
För ordläsning, akustikomnestisk afasi  
Man ser några bilder och ett ord. Man skall peka på bilden som 
passar ihop med ordet. 

Diktamen  
För stavning, motorisk afasi, akustikomnestisk afasi  
Man hör ett ord och skall skriva ordet. Bokstäverna skrivs antingen med 
ledlinjer (så att man ser antalet bokstäver) eller i blankt fält. Man kan få en 
förhandsglimt. Man kan få ett antal bokstäver gratis i början av ordet. Det 
går att få förslagsalternativ för varje bokstav. Man kan säga efter ordet i 
mikrofon för att jämföra sitt yttrande med förebilden. 
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Ord och bild  
För ordläsning, akustikomnestisk afasi  
Man ser en bild (och hör ett ord) och skall hitta det rätta 
ordförslaget. Eventuellt kan man få skriva ordet efteråt. Alterna-
tiven kan göras relaterade (felalternativen anknyter till det rätta 
alternativet) genom att bestämma bokstavsbyte i en position eller 
genom att använda en lista med relaterade alternativ (se sid 56). 

 

Hör ordet  
För auditiv analys, akustikognostisk/mnestisk afasi  
Man hör ett ord och skall peka på det rätta bland alternativen. 
Alternativen kan göras relaterade (felalternativen anknyter till det 
rätta alternativet som på bilden) genom att bestämma bokstavsbyte i 
position 2 eller genom att använda en lista med relaterade alternativ 
(se sid 56). 

 

Fyll i bokstaven  
För stavning, motorisk afasi, akustikomnestisk afasi  
Man ser ett ord där det fattas några bokstäver. Man skall fylla i de 
rätta bokstäverna. Man kan få förhandsglimt och bokstavsförslag. 
Med intern ordbas blir övningen utmanande för äldre. Med parentes 
kring bokstäver i listan kan man styra vad som skall fyllas i. 

 

Ordna bokstäver  
För stavning, ordmobilisering, sekvensuppfattning, dynamisk, 
motorisk, akustikomnestisk afasi  
Man ordnar bokstäver till ett ord. Alla bokstäver måste användas. 
Eventuellt får man skriva ordet efteråt. Ledtråd kan visas. 

 

Vänta på ordet   
För snabbläsning, helordsläsning, fonologisk avkodning, auditiv analys  
Man ser en bild eller hör ett ord. Sedan dyker det upp ett svaralternativ i 
taget på skärmen eller i högtalaren. När det rätta ordet dyker upp trycker 
man på stoppknappen eller mellanslagstangenten. Alternativen kan göras 
relaterade (felalternativen anknyter till det rätta alternativet) genom att 
bestämma bokstavsbyte i t.ex. position 2 eller genom att använda en lista 
med relaterade alternativ (se sid 56). 

 

Galgen  
För ordmobilisering, semantisk/dynamisk afasi  
Datorn tänker på ett ord. Man gissar bokstäver i ordet. Om 
bokstaven finns i ordet blir den ifylld på alla ställen där den 
förekommer. Man får gissa fel ett visst antal gånger, sedan blir man 
hängd. 

 

Ordjakt  
För ordmobilisering, semantisk/dynamisk afasi  
Man får ett antal utspridda bokstäver. Av dem skall man bilda ett så 
långt ord som möjligt. Alla bokstäver behöver inte användas. För att 
få rätt skall ordet finnas i den interna ordbasen på 118 000 ord. 
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Begrepp  

Ordkunskap  
För textläsning, ordförråd  
Man ser en text eller en fråga och skall välja det alternativ som passar ihop 
med texten eller frågan. Material finns för ordkunskap, ordförråd, och 
synonymer. Bild kan användas. Alternativen kan göras relaterade 
(felalternativen anknyter till det rätta alternativet) genom att använda en 
lista med relaterade alternativ (se sid 56). 

Motsats  
För ordförråd  
Man ser en text eller en fråga och skall välja det alternativ som 
passar ihop med texten eller frågan. Material finns för motsatsord. 
Bild kan användas. Alternativen kan göras relaterade 
(felalternativen anknyter till det rätta alternativet) genom att 
använda en lista med relaterade alternativ (se sid 56).  

Ord ihop  
För ordförråd  
Man ser en text eller en fråga och skall välja det alternativ som 
passar ihop med texten eller frågan. Material finns för sammansatta 
ord och ordpar. Bild kan användas. Alternativen kan göras 
relaterade (felalternativen anknyter till det rätta alternativet) genom 
att använda en lista med relaterade alternativ (se sid 56). 

Språklära  
För grammatik m.m, motorisk/semantisk afasi  
Man ser på den grå panelen en text eller ett ord där det fattas en bit. 
Utanför panelen ligger några bitar utspridda. Man skall släpa den 
rätta biten till den plats på panelen där det fattas en bit. I denna 
övning finns flera möjligheter till grammatiska uppgifter, m.m. 

Ordspråk  
För textläsning, ordförråd, aktustikomnestisk afasi  
Man ser en text eller en fråga och skall välja det alternativ som 
passar ihop med texten eller frågan. Material finns för ordspråk. 
Bild kan användas. Alternativen kan göras relaterade 
(felalternativen anknyter till det rätta alternativet) genom att 
använda en lista med relaterade alternativ (se sid 56). 

Vilket svar?  
För textläsning, allmänkunskap, afasi  
Man ser en text eller en fråga och skall välja det alternativ som 
passar ihop med texten eller frågan. Material finns för en stor 
mängd områden. Bild kan användas. Alternativen kan göras 
relaterade (felalternativen anknyter till det rätta alternativet) genom 
att använda en lista med relaterade alternativ (se sid 56). 

Kategori  
För kategorisering av ord och begrepp  
Man ser ett ord, eventuellt med en bild, och skall förknippa det med 
rätt kategori genom att släpa det ner i lådan. Material finns för en 
stor mängd områden. Lådorna kan vara ständigt desamma eller 
variera var je gång. 
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Para ihop  
För ordförråd, allmänkunskap, afasi  
Man ser en kolumn med frågetext och skall para ihop dem med 
varsin svarstext. Man drar ett streck med musen från en ruta till 
vänster till en ruta till höger. Material finns för en stor mängd 
områden. 

 

Hör inte ihop  
För semantisk medvetenhet, ordförråd  
Man ser fyra bilder och skall finna den som är udda och inte passar 
ihop med de övriga. 

 

Hör ihop  
För grammatik, ordförråd, m.m, motorisk/semantisk afasi  
Man ser på den grå panelen en text där det fattas en bit. Utanför 
panelen ligger några bitar utspridda. Man skall släpa den rätta biten 
till den plats på panelen där det fattas en bit. I denna övning finns 
flera möjligheter till begrepps- och textförståelseuppgifter, m.m. 

Mening  

 

Hör meningen  
För auditiv analys, akustikognostisk/mnestisk afasi  
Man hör en mening och skall välja den rätta. Om det finns en 
kommentar i kolumn fyra i listan visas den när man svarat fel. Bild 
kan användas. 

 

Diktamen mening  
För auditivt minne, stavning, lindrig afasi  
Man hör mening och skall skriva den. Bokstäverna skrivs antingen 
med ledlinjer (så att man ser antalet bokstäver) eller i blankt fält. 
Man kan få en förhandsglimt. Man kan få ett antal bokstäver gratis i 
början av meningen. Det går att få förslagsalternativ för varje 
bokstav. Man kan säga efter meningen i mikrofon för att jämföra 
sitt yttrande med förebilden. 

 

Fyll i ordet  
För ordmobilisering, semantisk/dynamisk afasi  
Man ser en mening där det fattas några ord. Man skall fylla i det. 
Man kan få förhandsglimt och bokstavsförslag. Med parentes kring 
ett ord i listan kan man styra vilket ord som skall fyllas i. 



34 

Handbok Lexia 4 

Ordna ord  
För sekvensuppfattning, dynamisk/motorisk afasi  
Man ordnar de utspridda orden till en mening. Eventuellt får man 
även skriva meningen efteråt. 

Mening och bild  
För textläsning, afasi  
Man ser en bild och hör eventuellt en mening och skall hitta det 
rätta meningsförslaget bland alternativen. Eventuellt kan man få 
skriva meningen efteråt. Alternativen kan göras relaterade 
(felalternativen anknyter till det rätta alternativet) genom att 
använda en lista med relaterade alternativ (se sid 56). 

Rätta mening  
För textläsning, lindrig afasi  
Man fyller i luckorna eller rättar texten så att den blir korrekt. Man 
klickar med musen på en plats i texten och skriver en (ersätter med 
en ny) bokstav med tangentbordet.  

Doktorn  
För ordmobilisering, satskonstruktion, dynamisk/motorisk afasi  
Man samtalar med doktorn. Om man skriver enkla fullständiga 
meningar, som doktorn förstår, får man poäng. Ordväxlingen kan 
lagras i loggboken. 

Splittra  
För fonologisk avkodning, textläsning  
Man skall peta isär de hopskrivna orden så att alla ordgränser blir på 
rätt ställen. Eventuellt får man innan bara höra meningen och skall 
med en siffra tala om hur många ord som ingår. Efteråt får man 
eventuellt ordna orden i rätt ordning. 

Satsdelar  
För grammatik, meningsbyggnad  
Man ser en låda som det står en satsdel på. Ovanför finns en 
mening. Man skall släpa det rätta ordet ner i lådan. Står det subjekt 
på lådan skall man släpa subjektet dit. Material finns för både 
satsdelar och ordklasser. 

Svara i mikrofon  
För fritt tal, ordförråd, allmänkunskap, m.m.  
Man ser eller hör en fråga eller en uppmaning. Man ger sitt svar i 
mikrofonen eller skriftligt. Sedan jämför man sitt svar med 
förebilden som kan vara muntlig eller skriftlig. 
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Text  

 

Rätta text  
För textläsning, lindrig afasi  
Man fyller i luckorna eller rättar texten så att den blir korrekt. Man 
klickar med musen på en plats i texten och skriver en (ersätter med 
en ny) bokstav med tangentbordet. 

 

Frågor på text  
För textläsning, läshastighet, minne, lindrig afasi  
Först får man läsa en historia. Tiden är begränsad. Sedan skall man 
besvara frågor om innehållet. Det kan ordnas så att man får gå 
tillbaka och titta på historien en gång till. 

 

Borttappade ord  
För textläsning, satskonstruktion, lindrig afasi  
Det fattas ord i texten. Man får välja ord ur en lista och placera 
orden in i texten. Man dubbelklickar på ett ord så åker det in i 
texten. Man kan få se en förhandsglimt av den korrekta texten. Om 
man vill kan man med  parenteser kring ord i texten i listan styra 
vilka ord som skall borttappas.  

 

Rullande text  
För textläsning, snabbläsning, helordsläsning, lindrig afasi, synfält 
En text rullar förbi på skärmen. När man ser att det fattas en bokstav 
eller att texten behöver ändras, stoppar man rullandet med 
mellanslag. Man fyller i eller rättar bokstaven i texten. Man klickar 
på bokstaven som skall rättas eller går till den med piltangenterna. 
Med mellanslag rullar texten vidare. 

 

Skriv en berättelse  
För uppsatsskrivning, satskonstruktion, lindrig afasi  
Man ser en bildserie och skall skriva en berättelse med deras 
ledning. Man kan jobba under flera tillfällen med en berättelse. När 
den är färdig evalueras den och lagras i loggboken. Nästa gång får 
man en ny berättelse. 

 

Ordna meningar  
För logisk förmåga, sekvensuppfattning, satskonstruktion, lindrig 
afasi  
Man ordnar de utspridda meningarna till en logisk serie. 
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Rymd  

Riktning  
För spatial förmåga  
Man skall tala om vilket påstående som stämmer överens med 
figurerna genom att hitta det rätta alternativet. 

Hitta på kartan  
För spatial förmåga, allmänkunskap  
Man ser ett geografiskt namn och skall peka på rätt ställe på kartan 
där det finns flera knappar utspridda som alternativ. 

Hitta på bilden  
För spatial förmåga, allmänkunskap 
Man ser ett ord och skall peka på rätt ställe på bilden där föremålet 
finns. Det finns flera knappar utspridda som alternativ. 

Vändning  
För spatial förmåga, grafemigenkänning  
Man ser på den grå panelen ett ord där det fattas en bit. Utanför 
panelen ligger några bitar utspridda. Man skall släpa den rätta biten 
till den plats på panelen där det fattas en bit. Här handlar övningen 
om att välja den bokstav som är rätt vänd. 

Placera  
För spatial förmåga, logiskgrammatisk förmåga  
Man skall med musen placera figurerna enligt instruktionen som 
står nedanför och som eventuellt lästes upp i högtalaren. Det går att 
ställa in så att figurerna varierar mellan uppgifterna. 

Skymda bokstäver  
För grafemigenkänning  
Man skall vänta tills man tror att man vet vilket ord som håller på 
att växa fram, då väljer man det önskade alternativet. 
Framväxandet kan ställas in på flera sätt. 

Skjortan  
För spatial, logiskgrammatisk, visuognostisk förmåga, apraxi  
Man ser ett antal skjortor och skall markera alla de skjortor som har 
fickan på sin vänstra sida. Man markerar genom att klicka en gång 
på en skjorta. 
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Pussel  
För spatial, visuognostisk förmåga, apraxi  
Man får lägga pussel. En bild är klippt i småbitar och man skall 
lägga bitarna rätt. Man kan även pussla ihop sönderklippta 
bokstäver och ord. När man är klar med ett pussel kommer nästa. 

Klocka  

 

Vad är klockan?  
För spatial förmåga, tidsuppfattning  
Man ser en klocka och skall välja det rätta klockslaget bland de 
föreslagna alternativen. Urtavlan kan utformas i inställningarna. 
Klockslaget kan skrivas eller sägas verbalt eller digitalt (Halv fem 
eller Sexton och trettio). 

 

Hitta klockan  
För spatial förmåga, tidsuppfattning  
Man ser eller hör ett klockslag och skall hitta den rätta klockan. 
Urtavlan kan utformas i inställningarna. Klockslaget kan skrivas 
eller sägas verbalt eller digitalt (Halv fem eller Sexton och trettio). 

 

Ställ klockan  
För spatial förmåga, tidsuppfattning  
Man ser eller hör ett klockslag och man skall ställa klockan på det 
presenterade klockslaget. Man vrider visarna med kontrollknappar 
eller piltangenter. Eller man drar direkt i timvisaren med musen. 
Klockslaget kan skrivas eller sägas verbalt eller digitalt (Halv fem 
eller Sexton och trettio). 

Räkning  

 

Hitta talet  
För spatial förmåga, aritmetisk förmåga  
Man ser ett matematiskt uttryck och skall välja det rätta 
svarsalternativet. Kan ställas in för olika räknesätt och talområden. 

 

Skriv talet  
För spatial förmåga, aritmetisk förmåga  
Man ser ett matematiskt uttryck och skall skriva in svaret. Kan 
ställas in för olika räknesätt och talområden. 
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Lästal  
För textläsning, spatial/logiskgrammatisk förmåga, aritmetisk 
förmåga 
Man läser ett benämnt tal och skall välja eller skriva det rätta svaret. 
Kan ställas in för olika talområden. Övningen sätter själv in värden 
på de X och Y som står i listan. 

Antal  
För visuognostisk förmåga, synfältsstörning, antalsuppfattning  
Man skall räkna antalet figurer på skärmen och ange svaret med 
någon av de föreslagna siffrorna. 

Para ihop tal  
För spatial förmåga, aritmetisk förmåga  
Man ser en rad med räknetal och skall para ihop dem med varsitt 
svar. Man drar ett streck med musen från en ruta till vänster till en 
ruta till höger. Övningens innehåll hämtas från en lista som även 
kan innehålla andra matematiska uppgifter. 

Plocka block  
För aritmetisk medvetenhet, spatial förmåga  
Övar principen för addition i tre olika pedagogiska steg. Först drar 
man rätt antal klossar till den första panelen. Sedan ordnar man 
elementen i rätt ordning. Sist skriver man talen med tangentbordet. 

Ytor  
För aritmetisk medvetenhet, spatial förmåga  
Övar principen för multiplikation i tre olika pedagogiska steg. Först 
målar man rätt antal rutor. Sedan ordnar man elementen i rätt 
ordning. Sist skriver man talen med tangentbordet. 

Plocka bort  
För aritmetisk medvetenhet, spatial förmåga  
Övar principen för subtraktion i tre olika pedagogiska steg. Först 
drar man undan rätt antal klossar. Sedan ordnar man elementen i rätt 
ordning. Sist skriver man talen med tangentbordet. 

Dividera  
För aritmetisk medvetenhet, spatial förmåga  
Övar principen för division i tre olika pedagogiska steg. Först släpar 
man rätt antal gubbar in i husen. Sedan ordnar man elementen i rätt 
ordning. Sist skriver man talen med tangentbordet. 



39 

Handbok Lexia 4 

 

Lika mycket  
För aritmetisk medvetenhet, spatial förmåga  
Man ser på den grå panelen ett räkneuttryck eller dylikt där det 
fattas en bit. Utanför panelen ligger några bitar utspridda. Man skall 
släpa den rätta biten till den plats på panelen där det fattas en bit. I 
denna övning finns flera möjligheter till begrepps- och 
textförståelseuppgifter, m.m. 

Övrigt  

 

Anteckna  
För fri skrivning  
Fri ordbehandling med Windows’ Anteckna. 

 

Wordpad  
För fri skrivning  
Fri ordbehandling med Windows’ Wordpad 

 

Word  
För fri skrivning  
Fri ordbehandling med en avancerad ordbehandlare som du utser åt 
användaren. Markera övningen och tryck F5 för att anpassa. Du kan ställa 
in någonting annat än Word, t.ex. en annan ordbehandlare eller något helt 
annat. Om du fyller i en hemsidesadress så startar webläsaren, om du 
fyller i en e-postadress så startar e-postprogrammet. 

 

Paint  
För fritt bildskapande  
Fritt skapande med Windows’ Paint. Du kan också välja ut ett 
annat bildprogram eller vilket annat program som helst. 

 

Skapa ord  
För ordmobilisering, semantisk/dynamisk afasi  
Man kan arbeta på två sätt. 1: Plocka ut ord med hjälp av 
bokstäverna i ett givet ord, t.ex. ost av ordet stol, 2: Skapa ord som 
innehåller en given stavelse eller ett givet kort ord, t.ex. badkar av 
bad, och efteråt kan man få se förslag på vilka ord man borde ha 
kommit på. Man får poäng för ord som står i ordbasen. 

 

Spel  
För uppmärksamhet, koncentration  
Ett nyttigt spel som du valt ut åt användaren. Som standard föreslås 
Patiens. Markera övningen och tryck F5 för att anpassa. Du kan 
ställa in någonting annat än ett spel, om du fyller i en 
hemsidesadress så startar webläsaren, om du fyller i en 
e-postadress så startar e-postprogrammet, osv. 
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Toner  
För ickespråklig auditiv uppfattning, sekvensuppfattning, frekvens-
uppfattning, grava/bilaterala/ickedominanta temporallobsskador  
Gubbarna sjunger varsin ton och man skall klicka på den gubbe som 
sjöng den högsta (eller lägsta) tonen. Båda frågeställningarna kan 
blandas eller man väljer en av dem. 

Musjakt  
För manuell färdighet/motorik, öga-handkoordination, apraxi  
Man får utföra olika uppgifter för att öva sig att använda musen. 
Peka, klicka, dubbelklicka, flytta, måla. Hela tiden störs man av den 
lilla musen som springer förbi, den skall man försöka få att hamna i 
råttfällan. 

Memory  
För visuomnestisk förmåga, verbalt minne  
Vanligt Memory. Man skall hitta två likadana kort, då vänds korten 
rätt. Antal kort kan ställas in. Kan även fås att visa text. 
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5 
SKICKA ÖVNINGAR 

Möjligheten att skicka övningsarkiv från Lexia för att träna någon annanstans än hos 
läraren/logopeden, är en unik egenskap i Lexia. Det är också fullt tillåtet. 

Mini-Lexia 
Lexia finns i två versioner, en full version för läraren, logopeden, osv, och en minimerad 
version, Mini-Lexia, som användaren (eleven eller patienten) installerar t.ex. i hemmet. 
Versionerna finns på olika CD-skivor. Vid full licens fick man två Mini-Lexia-skivor i paketet. 

Notera  Att låta användaren installera MINI-LEXIA i hemmet på en egen dator, betraktas inte som 
obehörig spridning. Att mångfaldiga CD-skivan är förbjudet. Att erbjuda MINI-LEXIA till dina egna 
användare är således tillåtet. Att SKICKA ÖVNINGAR betraktas som behörig kopiering. Att låta användaren 
installera en av Lexia konstruerad diskett eller e-postfil i hemmet på en egen dator, betraktas inte som 
obehörig spridning. Att skicka övningar till dina egna användare är således tillåtet. Du skall ha uppsikt över 
användarens datorträning. Användaren måste vara officiell mottagare av dina tjänster (skola, folkhögskola, 
studieförbund, osv.) eller vara remitterad till dig (sjukhus, privatpraktik, osv.). 

Lexia kan skicka arkiv med en viss användares alla övningar och övningsegenskaper och 
listor. Det som skickats installerar man i Mini-Lexia. Då kan träningen ske även i hemmet. 
Övningarna kan skickas med e-post, usb-minne, bränd cd-skiva eller diskett. 
För att kunna installera övningar i en annan än din dator, måste användaren ha antingen det s.k. 
Mini-Lexia (t.ex. i hemmet) eller hela Lexia (t.ex. i ett klassrum) installerat i sin dator. Mini-
Lexia är en komplett körbar version av Lexia men det enda det klarar av är att installera övningar 
och sedan låta användaren öva. 
När du skickar övningar blir du också erbjuden att göra en utskrift av installationsanvisningar 
som du kan skicka med användaren hem om du inte kan följa med dit själv. Avändaren måste 
alltså ta med sig en CD-skiva med Mini-Lexia och USB-minnet eller CD-skivan eller disketten 
som du iordningställt (eller ta emot ditt e-postmeddelande med det bifogade övningsarkivet), 
samt installationsanvisningspapperet. 

 Skicka övningar 
Innan du försöker skicka övningar, se till att användaren som skall ta emot materialet är den 
aktuelle användaren genom att gå till Användararkivet och välja användaren ifråga. Du måste 
också vara färdig och nöjd med alla anpassningar till användaren.  
Välj sedan menyn Arkiv eller menyn Övning och kommandot Skicka NN’s övningar... 
Fönstret Skicka övningar består av fyra moment… 
Inkludera 
Pricka för ifall du vill inkludera, dvs. kopiera från din dator, bilder, inspelningar och 
starthjälpstexter och starthjälpsinspelningar. Inget behöver kopieras om allt sådant redan finns i 
den mottagande datorn. Om det fullständiga Lexia eller CD-skivan med Mini-Lexia installerats 
och du inte skapat egna bilder, inspelningar eller eget starthjälpsmaterial åt användaren, så 
behöver du inte inkludera något alls. 
Om användaren har många övningar utvalda i sin Lexiameny och du skulle kryssa för 
någondera av bilder eller inspelningar, så kommer det att krävas ett oräkneligt antal disketter. 
Välj i så fall hellre att kopiera till ett USB-minne eller att bränna en CD-skiva om det är 
möjligt, se nedan.  
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Om du inte kan utnyttja USB-minne eller bränna CD-skivor, kryssa för bilder eller 
inspelningar bara ifall användaren har två-tre övningar utvalda och du själv gjort bilderna eller 
inspelningarna som ingår. Då krävs kanske bara tre-fyra disketter. Välj Nästa för att fortsätta. 
Lösenord 
Pricka för om Lösenord skall medfölja till den mottagande datorn. Om användaren inte har 
något lösenord går det inte att pricka för förslaget. Om användaren har lösenord hos dig kan 
det vara onödigt att ta med sig lösenordsskyddet hem där användaren är ensam om datorn och 
sitt Mini-Lexia. Om övningarna skall installeras på en plats med många Lexiaanvändare är det 
klokt att ta med sig lösenordsskyddet. Om användaren inte får något lösenord med sig men 
skulle vilja skaffa ett lösenord senare på den nya platsen, starta där Lexia med 
lärarens/logopedens rubrik i startmenyn (kallad Mini-Lexia eller Lexia), gå till Arkiv, markera 
användaren, klicka på Lösen, och hitta på ett lösenord. Välj Nästa för att fortsätta. 
Medium 
Tala om ifall du vill skicka med e-post, kopiera till diskett eller USB-minne eller planerar att 
bränna en CD-skiva med övningsmaterialet. Om du valt att inkludera bilder och inspelningar 
går det inte att välja e-post. Att skicka övningar via nätverk är lämpligt endast i sådana fall då 
man installerat Lexia lokalt på datorerna i nätverket och vill skicka övningar från en dator till 
en annan. Vidare är denna metod lämplig ifall det finns flera olika Lexiainstallationer i 
nätverket och man vill skicka från en (t.ex. skola) till en annan. Välj Nästa för att fortsätta. 
Installationsanvisning 
Pricka för om du vill skriva ut en bruksanvisning om Mini-Lexia på din skrivare och skicka 
med tillsammans med övningsförsändelsen och den eventuella Mini-Lexia-skivan. Du kan 
även välja att anvisningarna läggs på mediet. Skickar du med e-post kommer anvisningarna att 
hamna i e-postmeddelandets textfält. Du har möjlighet att själv redigera texten ifråga med 
knappen Redigera... som är synlig i detta moment, kanske vill du göra texten lite mer 
personlig. 
Välj Skapa! för att slutföra tillverkningen. Om du angivit e-post så kommer ett fönster där du 
anger mottagarens adress, därefter startar ditt e-postprogram och filen är klar att sändas. Om 
du angivit USB eller CD placeras filerna i särskilda mappar vars namn börjar med 
’Lexiafiler…..’. 

Installera och starta Mini-Lexia 
Vi har beskrivit detta även på sid 9. Datorn måste ha Windows 98/2000/NT/ME/XP/Vista/7 
och ca 550 Mb ledigt hårddiskutrymme för att Mini-Lexia skall kunna installeras och 
användas. Man sätter in CD-skivan med Mini-Lexia i CD-spelaren. Om inte installationen 
startar automatiskt väljer man Start: Kör, och fyller i "e:SETUP" där e är enhetsbokstaven 
för cd-spelaren. 

Installera övningar 
Efter installationen av Mini-Lexia startar Mini-Lexia automatiskt och ber dig installera 
övningarna så att man genast kan börja använda övningarna. Mini-Lexia startas annars med 
'Mini-Lexia' i Startmenyn. Om inte Mini-Lexia automatiskt uppmanar dig att installera 
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övningar (t.ex. när det redan finns en användare installerad i Mini-Lexia) väljer du menyn 
Arkiv: Installera:... och installerar.  
Om övningarna kommer på ett USB-minne så sätter man in detta i maskinen, väljer Arkiv: 
Installera: övningar från USB-minne, och specificerar enheten som motsvarar USB-minnets 
port där det är insatt, den kan heta E: eller F: eller något annat beroende på hur många 
hårddiskar (hårddiskpartitioner) som finns i datorn.  
Om övningarna kommer på en hemgjord CD-skiva så sätter man in den i maskinen, väljer 
Arkiv: Installera: övningar från CD, och specificerar cd-enheten där filerna ligger. Mappen på 
CD-skivan har Lexia döpt till ’Lexiafiler…..’ följt av användarnamn och datum. 
Om övningarna skall hämtas någonstans från nätverket väljer man Arkiv: Installera: övningar 
via nätverk, och specificerar enheten där det skickade övningsarkivet lagrats. Mappen skall 
heta ’Lexiafiler…..’ följt av användarnamn och datum och i den skall det finnas en fil som 
heter ’usr’ i efternamn. 
Om inställningarna kommer i en e-postfil så öppnar man e-postmeddelandet och 
dubbelklickar på den bifogade ept-filen för att öppna den varvid denna installerar sig själv 
till programmet. Mini-Lexia behöver inte vara igång när detta görs. 
Starta Mini-Lexia efter installation av övningarna 
Användaren startar Mini-Lexia med sin egen genväg i Startmenyn under rubriken Lexia - 
Användare. Man skall inte använda genvägen Mini-Lexia under rubriken Lexia, den leder till den 
tomma användaren "-L-" som inte går att använda till någonting annat än som utgångspunkt för 
installation av övningar. Genvägen finns endast som säkerhet ifall man inte ville installera 
övningarna genast efter installationen av Mini-Lexia utan istället vid ett senare tillfälle. 

Nya övningar åt samme användare 
Om du vid ett senare tillfälle vill skapa nya övningar med nya svårighetesgrader osv. åt 
användaren, gör i din dator på samma sätt som förra gången. Hemma hos användaren, starta 
Mini-Lexia. Installera övningarna i Mini-Lexia genom att klicka på diskettknappen upptill i 
Mini-Lexias huvudmeny, eller med funktionen Installera i menyn Arkiv. De nya övningsegen-
skaperna ersätter de gamla. 

Flera användare i samma Mini-Lexia 
Ett Mini-Lexia kan innehålla mer än en användare, t.ex. flera syskon som tränar hemma i 
samma dator. Man installerar Mini-Lexia en gång, därefter installerar man övningar åt så många 
användare man önskar. Användarna måste ha olika namn. 

 Kontrollera hur det går hemma 
När du vill kontrollera hur arbetet i Mini-Lexia har framskridit, be användaren öppna Resultat-
fönstret där alla resultatdiagram finns. Där skall man klicka på diskett/e-post-knappen.  
Man  kan välja att skicka resultaten med diskett, e-post, eller USB-minne. Sedan följer man 
anvisningana på skärmen. Disketten, e-postfilen eller USB-minnet skickas därefter till dig. På 
detta sätt flyttas alla resultat inklusive loggboken till din dator.  
När du fått resultaten av användaren, placera disketten eller USB-minnet i din dator och välj 
Arkiv: Installera: resultatdiskett… eller resultat från USB-minne… och specificera disketten, 
eller, om resultaten kommit på USB-minne, specificera USB-minnesenheten, eller, om 
resultaten kommit per e-post, dubbelklicka på bilagan i e-postmeddelandet för att öppna den. På 
något av dessa sätt kopieras uppgifterna till användarens arkiv i ditt Lexia och de äldre 
resultaten blir kompletterade med de nya. Du väljer användaren och går till Resultatfönstret och 
studerar hur det har gått hemma. Eller du väljer Loggboken om den har varit påslagen och ser 
exakt vad användaren har arbetat med. 
Varje gång användaren skickar resultat till dig töms dennes Mini-Lexia på resultaten. Man skall 
vara rädd om disketten eller e-postfilen eller USB-minnet. Det går förvisso att ångra att man 
flyttade resultaten med hjälp av en ångraknapp i loggboksfönstret. Efter en flyttning av resultat 
finns loggboken kvar i användarens dator. 



44 

Handbok Lexia 4 

6 
FUNKTIONER 

Alla funktioner är här samlade i ordning såsom i ett uppslagsverk. 

Aktivera verktygsknappar och menyrad 
Verktygsknapparna är osynliga och menyraden är avstängd när en användare startar 
programmet via sin rubrik i Startmenyn. I det läget är det möjligt att aktivera knappar 
och meny. 
• Tryck på tangenterna Alt+M. Ange ditt eventuella lösenord. 
För att senare åter gömma verktygsknappar och menyrad:  
• Tryck på Alt+M igen eller välj Stäng menyn i menyn Arkiv. 
Istället för Alt+M går det också bra att använda högerklickning i panelen upptill. 

 Användararkivet 

Klicka på    eller tryck på F2 eller välj Användare i menyn Arkiv för att komma till 
Användararkivet där du kan göra följande: 

Välja användare 
Markera användarens namn och klicka 
på OK, eller dubbelklicka på 
användarens namn.  
Om nätverksadministratören stängt av 
visning av användare, klicka på knappen 
Byt användare. Ange namn och 
eventuell lösen för att komma till 
användarens arkiv. 

Skapa ny användare 
Klicka på Skapa ny användare. Ange i 
sju moment (beskrivet steg för steg med 
bilder på sid 20ff): 
1 Användarens namn. 
2 Välj någon av möjligheterna: 

• Kryssa i att du vill anpassa med 
hjälp av listdatabasen 

• Välj en färdig profil eller ‘diagnos’. 
• Låt ärva någon annans inställning. 

3 Lösenord. 
4 Genvägsikon och grupp i startmenyn. 
5 Informationstext om användaren. 
6 Sökväg för lagring av resultaten i nätverk. 
Klicka på OK när du är klar med sista momentet. Om du hamnar i listdatabasen, se sid 22. Om 
du inte hamnar i listdatabasen, utan istället valde en färdig profil eller lät användaren ärva 
någon annans inställningar, så är skapandet och anpassningen klar med detta. 
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Gör till profil 
Markera önskad användares namn. Välj Gör till profil för att tillverka en färdig profil av 
användarens inställningar. En sådan profil tjänar sedan som mall när du skapar nya användare 
eller vill ändra mall för en befintlig användare. Du har tidigare sett att Lexia redan har ett antal 
profiler i stil med ’Sture 6 år’, osv. 

Ändra namn 
Markera önskad användares namn. Välj Ändra namn för att byta namn på användaren. Du 
kanske hade stavat fel till ett namn eller du kan ha fått en ny användare med samma namn som 
en tidigare användare och då vill du ändra den första från ’Kalle’ till ’Kalle Andersson’. 

Ta bort en användare 
Markera önskad användares namn. Välj Ta bort för att radera användaren och alla dennes 
uppgifter från hårddisken. 

Att använda lösenord 
När du skapar en ny användare blir du tillfrågad om du vill bestämma ett lösenord åt denne. 
Användaren måste ange sitt lösenord när användaren startar Lexia med sin personliga genväg i 
Windows' Startmeny. Därmed kan inte någon obehörig användare komma in i någons övnings-
arkiv i programmet. Lösenordet är inte känsligt för stora eller små bokstäver. 
Du kan bestämma eller ändra ett lösenord i efterhand. I Arkivväljaren, markera önskad 
användare och välj Lösen... Du får då se det eventuella lösenordet och kan fylla i ett annat. 
Detta förfarande kan du också använda när du bara vill hjälpa en användare som glömt sitt 
lösenord. 
För att avlägsna ett lösenord, markera önskad användare och välj Lösen... Du får då se det 
aktuella lösenordet. Radera detta så att det blir tomt i textfältet och välj OK. 
Om du anser lösenord behövliga är det viktigt att du också anger ett lösenord åt dig själv! 
Markera -L- (du själv) i Arkivväljaren och klicka på Lösen... Fyll i det lösenord du vill ha. 
Ditt lösenord kommer att avkrävas när du startar Lexia samt när någon trycker på Alt+M för 
att ta fram menyrad och verktygsknappar. I nätverk rekommenderas lösenord på det 
bestämdaste. 
Lösenord lagras på hårddisken i krypterad form. 
Om du glömt ditt eget lösenord, notera först det nummer som är angivet i lösenordsfönstrets 
överkant, ring sedan 08-605 08 23 kl. 08.00-09.00 för hjälp. 

Skapa genväg och grupp i startmenyn 
Användaren tilldelas en egen ingång till Lexia i Windows’ startmeny, se bilden på sid 23! Om 
du hoppade över möjligheten när användaren skapades, kan du i efterhand göra det här. 
Lexia vill veta vilken ikon som skall vara förknippad med genvägen i startmenyn. Rubriken i 
Startmenyn kommer att vara Lexias namn på användaren. Ange ikon och välj OK. 
Du kan också bestämma vad gruppen (se bilden på sid 23) skall heta. Förslaget är att den skall 
heta Lexia - Användare, du kan också hitta på en annan gruppbeteckning. När du valt, välj OK. 

Nätverk När Lexia används i Nätverk skall du inte skapa någon genväg i startmenyn, den 
hamnar ändå i bara din dator. Alla användare startar sitt Lexia med genvägen ”Lexia Nätverk” 
eller på ett sätt som bestämts av nätverksadministratören (se sid 10). 

Ändra informationstext om användaren 
Lägg till en text om du hoppade över detta när användaren skapades. Eller ändra befintlig text. 
Spara texten när du är färdig. 

Ändra sökväg för nätverk 
Ange en (ny) sökväg för sparandet av användarens resultat. Ange ingenting här om nätverk 
saknas. Om nätverk finns och du har kommit överens med nätverksansvarige var användarens 
resultat skall lagras när användaren övar, så skall du här ange målet för lagring av resultat.  
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 Välj övningar 
Huvudmenyn visar de olika övningarna i form av ikoner. Användaren skall tilldelas ett urval 
av dessa ikoner. Du själv, -L-, brukar ha samtliga ikoner synliga. En användare har nytta av 
kanske bara något dussin av övningarna. 

 
Visa och göm övningar 
Du vill ta fram eller ta bort övningar i huvudmenyn, dvs. du vill att din användare inte skall 
öva med alla övningar eller att vissa övningar som du tidigare tagit bort skall tas fram igen: 

Välj   eller tryck på F3. 
Den vänstra kolumnen i fönstret visar vilken grupp övningarna tillhör. Den smala mellersta 
kolumnen visar övningarnas ikoner och den högra kolumnen övningstiteln.  
Markera de övningar som du vill att användaren skall öva med och avmarkera de som du vill 
att användaren inte skall öva med. Klicka i den smala mellersta kolumnen (vid pilen på bilden 
ovan) för att markera (tända) eller avmarkera (släcka) ikonerna. Ett annat sätt är att 
dubbelklicka på övningsnamnet i högra kolumnen.  
Om du håller musknappen nedtryckt på övningens namn får du se en miniatyrbild av övningen. 
Om du sätter en bock på Användarens titlar får du se de titlar som används i övningarna för 
ögonblicket, inte de titlar som förekommer hos -L- eller i denna handbok. 
Vill du välja övningar med hjälp av listdatabasen, gå vidare nedan. 
Vill du välja övningar med hjälp av färdiga profiler så kan du spara en hel del arbete. Du väljer 
antingen bland de färdiga profilerna för olika dyslexi- och afasityper, eller bland de användare 
som tidigare finns i Lexia. 

   
Välj den flik som passar dig. Fäll ner listrutan och välj ett förslag. 
Klicka annars på OK när du är markerat övningsikoner färdigt. 
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Om du väljer ut övningar manuellt, utan hjälp av listdatabasen eller färdiga profiler, måste du 
sedan gå igenom varje övning för att välja lista och eventuellt ställa in egenskaper i dem. 

 Vi söker i Listdatabasen 

Om du väljer övningar med hjälp av listdatabasen, klicka på  och 
listdatabasens Sökfönster kommer fram. Du har sett detta redan på sid 22 under vår 
rundvandring tidigare. 
Man kan söka flera gånger tills man blir nöjd med resultatet. 
Man söker efter en pedagogisk idé. Man anger en pedagogisk faktor och får som resultat ett 
antal listor. Listorna används i olika övningar men det är listorna som är huvudobjektet för 
sökningen. Sökresultatet visar både vilka listor och vilka övningar som blir aktuella för den 
sökta pedagogiska idén. 
Du kan utföra en normal sökning eller en avancerad sökning. 

Normal sökning 
De funktioner som finns för en 
normal sökning kommer troligen att 
räcka åt dig i de allra flesta fall 
Du skriver in din söktext i 
textfältet, eller fäller ner textfältet 
för att välja en befintlig söktext. 
Dessutom kan du behöva välja en 
ålder för vilken de eftersökta 
övningarna skall passa. Då trycker 
du in en eller flera nivåknappar.  
När du angivit dina sökvillkor 
trycker du på Enter eller klickar på 
Starta sökningen. Lexia söker 
igenom listdatabasen efter sådana listor som uppfyller sökvillkoren. Om du fyller i söktexten 
’vokalkvalitet’ och trycker in nivåknapp 4 (åldern 8 år), så hittar Lexia ca 20 listor som tillhör 
ca tio övningar. 
Om du fyller i ’vokaler  /  konsonanter’ så hittar Lexia listor om vokaler eller konsonanter. 
Söktexten ’vokaler #konsonanter’ resulterar i listor som handlar om vokaler men inte 
konsonanter. 
Om du skriver ’fonologisk medvetenhet’ så söker Lexia både efter fonologisk och efter 
medvetenhet, t.ex. fonologisk analys och grammatisk medvetenhet. Vill du att sökningen skall 
gälla endast fonologisk medvetenhet och inga andra medvetenheter måste du använda 
citattecken runt hela sökvillkoret och skriva ”fonologisk medvetenhet”. 
Klicka på Söktips... om du snabbt vill bli påmind om dessa skrivregler. 
Nivåknapparna har de neutrala siffrorna 1-9 för att eventuella närvarande användare inte så lätt 
skall kunna tyda knapparnas  innebörd. Varje gång du 
placerar musmarkören ovanpå en nivåknapp så poppar det 
efter en sekund upp en förklaringstext till nivåerna. Om du 
skyndar dig att klicka på knapparna så ser man alltså inte 
några åldersförklaringar. 

Avancerad sökning 
För att komma till den avancerade sökningen måste du först 
klicka på knappen Avancerad sökning. 
Det finns fält för Användargrupp, Nivå och Övningsområde. 
Man behöver inte fylla i alla fälten. Man kan ange 
sökvillkor i två eller flera fält samtidigt.  
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Om man väljer t.ex. Invandrarundervisning i fältet Användargrupp så söker Lexia efter 
Invandrarundervisning i den del av listdatabasen som handlar om Användargrupp men inte i den 
del av databasen som handlar om Övningsområde. 
Om man väljer Nivå 4 (8-åringar), med knapparna, så hittar man alla listor som passar den 
nivån. Ett sådant sökresultat är antagligen för brett. Om man bara väljer adjektiv  i det tredje 
fältet så hittar man ett fåtal listor som handlar om adjektiv. Ett sådant sökresultat är antagligen 
för smalt. Att ange Läs- och skrivsvårigheter i fältet Användargrupp, Nivå 4 (8 år) med 
knapparna i fält två samt vokalkvalitet i fältet Övningsområde, ger antagligen ett frukbart 
sökresultat, ca tjugo listor som används i ca tio olika övningar, vilket kan vara lagom för din 
användare. 

Sökresultat 
De tjugotalet listor som påträffades 
när vi sökte efter ’vokalkvalitet’ är 
förtecknade i nästa fönster. Man 
ser vilken övning som hör ihop 
med listorna. Eftersom ibland mer 
än än lista hör till en övning måste 
du avgöra vilken av listorna som 
du vill ha till den övningen. 
Kontrollera de tjugo listorna och 
se om dessa motsvarar din 
pedagogiska idé. Om du klickar 
på en lista så visas databas-
informationen nedanför. Är du 
inte nöjd kan du göra om 
sökningen med nya sökvillkor 
genom att klicka på Sök igen. 
Innan Lexia kan tillverka det 
anpassade arkivet måste du tala om 
vilken av listorna du vill ha för den 
övning som fått flera listor utsedda 
vid sökningen. 
Gå igenom förteckningen och 
tillse att lämplig lista är vald till 
varje övning. Om du tycker att 
ingen av listorna i en övning är lämplig, så väljer du bort hela övningen genom att klicka på 
övningens namn.  
Om du vill göra en utskrift efter att du markerat klart, klicka på Utskrift. 
Avancerat: För att kopiera förteckningen, tryck på tangenterna Ctrl+C, och klistra in texten i valfritt dokument 
eller e-postmeddelande. 

När du är färdig, klicka på OK. Anpassningen är färdig. 

 Generella egenskaper 
Härmed menas anpassningar som skall gälla gemensamt för alla övningar hos den aktuelle 
användaren, t.ex. vilket responsljud Kalle skall höra när han besvarat en övningsuppgift. 

Välj  eller tryck på F4. Fönstret med generella egenskaper har sex flikar.  
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Respons vid RÄTT 
Respons vid FEL 
De två första flikarna handlar om responssignaler när användaren besvarat en fråga 
rätt/fel eller löst en uppgift på rätt/fel sätt. Sätt kryss vid något av följande: 
Pip: Ett enkelt pip eller plingljud. 
Ljudfil: En glad/dyster ljudfil spelas upp, angiven i fältet Aktuell ljudfil. 
Ljudfil slump: En glad/dyster ljudfil väljs slumpartat ur det sortiment av ljud som du 
lagt upp i fältet Aktuella ljudfiler. 
Om du inte väljer Pip, tryck på knappen Välj ljudfil. En filväljare öppnas till höger. Där 
söker du en ljudfil som passar som responssignal. Notera att positiva och negativa filer 
och vinjettfiler ligger blandade. Klicka en gång på ljudfilen och klicka på Lyssna för att 
kontrollera vad du vill ha. När du bestämt dig för en ljudfil, dubbelklicka på den för att 
föra in den i fältet Aktuell ljudfil. Om du valt Ljudfil slump, upprepa väljandet av 
ljudfil tills du har flera stycken ljudfiler inmatade i fältet Aktuella ljudfiler. 
Om du vill spela in egna ljudfiler, välj Spela in. Undvik filnamn som innehåller 
mellanslag. 
För att ta bort en ljudfil ur fältet Aktuell(a) ljudfil(er), klicka inuti fältet och radera med 
Delete eller Backsteg som i en ordbehandlare.  

Vinjettmusik 
När Lexia startas (och avslutas) får man höra en musiksnutt. Här kan du med ett kryss 
bestämma om det skall vara någon musik eller inte när den aktuelle användaren startar Lexia. 
Om du behåller ett kryss kan du välja en lämplig musikfil med knappen Välj musikfil. Notera 
att positiva och negativa filer och vinjettfiler ligger blandade. Klicka en gång på en musikfil 
och klicka på Lyssna för att kontrollera vad du vill ha. När du bestämt dig för en musikfil, 
dubbelklicka på den för att föra in den i fältet Aktuell musikfil. 
Avancerat: Om du dessutom vill ändra avslutningssnutten får du välja en musikfil någonstans, döpa den till 
slut.wav och placera den i Lexia4-mappen. Den ljudfilen används av Lexia vid avslutning oavsett vem som övat. 

Starthjälp 
När en övning startar kan det behövas en anvisning om hur man hanterar övningen, särskilt om 
användaren är ovan vid Lexia eller vid sina nya Lexiaövningar. 
I fjärde fliken talar du om ifall starthjälpen skall visas aldrig, första gången, eller de tre första 
gångerna. 
Säg också om den skall presenteras muntligt eller skriftligt, eller bådadera. 
Varje lista i Lexia är förknippad med egen starthjälpstext och starthjälpsinspelning. 
Oavsett hur du ställer in så kan man alltid ta fram hjälpen med F1 eller frågeteckenknappen i 
övningen. 
Se sid 63 om hur du tillverkar starthjälp till en lista. 
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Numrering 
Många övningar i Lexia består av frågor med svarsalternativ. Dessa alternativ brukar 
vara numrerade för att man skall veta vilken siffra man skall skriva när man vill svara 
med tangentbordet.  
Du bestämmer i femte fliken om numreringen skall vara påslagen eller ej. 
Om du tar bort numreringssiffrorna måste man använda musen för att klicka på 
svarsalternativen. (Men det går alldeles utmärkt att trycka på en siffertangent fastän 
numreringen är osynlig.) 

Övningsmängd 
Övningsmängden talar om vad som skall vara maximal övningstid i minuter eller 
maximalt antal övningsuppgifter per övningstillfälle. I varje övnings egenskaper kan 
du ställa in maximal övningsmängd vilket innebär att varje övning kan ha sin egen 
maximala övningsmängd. Om du hellre vill ställa in en maximal övningsmängd 
generellt, så att den gäller för samtliga övningnar på en gång, så anger du det i denna 
inställning.  
Om du prickar för att inställningen i varje övnings lokala egenskaper skall gälla så blir 
det det tid eller mängd som är angiven där.  
Om du prickar för att du vill åsidosätta dessa tider eller mängder så skall du dessutom 
ange exakt den tid eller övningsmängd som du vill skall gälla generellt. Då får alla 
övningar samma maximala övningsmängd.  
Det görs vissa undantag från den tid som du anger här. Om du anger ett antal minuter 
så kommer några övningar att få det dubbla antalet minuter och några övningar det 
tredubbla antalet minuter. Om du anger ett visst maximalt antal övningsuppgifter så 
blir det det antalet i samtliga övningar utan undantag. 
De övningar som får det dubbla antalet minuter är: Galgen, Ordjakt, Doktorn, 
Musjakt, Svara i mikrofon, Frågor på text. 
De övningar som får det tredubbla antalet minuter är: Skriv en berättelse, Skapa ord. 

Spara Generella egenskaper 
Välj OK när du är färdig att spara de Generella egenskaperna. Det som ställts in i alla de 
olika flikarna sparas för den aktuelle användaren. 

 Egenskaper 
När man anpassar övningar till en användare med hjälp av Listdatabasen eller med hjälp 
av färdiga profiler, blir antagligen inte anpassningen slutgiltig och perfekt. Somliga 
egenskaper måste kanske finjusteras. 
Markera den övning som du vill ändra inställningar för. Du klickar en gång på 
övningsikonen för att markera den, eventuellt klickar du med höger musknapp om 
funktionen Starta med enkelklick är påslagen i menyn Övning. 

Välj  eller tryck på F5. Om du högerklickade, välj kommandot Egenskaper i menyn 
som poppade upp. 
Egenskapsfönstret har tre eller fyra flikar beroende på vilken övning som är aktuell. 

Fliken Lista 
Du väljer lista i Egenskapsfönstrets första flik. För att redigera listor måste du gå till 
Listredigeraren, sid 53. 
Fäll ner listförteckningen och välj en lista. Samtidigt visas för den valda listan den 
informationstext och klassifikation som finns i listdatabasen och en miniatyrbild på hur 
bildskärmen ser ut när man övar med listan. 
Varje gång du växlar till en annan lista i listförteckningen så ställs egenskaperna om i de 
övriga flikarna!  
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Det är nämligen så att varje 
lista har eller bör ha idealiska 
egenskaper samt en idealisk 
övningsikon och övningstitel. 
Dessa aktiveras varje gång 
man gör en förändring i fliken 
Lista och det förändrar 
inställningarna i de övriga 
flikarna. Gör därför ditt val i 
fliken Lista först och i de 
övriga flikarna sedan! Annars 
får du göra om allting flera 
gånger eller inställningarna 
blir inte alls som du tänkt dig. 
Intern ordbas finns ofta som 
ett alternativ i listför-
teckningen beroende på om 
övningen har den karaktären 
att ordbasen är användbar. 
Övningar såsom J och NG, 
Fyll i bokstaven, Galgen, 
Ordjakt, Skymda bokstäver, 
m.fl. kan utnyttja ordbasen. 
Du kan välja mellan en 
ordbasvariant med bara 
grundformer eller med både 
grundformer och de vanligaste 
böjningsformerna. 

Fliken Egenskaper 
Den andra fliken innehåller 
egenskaper för faktorer som är 
unika för just den aktuella 
övningen. Exempelvis är det bara 
någon enstaka övning som har en 
egenskap om ‘gratisbokstäver’, 
osv.  
Fäll ner listrutorna för att ändra 
inställningarna. 
När du undrar något måste du 

använda  för att få 
förklaringar till de egenskaper som  
syns i fliken för ögonblicket! Alla  
egenskaper som kan vara svårtydda  
finns förklarade i hjälpen på skärmen. 
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Fliken Tal & Utseende 
De egenskaper som syns i tredje fliken avser faktorer som återkommer i alla övningar men 
inställningarna gäller förstås bara den aktuella övningen. Det finns övningar där undantagsvis en 
del av de följande inställningarna är borttagna. Alla inställningar som görs i denna flik blir 
reflekterade på olika sätt i de olika 
fälten. 
Maximal tid eller maximalt antal 
uppgifter 
Ange hur många minuter en övning 
skall pågå ifall användaren inte 
avbryter den själv. Eller ange 
maximalt antal uppgifter varefter 
övningen skall avbrytas ifall inte 
användaren avbryter själv. Urtavlan 
visar hur många minuter du valt om 
du valt minuter. Du kan ställa in 
minuter även genom att släpa 
klockvisaren med musen. 
Om denna inställning är avstängd 
(nedtonad), så säger rubriken istället 
Övningsmängd har ställts in i 
Generella egenskaper, och då 
måste du gå till Generella 
egenskaper (sid 48). och ta bort den 
generella övningsmängden i sista 
fliken. Välj att lokala inställningar 
skall gälla istället för en generell. Då blir den här inställningsmöjligheten aktiv igen. En generell 
inställning åsidosätter de lokala inställningarna. 
Övningsuppgifternas ordning 
Ange om uppgifterna skall presenteras slumpvis eller i exakt den ordning som de är skrivna i 
listan. 
Skall Facitknappen vara synlig? 
Utan facitknapp är man tvungen att lösa uppgiften innan man kan gå vidare. 
Om du anger bara Ja, kan facitknappen användas men sedan kommer nästa övningsuppgift. 
Om du anger Ja. Nytt försök, får man göra ett nytt försök att lösa uppgiften. 
Alla övningar har inte facitknapp överhuvudtaget. I övningar med svarsalternativ behövs inte 
någon sådan. Det är ju bara att chansa vidare på de andra alternativen. 
Typ av tal 
Ange om övningen skall vara tyst, använda inspelat tal, eller talsyntes. 

Typ av tecken 
När övningen pågår används gemena, versaler eller samma format som texten har i listan. 

Text och färg 
Typsnitt: Typsnittet som skall användas i övningens texter. 
Textfärg & Textbotten: Färg för bokstäverna och textbottnarna i övningen. 
Fondfärg: Färgen på övningsfönstrets bakgrund, eller... 
Fondbild: En bild att ha som bakgrund i övningsfönstret, eller... 
Färg 1 & Färg2: Använd en färggradient som bakgrund i övningsfönstret, dvs. en färg som 
skiftar från en nyans (färg 1) till en annan (färg 2). 
Systemfärg: Låt Windows själv bestämma färgerna i övningsfönstret. (Ställs in i Windows' 
Kontrollpanel under Bildskärm. Eller högerklicka på Windowsbakgrunden och välj 
Egenskaper.) 
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Fliken Klocka  
Om aktuell övning är en 
klockövning kan du designa 
urtavlan i den fjärde fliken.  
Klockans utseende 
Det kan vara pedagogiskt 
intressant att välja om urtavlan 
skall ha siffror eller ej, osv. Det 
finns reglage för typsnitt, 
visarkonturens tjocklek, 
visarbredd, minut- och 
timpunktstorlek, samt siffrornas 
storlek. Med värdet noll kan du få 
visarbredd, minut- och timpunkter 
eller siffror att försvinna helt från 
urtavlan. 
Förutom de vanliga knapparna  

 OK,  

 Avbryt och  

 Hjälp finns i Egenskaps-
fönstret följande speciella knappar: 

 Egenskaperna återfår de inställningar som gällde när du kom till Egenskapsfönstret. 

 Egenskaperna (åter)får de inställningar som finns i idealegenskaperna för aktuell lista. 
Läs om idealegenskaper på sid 66. 

 Du får välja någon annan användares inställningar för just denna övning. Du använder 
denna knapp om du vill att Kalle i denna övning skall ha samma inställningar som Nisse. 

 Genväg till Listredigeraren om du t.ex. vill kontrollera vad en lista innehåller för text. 
 

 Listredigeraren 
En typisk övning använder sig av ett språkligt material. Du kan lätt studera och bestämma 
detta material själv. 

Välja lista i Listredigeraren 
Du kan välja lista samtidigt som du ställer in Egenskaper enligt föregående avsnitt, men då 
kan du inte se listans inneåll. För att både betrakta och välja ut det språkliga materialet, kan du 
likaväl välja lista i Listredigeraren. 
Varje gång du växlar till en annan lista i Listredigeraren och går ut med OK-knappen så 
ställs egenskaperna om i övningen! Varje lista har eller bör ha idealiska egenskaper samt en 
idealisk övningsikon och -titel. Dessa aktiveras varje gång man byter lista. Gör därför ditt val av 
lista först och ändra eventuellt egenskaper sedan! Annars får du göra om allting flera gånger 
eller inställningarna blir inte alls som du tänkt dig. 
Markera den övning som du vill redigera listor till. Du klickar en gång på övningsikonen för 
att markera den, eventuellt klickar du med höger musknapp om funktionen Starta med 
enkelklick är påslagen i menyn Övning. 



54 

Handbok Lexia 4 

Välj  eller tryck på F6. Om du högerklickade, välj kommandot Listor i menyn som 
poppade upp.  
Listredigeraren visas. Den lista som visas är den som för tillfället är vald. Studera listan, 
gör eventuellt ändringar i listan, skriv en ny lista, osv. Se nedan om detta. Eller, välj i 
listförteckningen någon annan lista som du vill ha istället. 
Om du inte tänkt redigera, verkställ valet med OK. 
Om du vill redigera en lista, gå till de följande avsnitten. 

Att göra listor 
Att skriva nya texter till övningarna innebär obegränsade möjligheter för dig att anpassa 
träningen för dina användare. Vi har eftersträvat att bifoga så mycket material som 
möjligt för att du skall slippa skriva listor själv. Men du har alltid en möjlighet när 
behovet uppstår. 
I samband med bearbetandet av listor kan du också skapa nya bilder och inspelningar. 
Om övningen är avsedd att visa bilder, kommer du att behöva koppla bilder till texten. 
Detsamma gäller inspelningar. 
Olika övningar kräver att listan skall vara konstruerad på olika sätt. Vi kommer att 
beskriva detta. Tänk på att alltid begära Hjälp när du vill skriva en lista och undrar hur 
den skall vara konstruerad. Då får du ett exempel att följa. Det är ju också lätt att följa de 
befintliga listornas mönster. Om du försöker spara en lista som inte är korrekt konstruerad 
så får du upplysningar av programmet. 
En rad redskap finns till hjälp när man skriver listor. Man kan be Generatorn plocka fram 
ord ur ordbasen. I Bildbanken kan man leta efter ord där bilden är utgångspunkten och 
ordet kommer i andra hand, t.ex. när man vill göra en lista som innehåller djur. 
När man skrivit en lista bör man föra in uppgifter om den i Listdatabasen. Inget tvingar 
dig att föra in i listdatabasen, programmet fungerar ändå. Men det är säkert en fördel om 
din nya lista går att hitta när man gör en sökning i listdatabasen, det avgör du själv. 
Dessutom bör man ge listan dess idealiska egenskaper. Det görs i Listredigeraren med ett 
fönster som ser ut ungefär som det vanliga Egenskapsfönstret. 
Vi börjar med att förklara hur Listredigeraren ser ut... 

Cellarket 
Listan visas i ett rutat cellark. 
Varje rad i arket innehåller en övningstext som brukar vara förknippad med en bild och en 
inspelning. Texten kan vara ett fonem, en bokstav, ett ord eller en mening.  
Kolumnerna i arket motsvarar övningstextens olika modaliteter. 
• Kolumnen Text innehåller övningstextens lydelse.  
• Kolumnen Bild innehåller övningstextens bild i form av en filspecifikation. Om det står 

bmp\cykel.jpg innebär detta att filen som innehåller bilden av en cykel heter cykel.jpg och 
finns i mappen bmp närmast under Lexias egen mapp. 

• Kolumnen Ljud innehåller övningstextens inspelning i form av en filspecifikation. Om det 
står wav\cykel.wav innebär detta att filen som innehåller inspelningen av yttrandet cykel 
heter cykel.wav och finns i mappen wav. 

• Kolumnen Uttal talsyntes innehåller uttalsmodifikationer av övningstexten för talsyntesen. 
Du skriver övningstextens lydelse med en sådan stavning att talsyntesen säger den på rätt 
sätt! I vissa övningar används denna kolumn dessutom för Ledtråd som underlättar 
uppgiften. 

De två mellersta kolumnerna används undantagsvis till andra saker i en av 
matematikövningarna. 
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När Lexia tillverkar en övningsuppgift av materialet i listan brukar det gå till så att slumpen får 
bestämma vilken rad Lexia skall läsa. Därefter tas texten i textkolumnen eller bilden i bild-
kolumnen och presenteras på skärmen. Ljudet i ljudkolumnen spelas upp i högtalaren. Eller i 
händelse av talsyntes så läses texten i kolumn fyra upp eller, om kolumnen är tom, så läses 
texten i textkolumnen upp. Kanske placerar Lexia ut ett antal slumpmässigt utvalda alternativ på 
skärmen om det är en alternativuppgift. Ibland skall man välja en bild som i övningen Hitta 
bilden, ibland skall man välja ett textförslag som i övningen Ord och bild.. 

Olika typer av listor 
Listorna har olika uppbyggnad beroende på om övningarna använder sig av svarsalternativ 
eller inte. En lista kan vara rak eller orak, en orak lista kan vara fastradig eller friradig. 
Rak lista 
Den enklaste typen av lista är den raka listan. 
Exemplet är från en lista till Skriv ordet. Dessa 
listor är tacksamma att generera ord till, att 
hämta ord från bildbanken till (se nedan), och de 
är i allmänhet lätta att skriva. Man behöver inte 
tänka på hur man gör svarsalternativ, det tänker 
Lexia ut själv om det behövs. 

Orak fastradig lista 
En lista som är orak har i textkolumnen alltid 
först en rad utan indragen vänstermarginal och 
sedan en eller flera rader med indragen 
vänstermarginal. Exemplet är hämtat från 
övningen Rimmar. Här är regeln att frågan står 
utan indrag och svarsalternativen är tre stycken 
med indragen vänstermarginal. Om en lista till 
Rimmar avviker från detta fungerar inte 
övningen. I andra listor kan regeln vara att de 
indragna raderna skall vara en eller två eller 
något annat till antalet. Där också mycket 
viktigt att de rätta svarsalternativen kommer 
först och de felaktiga sist bland de indragna raderna, men när Lexia gör en övningsuppgift 
placeras alltid svarsalternativen ut i slumpartad ordning på skärmen. Det felaktiga 
svarsalternativet nummer tre, t.ex. på rad åtta på bilden, ”borsta” anknyter på ett ibland 
vilseledande sätt till det som är korrekt lösning, detta kallas för relaterade alternativ. 

Orak friradig lista 
I andra övningar är det valfritt hur många svarsalternativ som skrivs med indragen vänsterkant. I 
det här två exemplen från övningen Ordkunskap har den ena listan ett svarsalterntiv och den 
andra fyra svarsalternativ. Antalet spelar ingen roll, listan kallas friradig.  
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Regeln är att frågetexten 
skrivs utan indrag, därefter 
det rätta svaret med indrag, 
därefter eventuellt flera 
relaterade alternativ som är 
fel. De relaterade 
alternativen gör 
övningsuppgiften extra lurig 
jämfört med om uppgiften 
visar alternativ som inte har 
någonting med varandra att 
göra. 
Om vi i övningen Ordkunskap 
väljer den första listan, med kalkyl-beräkning, osv, och ställer in egenskaperna på tre 
svarsalternativ, så kommer Lexia att fråga vad kalkyl betyder och slumpa fram förslagen 
beräkning, avstängd och låtsas som svarsalternativ i slumpad ordningsföljd. De alternativen har 
ingenting med varandra att göra. I Egenskapsfönstret kallas detta för slumpmässiga alternativ. 
Ifall vi i Egenskaper försöker välja ‘relaterade alternativ’ så klarar inte Lexia av att visa några 
sådana eftersom det inte finns några i listan, och tvingas skapa slumpmässiga alternativ. 
Om vi i övningen Ordkunskap istället väljer den andra listan, med funktionell-ändamålsenlig, 
osv, och ställer in egenskaperna på fyra ‘relaterade svarsalternativ’, så kommer Lexia att fråga 
vad funktionell betyder och presentera de relaterade alternativen ändamålsenlig, nyskapande, 
förbättrad och pålitlig i slumpad ordningsföljd. Om vi ställer in egenskaperna på två 
‘slumpmässiga alternativ’ så kommer funktionell att visas upp med alternativen ändamålsenlig 
och bryta upp som inte ens tillhör samma ordklass, uppgiften blir ganska lätt att lösa. Ställer vi 
in egenskaperna på sju relaterade alternativ så upptäcker Lexia att listan bara har fyra stycken 
och då gör Lexia automatiskt om övningen till slumpmässiga alternativ. 

Att skapa en ny lista 
Bestäm vilken övning du vill göra en lista till och gå till Listredigeraren. Titta noga på den 
befintliga listan för att förstå och kunna följa samma struktur när du skriver en egen lista. 
Välj kommandot Ny... i Arkiv-menyn. Hitta 
på en beskrivning till den nya listan. Varje 
lista måste ha en beskrivning. (Med hjälp av 
den hittar Lexia själv på ett filnamn för 
lagring på hårddisken.) 
Ett tomt ark uppstår där du kan börja skriva 
den nya listan.  
Se föreskrifterna i Hjälpen om du behöver 
instruktioner hur listans struktur skall se ut. 

Att fylla i kolumnen Text 
Klicka på den önskade cellen i textkolumnen. Skriv det nya innehållet med tangentbordet.  
Att göra en ny rad 
Klicka i textcellen före den rad där du vill skjuta in en ny rad. 
Tryck på tangenten Enter. Längst ner i arket finns i 
utgångsläget alltid en tom rad som du kan börja skriva i. 

Klicka på  för att spara listans ändringar på disken. 

Att fylla i kolumnen Bild 
Om bilden ännu inte finns, se nedan om Rita ny bild. Dubbelklicka i den cell i kolumnen där 
du vill fylla i eller ändra en bildspecifikation. När du dubbelklickar i en tom cell i 
bildkolumnen så försöker Lexia hitta en bild själv som passar och om det finns någon så 
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hoppar specifikationen in i cellen, det beror på vad som står i motsvarande cell i textkolumnen. 
En bildväljare öppnas under alla omständigheter till vänster på skärmen.  
När du klickar en gång på en 
bildfil i bildväljaren får du se 
bilden i miniatyr ovanför bild-
väljaren.  
Om du håller vänster 
musknapp nedtryckt på 
miniatyrbilden visar den sig i 
naturlig storlek. 
När du dubbelklickar på 
bildfilen i bildväljaren hoppar 
bildspecifikationen in i 
kolumnen Bild automatiskt, se 
illustrationen!  
Om du enkelklickar i en 
ruta i bildkolumnen där en 
bildspecifikation redan står, får du se bilden i miniatyrrutan. 
Om du dubbelklickar på miniatyrbilden, kommer bilden fram i ritprogrammet Paint och du 
kan göra eventuella ändringar.  
Tangenten F7 
Om du skrivit något i textkolumnen vars bokstäver är lika med förnamnet på en bildfil, tryck 
på F7 så ifylls bildspecifikationen automatiskt. Eller dubbelklicka i den tomma bildcellen. 
Filväljaren öppnar sig samtidigt och du kan se om bildfilen finns eller ej, eller hitta en bildfil 
med ett snarlikt namn. Om du markerar hela kolumnen (klicka på kolumnens överskrift) och 
sedan trycker på F7 görs alla sådana automatiska ifyllningar i hela kolumnen på en gång. 

Att fylla i kolumnen Ljud 
Om inspelningen ännu inte finns, se nedan om Göra ny inspelning.  
Dubbelklicka i den cell i kolumnen där du vill fylla i en ljudspecifikation. När du 
dubbelklickar i en tom cell i ljudkolumnen så försöker Lexia hitta en inspelning själv som 
passar och om det finns någon så hoppar specifikationen in i cellen, det beror på vad som står i 
motsvarande cell i textkolumnen. En inspelningsväljare öppnas under alla omständigheter till 

vänster på skärmen. Klicka på knappen  om du vill spela in något nytt, se nedan. 
När du klickar en gång på en inspelningsfil i inspelningsväljaren får du lyssna på inspelningen.  
När du dubbelklickar på inspelningsfilen hoppar ljudspecifikationen in i cellen i kolumnen 
Ljud automatiskt. Det fungerar likadant som med bildkolumnen, se illustrationen ovan. 
Om du enkelklickar i en ruta i ljudkolumnen där en ljudspecifikation redan står, får du höra 
inspelningen i högtalaren. 
Tangenten F7 
Om du skrivit något i textkolumnen vars bokstäver är lika med förnamnet på inspelningsfilen, 
tryck på F7 så ifylls ljudspecifikationen automatiskt. Eller dubbelklicka i den tomma 
ljudcellen. Filväljaren öppnar sig samtidigt och du kan se om ljudfilen finns eller ej, eller hitta 
en fil med ett snarlikt namn. Om du markerar hela kolumnen (klicka på kolumnens överskrift) 
och sedan trycker på F7 görs alla sådana automatiska ifyllningar i hela kolumnen på en gång. 

Att fylla i kolumnen Uttal talsyntes 
Om du har talsyntes, dubbelklicka alltid i cellen i fjärde kolumnen för att lyssna på uttalet av 
texten i första kolumnen. Om uttalet är otillfredsställande, skriv texten med bedräglig stavning 
i fjärde kolumnen så att uttalet blir bra. Medan du redigerar i uttalscellen, tryck på F9 eller 
dubbelklicka i den för att kontinuerligt lyssna på uttalet av det du skrivit.  
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Om du t.ex. märker att ordet paraply i kolumn ett uttalas galet av talsyntesen skriver du i 
fjärde kolumnen ordet med stavningen parraply. Om du märker att ord betonas på fel sätt får 
du försöka ändra betoningen med hjälp av bindestreck eller mellanslag. 
Några andra exempel: 
Belgien Bellghienn 
ADL a d l 
banan bahh nan 
brudpar brud-par 
dessert desär 
gymnastik gymm nastik 
gymnastikbyxor gymm nastik-byxor 
hamburgare hammburjare 
handske hanske 
kompisar kompisarr 
kuvert kuvär 
laptop läpptopp 
ledsen lessen 
logoped lågg å ped 
motionera mått-sjonera 

pensel penn-sell 
portmonnä pårtt-månnä 
rakapparat rak-apparat 
reservoarpenna ressärvo ar-penna 
shorts sjårts 
sjukgymnast sjuk-gym-nast 
sommarstuga sommar-stuga 
spegel spe-ghell 
stereo stereå 
symaskin sy-maskin 
tallrik tallrick 
protes protees 
t-shirt tirs-ört 
vante vannte 
yrsel yrssell 

 

 Vi skriver en enkel lista 
Innan vi förklarar detaljerna försöker vi skriva en enkel lista till Skriv ordet. Markera övningen i 

huvudmenyn, klicka sedan på . Vi ser den aktuella listan. Den skall vi inte göra några 
ändringar i. Vi skall göra en  helt ny lista. 
Gå till menyraden och klicka på Arkiv. Välj Ny lista. 
Fyll i en beskrivning av den lista som vi planerar. Skriv  ”En kort lista” eller något liknande. 
Cellarket är tomt. Textmarkören blinkar i första cellen under Text. Om den inte gör det så klicka 
en gång i den cellen. 
Skriv apa och tryck på Enter. Skriv bil och tryck på Enter. 
Fortsätt så tills du skrivit ungefär tio ord, se bild till höger. 
Vi vill nu tala om vilka bilder Skriv ordet skall visa för den 
tilltänkte användaren som skall benämna de respektive orden 
skriftligt. 
Vi kan specificera bilder eller ljud på två sätt. Vi börjar med 
det enklaste sättet. 
Klicka en gång i Bildcellen till höger om apa. Tryck på 
tangenten F7. Det gick förhoppningsvis bra. I cellen skall det 
nu stå bmp\apa.jpg. Det betyder att Lexia hittade en apa med 
efternamnet jpg i mappen bmp som är Lexias bildmapp. Det 
som står i cellen kallas för bildspecifikation eller 
bildreferens. 
F7 fungerar inte om det står Folkvagn i kolumn ett och du bara har bmp\bil.jpg som lämplig 
illustration! F7 fungerar bara när text och bild heter lika. Det finns ett annat sätt att skapa 
bildspecifikation när inte F7 fungerar. 
Sikta med musmarkören på nästa bildcell bredvid bil. Nu skall du dubbelklicka med musen. 
Då får du se en lång förteckning med bildfiler till vänster. Rulla ner tills du hittar bil.jpg eller 
bil.bmp. Dubbelklicka då på detta filnamn. Bildspecifikationen hoppar nu in i cellen.  
Försök fylla hela Bildkolumnen med bildspecifikationer på något av de två sätt som vi 
beskrivit. Flytta bara ner markeringen till nästa cell och bläddra i fillistan. Dubbelklicka i en 
bildcell ifall filförteckningen försvinner, den försvinner när man klickar i andra kolumner. 
Eller använd F7 i varje cell. 
När vi fyller kolumn tre med ljud skall vi göra det på ett ännu elegantare sätt. 
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Klicka på den grå överskriften Ljud i tredje kolumnen. Hela kolumnen skall bli markerad med 
mörk färg. Tryck på F7. I hela kolumnen uppstår wav\apa.wav, osv, vilket betyder att Lexia 
hittade yttrandena apa.wav osv. i mappen wav som är Lexias mapp för ‘ljudvågor’. 

 
Om någon av cellerna inte skulle bli fylld med bild eller ljud med hjälp av F7 får man leta i 
filförteckningen till vänster tills man hittar en lämplig ljudfil eller tala in en inspelning själv 
med mikrofon. Förteckningen öppnar sig alltid av sig själv med F7. 

Nu anser vi att listan är färdig. Spara den på hårddisken med knappen . Välj därefter 

 för att göra den nya listan till aktuell lista för Skriv ordet. Starta övningen Skriv ordet 
och se den nya listan i arbete. 

 Spara listan 
Klicka på disksymbolen  för att spara den nyskrivna listan eller ändringarna i listan på 
hårddisken. 

 Skriv ut listan 
Klicka på skrivarknappen för att skriva ut listan på skrivaren. Du blir ombedd att ange vilka 
av kolumnerna som skall finnas med i utskriften. 

Klippa och klistra i cellerna 
Markera 
Man markerar något i cellarket, kopierar eller klipper ut det, och klistrar in det någon 
annanstans i cellarket, någon annanstans i en annan lista, eller i en lista som tillhör en annan 
övning. Det du kopierat eller klippt finns kvar i ‘minnet’ tills du avslutar Lexia. Du kan gå ut 
ur listredigeraren och in igen medan det kopierade eller klippta finns kvar i minnet. 
Markera cell 
För att markera en cell, klicka en gång i den. 
Markera rad 
Om du klickar på radnumret markeras hela raden och du får se bilden i miniatyrrutan och höra 
ljudfilen i högtalarna. Raden kan raderas med tangenten Delete, klippas ut med funktionen 
Klipp ut i Redigera-menyn (Ctrl+X), kopieras med Kopiera (Ctrl+C) eller ersättas med Klistra 
in (Ctrl+V). För att markera flera rader, släpa musen i radnummerkolumnen. För att förflytta 
helradsmarkeringen nedåt eller uppåt, tryck på 2↓ eller 8↑ på det numeriska tangentbordet 
(medan NumLock är på), då får man se bilden och höra ljudet för nästa rad. 
Markera kolumn 
Om du klickar på en kolumns överskrift markeras hela kolumnen. Innehållet i kolumnen kan 
raderas, klippas ut, kopieras eller ersättas. För att markera flera kolumner, släpa musen i 
överskriftsraden. När en kolumn är markerad kan du t.ex. välja Automatisk ifyllning (F7). 
Markera område 
För att markera ett begränsat område inuti arket, släpa musen från översta vänstra rutan till 
nedersta högra rutan i det område som du vill markera. Undvik helst att klippa och klistra 
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sådana områden eftersom du vid båda tillfällena måste markera exakt lika stora områden. 
Metoden kan vara otillförlitlig. 
Markera allt 
Om du klickar på den mörka hörnrutan uppe till vänster, markeras hela arket. Allt innehåll i 
arket kan raderas, klippas ut, kopieras eller ersättas. 
Kopiera/Klippa ut 
När du markerat önskad cell eller önskade celler, välj Kopiera eller Klipp ut i Redigera-menyn 
(eller tangenterna Ctrl+C resp. Ctrl+X). 
Skjuta in 
Om du kopierat eller klippt ut, och sedan vill skjuta in detta någonstans i listan, klicka på bara 
den ruta i textkolumnen före vilken du vill göra inskjutningen. Välj sedan Klistra in (Ctrl+V). 
Ersätta 
Om du kopierat eller klippt ut, och sedan vill låta detta ersätta ett markerat område i arket, 
måste det kopierade eller utklippta området ha samma storlek som det markerade området, 
annars kommer en del av urklippet att inte få plats. Om du t.ex. ersätter två rader med fem 
rader förlorar du tre rader. Vi föreslår istället att du först skjuter in de fem raderna och sedan 
raderar de två raderna. 
Flytta cellkant 
För att ändra storlek på en cellrad eller cellkolumn, placera musmarkören i 
radnummerkolumnen eller överskriftsraden, ta tag i cellens kantlinje och dra den dit du vill. Ta 
helst först bort den eventuella markeringen i kolumn ett genom att klicka någon annanstans. 

 Skapa egna bilder 
Scanna eller fotografera: Om du använder scanner eller digitalkamera kan du trycka på 
scannerhalvan av knappen för att din egen programvara för ändamålet skall aktiveras av Lexia. 
Bearbeta dina bilder och förvara dem i Lexiamappen BMP. Bilderna bör förslagsvis sparas i 
jpg-format i storleken 340x240 eller något större om du har stor bildskärm. Bilders filnamn får 
inte innehålla mellanslag, en varm korv måste döpas till varmkorv.jpg. Du kan ändra det 
specificerade scanner/rit-programmet genom att hålla ner Shift och klicka på 
scannersymbolen. 
Rita i Paint: Dubbelklicka i bildkolumnen, välj i fillistan bilden testbild16.bmp. Den föreställer 
ett tomt vitt ark av exakt den storlek som Lexias bilder behöver ha för att passa in snyggt på 
skärmen i de olika övningarna. (Vill du måla med 256 färger väljer du testbild256.bmp.) 
Dubbelklicka på denna testbild i miniatyrbildsrutan. Ritprogrammet Paint kommer fram med 
testbilden färdig att bemåla. Måla över texten ”Testbild” osv. När du målat färdigt, välj Arkiv: 
Spara som... och döp bilden med ett lämpligt namn, helst motivets exakta lydelse (utan 
mellanslag) för att tangenten F7 skall fungera. Det är praktiskt om alla bilder förvaras i mappen 
BMP direkt under Lexias mapp. Avsluta Paint och för in bildspecifikationen i listan på vanligt 
sätt. 
Se om Bildbanken på sid 62 om du vill registrera din nya bild så att den kommer med i 
Bildbanken 

Animera bilder 
Som du kanske kommer att märka finns rörliga teckningar i Lexia. Du kan själv tillverka 
animerade bilder. Du ritar lämpligen bilder medan du befinner dig i Listredigeraren. Vi tar här 
exemplet gris (som redan finns i programmet).  
Rita en bild. Dubbelklicka i bildkolumnen på den rad där du vill rita en animerad bild. 
Markera bilden testbild16.bmp. Den föreställer ett tomt vitt ark av exakt den storlek som 
Lexias bilder behöver ha för att passa i Lexia. Dubbelklicka på denna testbild i 
miniatyrbildsrutan. Ritprogrammet Paint kommer fram med testbilden färdig att bemåla. När 
du målat färdigt t.ex. en gris, välj Arkiv:Spara som... och döp bilden med ett lämpligt namn, 
t.ex. gris.bmp. Det är praktiskt om alla bilder förvaras i mappen BMP direkt under Lexias 
mapp. 
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Rita en varierad bild. För att bilden skall bli animerad krävs en varierad bild till den första 
bilden. Om du gjorde en gris som vill vifta på svansen, förändra svansen en aning så att den 
befinner sig i en annorlunda vinkel eller liknande. Den första och andra bilden av grisen skall 
skilja sig bara vad gäller svansens utformning. De två bilderna skall, om de skiftar med jämna 
mellanrum, ge intrycket av rörelse. När du målat färdigt, välj Arkiv: Spara som... och döp bilden 
till samma namn som förra bilden men med ett Z på slutet, alltså t.ex. "gris.bmz" och förvara 
den på samma ställe som den första 
grisen, nämligen i mappen BMP. För att 
spara en bildfil med efternamnet 'bmz'  i 
programmen Paint m.fl. måste du ange 
hela filnamnet inom citationstecken, 
alltså  "gris.bmz", annars döper sig 
bildfilen spontant till  gris.bmz.bmp.  
Avsluta Ritprogrammet och för in 
bildspecifikationen i listan på vanligt sätt. Du behöver bara specificera filen gris.bmp, den 
varierade bilden hittar Lexia automatiskt. Om det existerar en fil som heter bmz i efternamn 
kommer bmp-bilden att animeras! 

 Göra ny inspelning 
Om du inte hittar någon inspelning att införa i ljudkolumnen, dubbelklicka någonstans i 
ljudkolumnen och klicka sedan på mikrofonknappen. Inspelaren kommer fram. Gör din 
inspelning. Redigera bort initial och final tystnad! Välj sedan Arkiv: Spara som... och spara 
inspelningen med lämpligt namn, (helst yttrandets exakta lydelse för att F7 skall fungera) och 
förvara den i mappen WAV direkt under Lexias mapp. Det får inte finnas mellanslag i 
filnamnet! Om du spelat in ’varm korv’ måste du döpa filen till varmkorv.wav. Avsluta 
Inspelaren. För in ljudspecifikationen på vanligt sätt enligt ovan. 

 Bildbanken 

Bildbanken hjälper dig att tillverka listor. Du kan med knappen  gå till Bildbanken och 
hämta ord som det finns bilder till. Du specificerar en kategori ord, t.ex. djur, och lägger dem i 
uppsamlingsfönstret, och sedan eventuellt en kategori till och samlar upp. När du har en samling 
med ord och bilder som du är nöjd med, ber du att orden förs in i listan. Orden förs in i 
textkolumnen, bildspecifikationerna i bildkolumnen, och om Lexia hittar inspelningar till orden 
så förs de också in i sin kolumn. Oftast vet Bildbanken hur listan skall vara beskaffad och lägger 
in orden på lämpligt sätt. Du får ibland komplettera listan med t.ex. ett ord som rimmar eller är 
en motsats, osv.  
I Bildbanken kan du välja 
kategorier på olika sätt:  
Fil: Visar bilderna i alfabetisk 
ordning enligt de namn de är 
lagrade med på hårddisken. 
Om du dubbelklickar på ett 
filnamn som slutar på .bmp i 
filförteckningen kan du göra 
ändringar i bilden. 
Index: Visar bilderna i den 
ordning de är indexerade i 
bildbanken. 
Alfabet: Visar samtliga bilder 
i alfabetisk ordning. 
Klass: Visar bilderna 
uppdelat på olika ordklasser. 
För att hitta en klass, fäll ner 

 
   gris.bmp gris.bmz 
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den gula listrutan och välj en klass. 
Ämne: Visar bilderna indelade i olika ämneskategorier - blommor, djur, färdmedel, osv. För 
att hitta ett ämne, fäll ner den gula listrutan och välj ett ämne. 
När man valt sorteringsordning kan bilder väljas i förteckningen till vänster på skärmen. Man 
kan även bekvämt växla bilder med bildväxlingsknapparna. Knapparna <<, <, osv. växlar 
bilderna i den ordning och det urval som visas i den aktuella förteckningen. Så fort man väljer 
att växla bilder försvinner förteckningen för att inte skymma bilden: 
+ Plusknappen: Du samlar alla bilder du vill ha i ett uppsamlingsfönster. För att lägga en bild 
där, markera den så att du ser bilden, tryck så på Plusknappen. 
När du samlat färdigt, tryck på knappen Skriv in i listan... Därefter, avsluta bildbanken med 
OK och du ser handgripligt hur orden läggs till i listan. 

Registrera bilder i Bildbanken 
Om du vill att dina egenhändiga bilder skall finnas med i Bildbanken, tryck på Reg... 
Pricka för Ny bild och vänta tills de oregistrerade bilderna dyker upp i förteckningen. Ange 
sedan Benämning för den första av bilderna. Välj en Klass och och ett Ämne för bilden, 
gärna någon av de klasser som redan finns i klassförteckningen och gärna detsamma när 
det gäller ämne. Men du får gärna hitta på nya ämnen. Spara det hela med Lägg till...  Välj 
sedan åter Ny bild för att registrera nästa bild. Det finns anvisningar i fönstret. Stäng 
slutligen registreringsfönstret. 

 Generera ord 
Ordgeneratorn hjälper dig också att hitta ord till dina listor utan att du behöver anstränga din 
fantasi. 
Medelst knappen med vattenkranen kommer du till generatorn. Ange villkoren för hur orden får 
se ut så genererar Lexia orden åt dig med hjälp av någon av de interna ordbaserna som du kan 
välja på.  
Markera i fälten hur villkoren skall se ut. Om du inte anger något alls i ett fält så kommer 
samtliga att vara med i genererandet, likaså om du anger noll eller ’inget’ så kommer alla 
längder och stavelsestrukturer att förekomma i resultatet. Välj dessutom om ordens grundformer 
eller alla böjningsformer skall vara med. Du kan också önska att de ord som hittas skall 
motsvaras av en bild och (eller) en inspelning, bocka då för detta. 
När genererandet är färdigt placeras orden i listan, bild- och ljudreferenser blir likaså ifyllda i 
cellarket om du kryssat för bild och ljud. Oftast vet generatorn hur listan skall vara beskaffad 
och lägger in orden på lämpligt sätt. Du måste kontrollera att generatorn valt rätt bilder och ljud 
och du får ibland komplettera listan med t.ex. ett ord som rimmar eller är en motsats, osv. 
Exempel: Du önskar ord som har tonlös klusil initialt och medialt och har mönstret konsonant-
vokal-konsonant-vokal, t.ex. peka, tappa, kapa, etc. Markera i första fältet p t, i andra fältet 
ingenting, i tredje 
fältet p t k pp tt ck 
och i Stavelsestruktur 
mönstret KVKV. 
Tryck på OK. Lexia 
hittar ett antal ord. 
Acceptera och låt 
föra in dem i 
cellarket. Gå till 
Generatorn igen, 
markera i första fältet 
k, i andra fältet a o u 
å, i tredje fältet p t k 
pp tt ck och i 
Stavelsestruktur 
mönstret KVKV. 
Tryck på OK. Lexia 
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hittar ytterligare ett antal ord som du också låter föra in i cellarket. Du var tvungen att dela upp 
operationen i två sökningar eftersom du inte ville ha några ord på k framför mjuk vokal. Du fick 
några hundra väl valda ord och det hela tog en halv minut...  

Redigera ordbasen 
Vill du påverka innehållet i Lexias ordbas 
måste du välja kommandot Redigera ordbas i 
listredigerarens Arkiv-meny. Be att få redigera 
ordbasen om du vill lägga till eller ta bort ord 
eller göra andra ändringar i ordbasen. 
Grundformer / Alla former: Du kan se orden i 
deras grundformer eller även med böjnings-
former. 
Visa ord på..: Klicka på den begynnelse-
bokstav på vilken du vill redigera ord. 
Redigering går ej när alla ord visas.  
Vill du se om ett visst ord är med i listan, välj 
Grundformer eller begynnelsebokstaven och 
skriv ordet i textfältet. Listan bläddrar sig 
automatiskt fram till det som du skriver in. 
Ersätt: Det markerade ordet ersätts med 
texten i skrivfältet. 
Lägg till: Det som står i skrivfältet läggs till i 
ordbasen. 
Ta bort: Det markerade ordet tas bort ur 
ordbasen. 
När du byter begynnelsebokstav eller lämnar ordbasen med OK sparas ändringarna som du har 
gjort. 

 Starthjälp 
När en övning startar kan användaren behöva läsa anvisningar om hur övningen skall genom-
föras. Hur starthjälp skall visas bestämmer man i Generella egenskaper. 
I Listredigeraren väljer man 
knappen med lampan för att 
redigera texten och 
inspelningen till starthjälpen. 
Till vänster syns standard-
texten till starthjälp för alla 
listor till den aktuella 
övningen. Om man inte 
redigerar någon starthjälp för 
den aktuella listan så visas 
standardtexten! 
Till höger skriver (eller 
ändrar) du starthjälpstext för 
den aktuella listan. När det 
finns en specifik starthjälp 
och starthjälpsinspelning till 
listan så visas denna istället 
för standardtexten och 
standardinspelningen. 
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Varje starthjälpstext kan motsvaras av en inspelning så att användaren kan lyssna till hjälpen 
istället för att läsa den. Längst ner visas med grönt eller rött om det finns respektive inte finns en 
inspelning. 
Standardtexten har alltid en inspelning. 

Skriv en text och använd de olika knapparna för att Spara respektive Spela in texten. Lexia 
hjälper dig när du vill spela in och talar om vad du skall säga och hur du skall döpa 
inspelningen. Det är av olika skäl viktigt att filnamnen inte innehåller mellanslag. 

 Listdatabasen 
Det finns två sätt att komma till listdatabasen för att redigera i den. 

• I Listredigeraren, använd knappen . Där kan du redigera uppgifter om listorna i den 
aktuella övningen. 

• I Lexias huvudmeny, 
välj Arkiv och 
Listdatabas... Då kan 
du redigera uppgifter 
om listorna i hela 
Lexia på en gång.  

Databasuppgifterna 
Varje lista har en 
Informationstext som 
beskriver listans syfte, 
innehåll och handhavande. 
Därefter är listan 
kategoriserad enligt tre 
samtidiga kriterier: 
Användargrupp: Läs- 
och skrivsvårigheter, 
Afasi, osv. 
Nivå: Nivå 3 (första 
klass), osv. 
Övningsområde/Afasityp: Läsförståelse, Skrivning, Motorisk afasi, osv. 
Slutligen lagras i databasen en liten Exempelbild hur bildskärmen ser ut när listan arbetar. 
Ange information i databasen 
Fäll ner listförteckningen och välj den lista vars uppgifter du vill fylla i eller ändra om den inte 
redan är vald.  
När listan tidigare saknar uppgifter i databasen finns i informationsfältet bara tre tomma 
rubriker, Syfte, Innehåll och Handhavande. Fyll gärna i text efter rubrikerna eller ta bort 
rubrikerna och gör en informationstext på ditt eget sätt. När en informationstext redan finns kan 
du göra ändringar eller tillägg till texten.  

Ange kategori i databasen 
Fälten med kategoriseringar är tomma och nivåknapparna är alla ointryckta om listan är ny och 
saknar uppgifter. Om listan redan har uppgifter är det möjligt att göra ändringar. Fäll ner 
listrutorna och hitta lämpliga beskrivningar eller skriv nya beskrivningar som du hittar på själv. 
Tänk på att använda uppgifter som är sökningsbara och konsekventa. Gör inte varianter som t.ex. 
matematik, aritmetik, räkning, Räkning, utan använd alltid samma ordform! Använd inte heller 
exklusivt termer som delvis överlappar varandra, t.ex. räkning och multiplikation, sådana måste 
du ange samtidigt i samma fält (inklusivt). Annars omintetgörs hela tanken med en databas. 
Bläddra därför alltid först i listrutan för att hitta en term som passar så är du säker på att få tag i en 
som använts tidigare och som fungerar.  
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För att inte förnärma några skolelever har vi antagit en 
notering för nivåer enligt rutan härintill och det är bra om du 
håller fast vid samma notering när du skapar databasuppgifter 
Istället för att använda en nivåbeteckning såsom "Lågstadiet" 
när din användare är en tioåring väljer du alltså "Nivå 4" om 
det är det tioåringen behöver. När vi konstruerade databasen 
antog vi också att om en lista passar för t.ex. en 7-åring med 
inga eller lindriga läs- och skrivproblem så har den fått 
klassifikationen "Nivå 3". Vidare måste det bli så att om en lista är mycket neutral med bred 
användning så anger vi flera nivåer samtidigt, t.ex. Nivå 5, 6, 7, 8, 9. Den skall gå att finna i 
databasen vilken av dessa nivåer man än söker efter. Tänk på att du kan trycka in flera 
nivåknappar samtidigt om listan passar för en större bredd av nivåer. Knapparna har siffrorna 
5-17 vilket motsvarar mittenkolumnen på bilden härintill. I sökfunktionen har samma knappar 
istället siffrorna 1-9 för att kamouflera knapparnas innebörd för eventuella elever som sitter 
bredvid dig. 

Ange exempelbild i databasen 
Om du gjort en ny lista själv som liknar en lista som redan finns är det ganska lätt att hitta en 
exempelbild i förteckningen över bilder i nedre högra hörnet. Försök att plocka tills du hittar 
en som passar.  
Avancerat: Om du däremot gjort en lista som skiljer sig radikalt från andra listor, så kanske du 
vill skapa en egen exempelbild att placera i listdatabasen. Tryck inte på knappen Bild..., den 
passar endast om du har lust att rita en bild. Du behöver istället ha och kunna hantera ett 
någorlunda avancerat bildredigeringsprogram (bättre än 'Paint') som kan krympa bild och spara i 
bmp- eller jpg-format, och du skall vara van vid att hitta, hämta och spara saker på hårddisken. 
1 Markera övningen, gå till Egenskaper och välj den lista som du vill göra exempelbild av, 

ställ också in ett inte för smått typsnitt så att man ser något när man krymper det hela. 
2 Starta övningen. Lös uppgiften halvvägs om det går för att ge ett illustrativt intryck. 
3 Fäll om du vill undan Windows' Startmenyfält så det inte syns. 
4 Tryck på tangenten PrintScreen. Avsluta övningen. 
5 Starta bildredigeringsprogrammet. Välj Redigera/Klistra in eller motsvarande. Ett klipp av 

bildskärmen hamnar i bildprogrammet. Krymp bilden till 184x134 pixels (eller ungefär så, 
förhållandet x/y måste vara 4/3). Spara bilden med t.ex.samma förnamn som listan och i 
jpg-format eller 256-färgers bmp-format i mappen REG i Lexiamappen! 

6 Gå igen till listan i Lexias listdatabas, till bildfilsförteckningen över exempelbilder, och 
bläddra fram filen som du just sparat. 

Spara databasuppgifterna 
Välj knappen Spara för att lagra de nya eller ändrade uppgifterna. Nu är redigeringen av 
denna databasuppgift färdig. 
Några ytterligare möjligheter i samband med redigering av listdatabasen: 
Återställ: Ångra. Alla uppgifter som du fört in om denna lista återställs till de uppgifter som 
fanns när du tog fram denna listas uppgifter från början. 
Kopiera / Klistra in: Om du har två olika listor som fungerar på nästan exakt samma sätt i 
samma övning, är det troligt att databasuppgifterna också kan se upp på nästan exakt samma 
sätt. Kopiera den ena listans uppgifter, välj den andra listan och klistra in uppgifterna från 
förra listan till denna lista. Hela fönstret inklusive exempelbilden blir kopierad och inklistrad. 
Gör eventuellt de små modifikationer som krävs för att särskilja den andra listan från den förra 
listan. Spara. 
Nedanstående möjligheter finns bara om du gått till Listdatabasen via Arkivmenyn i Lexias 
huvudfönster. 
Sök..: Du kommer till listdatabasens sökfunktion. Observera, det är bättre att gå till sökfunktionen via 
‘kocken’ om du skall göra en anpassning! Det finns dock ändå en sökknapp här för att du skall ha 
möjlighet att kontrollera om sökningar fungerar bra efter att du har gjort ändringar i listdatabasen! 
Vilken övning?: Eftersom listdatabasen, när du kommit via Arkivmenyn, visar Lexias 
samtliga listor, vill du ibland veta till vilken övning en lista hör. 

Nivå 1 5 år Förskola 
Nivå 2  6 år Förskoleklass 
Nivå 3 7 år År 1 
Nivå 4 8 år År 2 
Nivå 5 9 år År 3 
Nivå 6 10-11 år År 4-5 
Nivå 7 12-13 år År 6-7 
Nivå 8 14-16 år År 8-10 
Nivå 9 >17år Gymn-Vux 
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Utskrift: Hela listdatabasen blir utskriven. Exempelbilderna skrivs inte ut. Varning: Det 
kräver lång tid och många papper. Möjligheten är till för dig som hellre vill läsa i soffan än 
sitta framför datorn. 

 Idealegenskaper 
Du kommer till fönstret för Idealegenskaper genom att klicka på knappen med nyckeln som 
finns i Listredigeraren. 
När behövs idealegenskaper? 
När du skapat en lista själv behöver du låsa dess idealegenskaper. Detta innebär att övningen 
automatiskt får rätt titel, ikon och icke minst egenskaper när övningen tilldelas denna lista i 
framtiden. 
Varför finns idealegenskaper? 
Många av övningarna har ett stor antal listor. För en viss lista är en inställning lämplig, för en 
annan lista är en annan inställning lämplig. En lista kan med fel inställningar ofta bli absurd. 
Tag följande exempel från övningen Vilket svar?: Välj listan Huvudstäder och provkör 
övningen. Du ser en frågetext (ett land) och fem svarsalternativ (huvudstäder) som inte är 
relaterade till varandra på något särskilt sätt. Byt till listan Prepositioner och provkör 
övningen. Om listan Prepositioner finge Huvudstäders inställningar skulle du få se en textad 
fråga samt fem svarsalternativ varav ett är identiskt med frågan (detta var ett stort problem i 
det tidigare Lexia 3.0). Exempel som dessa är otaliga. Det är alltså vikigt att en lista har 
idealiska inställningar som tilldelas övningen automatiskt när en lista väljes. 
Låsa idealegenskaper 
Vi antar att du skapat en ny lista och vill låsa idealegenskaper till den. Eller vi kan anta att du 
vill ändra på de befintliga idealegenskaper som någon av listorna har.  
Du måste vara i Listredigeraren. Välj den lista som skall få nya eller ändrade idealegenskaper. 

Tryck på knappen med nyckeln, . Du kommer till ett fönster som liknar 
Egenskapsfönstret, i alla fall i de tre sista flikarna, och som handhas på exakt samma sätt som 
detta. 
Fliken Ikon & titel 
Tala om vilken ikon som skall vara den idealiska övningsikonen i huvudmenyn när den aktuella 
listan används i övningen. 
Skriv en övningstitel som 
skall vara den idealiska 
övningstiteln i huvudmenyn 
när den aktuella listan 
används i övningen. 
Fliken Egenskaper 
Ställ in idealegenskaper på 
samma sätt som du ställer in 
vanliga egenskaper. Tryck på 
Hjälp om du undrar något. 
Fliken Tal & Utseende 
Gör samma sak här. Välj 
Hjälp om du undrar något. 

Fliken Klocka 
Om en klockövning är 
aktuell, annars är fliken 
avstängd. Ställ in 
egenskaper på vanligt sätt. 
Tryck på Hjälp om du 
undrar något. 
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Spara idealegenskaperna 

Tryck på  för att spara de gjorda inställningarna. Välj OK i Listredigeraren för att 
komma till huvudmenyn och provköra övningen. Det kan ju hända att du vill ändra någon 
inställning. Det är viktigt att idealet är perfekt eftersom det alltid kommer att tillämpas när 
listan väljes i framtiden. 
När behöver man ställa in vanliga Egenskaper? 
Efter att du valt en lista till en övning är det inte säkert att de idealiska egenskaperna passar 
just din användare ändå. Just din användare kanske t.ex. inte skall ha ljud i övningen. 

Om du går med knappen  till det vanliga Egenskapsfönstret och väljer en lista i flik ett 
så får den sina idealegenskaper i samma ögonblick. Vänd till de andra flikarna och kontrollera 
om just ljudet, som vi tog som exempel, är på. Stäng av ljudet om du vill att det skall vara 
avstängt för din användare trots att det inte var så i idealegenskaperna. 
Med OK brukar du spara egenskaperna till övningen. Den inställningen gäller ända tills du går 
till Egenskapsfönstret igen och byter till en annan lista. Om du sedan går tillbaks till den lista 
du hade förut, så märker du att ljudet, som vi tog som exempel, är påslaget igen. 
Liksom egenskaper kan modifieras på detta sätt efter att en lista valts, kan även ikon och 
övningstitel modifieras efter att en lista valts. Ändringen gäller ända tills du väljer en annan 
lista till övningen. 

Kommentarer 
Man vill ibland gärna att användaren skall få en kommentar av något slag om svaret skulle 
vara fel. Om övningsuppgiftens fråga är utvandrare och svarsalternativen är emigrant och 
immigrant, och användaren svarar immigrant, så vill du kanske att programmet skall tala om 
att immigrant betyder invandrare och inte utvandrare.  
Många av övningarna tillåter dig lägga in kommentarer i listorna så att de sedan visas när det 
behövs. Det framgår av Hjälpen i Listredigeraren om den aktuella övningen ger dig möjlighet 
till kommentarer. 
Du skriver in kommentaren i samma textcell 
som den text står som skall kommenteras. I 
cellen där det står immigrant skriver du efter 
texten ett semikolon (eller ett korstecken, #) 
och därefter själva kommentaren: 
 immigrant; nej, immigrant betyder invandrare. 

Om användaren föreslår detta alternativ 
kommer genast en dialogruta med den 
förklarande kommentaren. 
Det är också fullt möjligt att ange 
kommentar till de rätta alternativen men det torde oftast kännas onödigt och irriterande. I 
övningen Hör inte ihop har vi dock en lista där kommentaren sitter på det rätta alternativet. 

Avancerat... 
Skicka lista till kollega  I 
Du vill kanske skicka din nya lista till en kollega. Om du inte förknippat egenhändiga bilder 
eller inspelningar till listan behöver du bara skicka själva listan. Det gör du med funktionen 
Skicka listan i menyn Arkiv. Välj e-post eller diskett. Följ anvisningarna på skärmen. Om du 
gör en diskett fylls den automatiskt med rätt innehåll, och varken du eller mottagaren behöver 
hålla rätt på filerna. Mottagaren bör få veta av dig till vilken övning listan skall passa (annars 
talar Lexia om det ändå). 
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Ta emot lista från kollega 
När någon tar emot en lista som någon annan skickat (enligt det föregående stycket!) så sätter 
man in den eventuella disketten i diskettstationen, väljer Ta emot en lista i menyn Arkiv, väljer 
e-post eller diskett. Följ anvisningarna på skärmen.  
Om man väljer diskett bläddrar man fram listan med filbläddraren, och verkställer kopiering. Då 
kommer ett meddelande som talar om vilken övning listan tillhör. Då är det viktigt att aktuell 
övning är den rätta. Annars får 
man avbryta, gå ur Listredi-
geraren, markera rätt övning, 
och gå in i Listredigeraren 
igen. Och så gör man om 
mottagningsförsöket. 
Om listan kommer med e-post, 
avsluta Lexia och starta ditt e-postprogram. I meddelandet som innehåller listan, dubbelklicka 
på den bifogade filen och be att få Öppna den och den kommer att installeras automatiskt i 
Lexia. E-postmeddelandet talar om i vilken övning du kan hitta den mottagna listan. 
Skicka lista till kollega  II 
Om du däremot vill skicka en lista med tillhörande egenhändiga bildfiler och ljudfiler till en 
kollega är det troligt att du behöver använda USB-minne eller bränna allt till en cd-skiva. 
Skapa en ny användare i Lexia med profilen 00Neutral. (Döp den med kollegans namn...) 
Markera hos kocken endast den aktuella övningen där listan används. Gå till Egenskaper och 
välj listan till övningen. Välj menyn Övning och kommandot Skicka övningar. Kryssa för 
både bilder och ljud. Ange USB-minnet eller en tom mapp på hårddisken som mål för 
operationen. Låt Lexia arbeta färdigt. Bränn den eventuella CD:n eller medtag USB-minnet 
till kollegan. Denne sätter in cd:n i sin maskin, går till Arkiv, väljer Installera: övningar från 
USB eller CD. 
Importera textfil 
Det är möjligt att importera en textfil från vilket annat program som helst. Du kan inte 
importera något som skrivits i t.ex. Word om du inte sett till att texten sparats som textfil 
istället för doc-fil. Du måste antagligen modifiera den en hel del innan den ser ut som 
övningen föreskriver. Välj Importera textfil i menyn Arkiv. En filväljare öppnar sig till vänster 
på skärmen. Välj där en lämplig textfil att importera. Textfilens innehåll läggs i textkolumnen. 
Bilder och ljud måste du ordna själv.  
Överföra lista från annan övning 
Ibland kan en lista passa i flera övningar samtidigt. Välj Överföra från annan övning i menyn 
Arkiv. En listväljare öppnar sig till vänster på skärmen. Välj där en lämplig lista från en annan 
övning att tillfoga sortimentet av möjliga listor till den aktuella övningen. Observera: Alla 
listor är inte av samma typ, vissa listor passar inte till den aktuella övningen. Använd detta 
förfarande endast om du är säker på att det finns en lista som är möjlig att använda eller om du 
vet hur du skall modifiera och döpa om den.  
Gömma en lista 
Om du vill att en lista inte längre skall finnas med i förteckningen av möjliga listor till 
övningen, kan du ta bort listan ur förteckningen. Den finns fortfarande kvar på hårddisken och 
likaså finns den kvar som möjlig lista i andra övningar. Välj Göm aktuell lista i menyn Arkiv. 
Om du ångrar att du gömt en lista tar du fram den igen med Överföra från annan övning, se 
ovan. 
Radera en lista 
Om du gjort en lista av misstag eller av någon annan anledning vill avlägsna den från 
hårddisken, kan du radera den helt och hållet. Välj Radera aktuell lista i menyn Arkiv. Denna 
åtgärd kan inte ångras! Om du raderar en lista som är i bruk i andra övningar, fungerar inte 
dessa övningar. Se för övrigt om Underhåll nedan. 
Underhåll 
Välj Underhåll av listor i menyn Arkiv i Lexias huvudmeny, om du någon gång behöver få 
ordning på dina listor, bilder och ljudfiler på hårddisken. Du får en ytterst noggrann 
redogörelse för tillståndet i Lexia och alla dess flera tusen filer. Exempelvis får du reda på 
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vilka listor som saknar idealegenskaper, eller vilka filer som blivit överflödiga och inte 
används av programmet längre. 

 Loggbok 
Du kan be att Loggboken bokför 
vad som händer under övandet när 
din användare arbetar med Lexia. 
Om du vill att också dina 
inställningar av en användares 
egenskaper skall dokumenteras, 
skall du se till att en loggbok förs 
över sådant. Varje gång du ändrar 
en egenskap i en övning, skrivs 
automatiskt in i loggboken exakt 
vad du har gjort och när du gjorde 
det. 

Välj  eller tryck på F7 för 
att komma till Loggboken. 
Markera med kryss huruvida loggbok skall föras när 
• egenskaper ändras 
• lista väljes 
• övning pågår 
• övning pågår, endast felsvar 
• övning avslutas 
Välj OK för att spara ändringar i  inställningar eller loggboksinnehåll. 
Välj Utskrift för att skriva ut loggboken. 
Välj Sammanfattning av resultat för att se en tabell med användarens alla övningstillfällen i 
sammandrag. Tabellen visar mindre än loggboken men mer än Resultatfönstrets stapeldiagram. 
Det tar inte särskilt lång tid förrän loggboken blir så full att den inte själv kan redovisa på 
normalt sätt längre. Då öppnas loggboken automatiskt i programmet Wordpad där du istället får 
läsa eller skriva ut dess innehåll. (Om du ändrar loggbokstexten i Wordpad, var snäll och tänk 
på att den måste sparas som textfil och inte som doc-fil!) 
Det finns även möjlighet att redigera innehållet i Loggboken. Du kan radera allt innehåll i 
Loggboken med Radera-knappen. Dina ändringar sparas när du väljer OK. Om det aktuella 
programmet är Mini-Lexia så är Loggboken tillgänglig men raderaknappen inaktiverad. 
Vi fortsätter att berätta om Resultat på sid 71. 

 Utseende 
Du kan bestämma vilka färger Lexias huvudmeny skall ha åt din användare. Det går också att 
anpassa färg och typsnitt på etiketterna, förekomst av gruppknappar och rullningslist, m.m. 
Använd knappen med kritorna eller F8 för att komma till Utseende. Eller högerklicka i 
huvudmenyn någonstans där det inte sitter en ikon, och välj Utseende i menyn som poppar 
upp. 
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Fliken Utseende 
Visa gruppknappar: Om inte 
gruppknapparna i vänsterkanten 
behövs, tag bort dem. 
Visa rullningslist: Om inte 
rullningslisten i högerkanten behövs, 
tag bort den. Ibland är ju 
huvudmenyn krympt med anledning 
av fåtalet övningsikoner och 
rullningslisten har ingen funktion. 
Genomskinliga etiketter: När de är 
ogenomskinliga kan du välja deras 
färg. Om de är genomskinliga kan du 
få intressanta effekter tillsammans 
med bakgrundsfärgerna (flik två). 
Ändra typsnitt: Gäller texten på 
etiketterna. Här tillgodoser du dem 
som har svårt att se liten text på 
bildskärmen. 
Förgrund/Bakgrund markerad: 
Bestäm den färg som etiketten skall ha på den ensamma markerade övningen. 
Förgrund/Bakgrund omarkerad: Bestäm färg på de övriga, omarkerade, etiketterna. 
Fliken Bakgrundsfärg 
Färgschema: Fäll ner förteckningen över färgscheman och hitta en passande. Normalt lämnar 
du fönstret här med OK. Om du däremot vill skapa egna färgscheman: 
Skapa en färggradient (en färg som skiftar från en nyans till en annan): Klicka först på 
knappen Färg1 och bestäm en färg i det översta färgfältet i miniatyren av huvudmenyn. Klicka 
sedan på knappen Färg2 och bestäm för den nedersta delen av huvudmenyn en varierad nyans 
till den första färgen eller vilken färg som helst. När du är klar med den ena av färgerna skapas 
en färggradient genom alla fälten i huvudmenyminiatyren. 
Bestämma färg i varje gruppfält 
för sig: Klicka direkt i det fält som du 
vill ge färg åt. Bestäm färgen. 
Upprepa tills du valt färg i alla elva 
fälten. Undvik sedan knapparna Färg1 
och Färg2 eftersom de genast förstör 
dina nya färger. 
Spara färgschema: När du sparat 
färgschemat med ett lämpligt namn 
finns det hädanefter tillgängligt i 
förteckningen. I färgschemat ingår 
bakgrundsfärgerna i flik två och 
etikettfärgerna i flik ett. 
Ta bort färgschema: Det aktuella 
färgschemat kan tas bort om du 
ångrar att du sparat ett färgschema 
som inte var bra. 
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Fliken Bakgrundsbild 
Bakgrundsbild: Fäll ner 
förteckningen med bilder och bläddra 
tills miniatyrfältet visar en passande 
bakgrund. 
Använd inte bild..: Ta bort krysset 
här om du vill att vald bakgrundsbild 
skall användas Annars får du de färger 
som gäller i flik två! 
Spara utseendet 
Slutför anpassningen med OK eller 
gör färdigt valen i flik ett först om du 
inte gjort det. 
Att skapa egna bakgrunder 
Avancerat: Om du har ett 
bildredigeringsprogram och vet hur man 
hittar, hämtar och sparar saker i datorn: 
Förfärdiga en bild. Storleken är valfri; 
små bilder blir uppradade sida vid sida. 
Spara bilden i formatet jpg eller 
256färgers bmp. Placera bildfilen i Lexiamappen. Inte i någon av undermapparna. Därefter är den 
tillgänglig i förteckningen i flik tre. 

 Resultat 
Resultaten är alltid tillgängliga, både för användaren och för dig. Man kan gå till 
resultatfönstret både från huvudmenyn och inifrån en övning. 

 
Du kan inte byta användare i resultatfönstret. (En användare skall inte kunna kika på 
någon annan användares resultat.) Byt först med Arkivväljaren till en annan 
användare. 
Resultatfönstret 
Resultatet lagras när man avslutar en övning och man har gjort minst fem uppgifter i 
övningen.  
Ett värde adderas till diagrammet. Värdet motsvarar procenttalet av antalet rätta svar i 
förhållande till totalt antal besvarade uppgifter. Har man gjort femton rätt av tjugo 
uppgifter ställer sig värdet på 75. För att i efterhand få reda på hur många rätt och fel 
som gjordes måste man titta i tabellen i Loggboken under knappen Sammanfattning av 
resultat. Om Loggboken varit påslagen kan man se siffrorna direkt i loggbokstexten 
men det är troligen lättare att leta i sammanfattningen. 
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 Skicka och ta emot resultat 
Med diskett/e-post-knappen i Resultatfönstret kan användaren, t.ex. om denne 
jobbar i Mini-Lexia på avstånd från dig, skicka sina resultat till dig. Det som 
skickas är resultatdiagrammen, resultatsammanfattningen och loggboken.  
Användaren kan lagra resultaten på diskett, USB-minne eller i ett e-
postmeddelande. När du fått resultaten på något av dessa sätt installerar du detta i 
ditt Lexia för att studera resultatdiagrammen. För att installera e-post, 
dubbelklicka på den bifogade filen i e-postmeddelandet, be att få öppna den, och 
den installeras automatiskt i Lexia. För att installera från diskett, välj menyn 
Arkiv och kommandot Installera: resultat från diskett. För att installera från USB-
minne, välj menyn Arkiv och kommandot Installera: resultat från USB-minne. 
Resultaten kopieras in i ditt Lexia som en ny användare. Om namnet däremot 
redan finns i ditt Lexia läggs de skickade resultaten till dem som tidigare finns i 
din dator. Om användaren jobbar ömsom hemma och ömsom hos dig så 
fusioneras alla resultat i din dator. Varje gång användaren skickar resultat så 
försvinner de i dennes dator för att slutligen alla samlas i din dator. Loggboken 
stannar dock kvar i kopia hos användaren. 
Om resultatmediet kommer bort kan användaren trycka på en ångraknapp i sin 
loggbok för att restaurera de resultat som senast flyttades till det förkomna 
resultatmediet. Efter ångrandet gör man så ett nytt försök att skicka resultaten. 
Sammanfattning av resultat 
Tabellen med alla resultat i sammanfattning fås fram på flera sätt. 

 
• I Loggboken med knappen Sammanfattning... Den aktuelle användarens sammanfattning visas 

i tabellen. 
• I menyn Arkiv, kommandot Översikt användare, och där knappen Sammanfattning av resultat. 

Alla användares sammanfattningar kan där läsas eller skrivas ut i en och samma tabell. 
 

 Utskrift av resultat 
Med utskriftsknappen blir resultaten utskrivna. Du kan skriva ut det aktuella diagrammet i 
Resultatfönstret. Du kan skriva ut tabellen i Sammanfattningsfönstret. Som du redan sett kan 
du även skriva ut Loggboken. 
Radera resultat 
Det fanns ingen Radera-knapp i Resultatfönstret av det enkla skälet att dina elever eller 
patienter inte själva skall kunna radera resultat. Endast läraren/logopeden kan ta bort 
resultatdiagram hos användarna. När önskat diagram visas i Resultatfönstret trycker man på 
tangenten Delete. För att ta bort alla resultat hos användaren, välj ”(alla)” i första listrutan och 
tryck sedan på Delete. Man kan även radera i Sammanfattningsfönstret med Radera-knappen 
som syns på bilden ovan. Loggbokens innehåll raderas inte med den knappen, däremot 
försvinner alla uppgifter som brukar visas i Resultatfönstret och Sammanfattningsfönstret. 
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Om det aktuella programmet är Mini-Lexia så är Loggbok och Sammanfattning tillgängliga 
men alla raderingsfunktioner avstängda. 

Menyraden 
Menyraden högst upp i fönstret 
fungerar bara när du själv arbetar 
med programmet. För andra 
användare är menyraden nedtonad 
och oåtkomlig. Vi skall här 
uppmärksamma några funktioner i 
menyerna som inte också motsvaras 
av en verktygsknapp. 
Menyn Arkiv 
I menyn Arkiv finns för dig bl.a. ett 
antal möjligheter att få en överblick 
över vad som sker i Lexia. Alla 
översikter kan fås ut på skrivaren. 

 
 
 
 
Översikt användare  
visar dig vilka användare du har i Lexias 
användararkiv och vilka övningar de 
använder. Här finns igen knappen 
Sammanfattning av resultat som ger dig 
en tabell över samtliga användares 
övningsresultat (i Loggboken kunde du 
bara få se den aktuelle användarens 
tabell).  
 
 
 
Översikt övningar  
Fönstret innehåller två flikar.  

  
Vilka övningstitlar finns? visar dig alla de titlar som förekommer i anslutning till varje lista i 
Lexia. För varje sådan titel får du veta vad listan heter och i vilken övning den förekommer. 
Vilka använder övningen? visar dig de olika övningarna (deras standardtitel), vilka användare 
som använder övningen och vad övningen har för titel hos de olika användarna.  
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Översikt listor  
visar vilka listor som finns i programmet 
och vilka övningar som hör ihop med 
respektive lista. 
Provia (DEMO) 
När du installerat Provia, vårt diagnostiska 
undersökningsprogram, blir funktionen 
automatiskt omdöpt till Provia istället för 
Provia DEMO. 
Backup/Restore 
Detta kommando finns bara hos användaren -L-. Om du ska byta dator och inte vill förlora dina 
användare m.m., kan du låta Lexia göra en backup av alla användare, proviatestpersoner och 
listor till valfri plats, t.ex. ett USB-minne. Restore gör en restaurering av uppbackade filer 
tillbaka till Lexia efter att programmet installerats i den nya datorn. 

Menyn Globalt 
Inställningar talsyntes 
Om du installerat talsyntes i din maskin behöver du tala om 
vilken typ du har för att den skall kunna utnyttjas av Lexia. 
Ange vilken talsyntes du har. Dagens talsynteser brukar vara 
kopplade till SAPI. 
Du måste sedan dessutom gå till Röstkvalitet och ställa in 
rösten och språket. Välj också hastighet. Normal hastighet 
är 125 ord per minut men du kan ha anledning att minska hastigheten beroende på dina 
användare. (Vissa talsyntesmodeller kan använda andra skalor för hastigheten.) 
Avsluta alla fönster med OK för att spara inställningarna. Nu behöver du bara komma ihåg 
att pricka för Talsyntes i Egenskaper för respektive övning som du vill att övningen skall 
använda talsyntes. 
Via Urklipp är en annan möjlighet att använda talsyntes. Detta alternativ är lämpligt om du 
har talsyntes som inte använder SAPI. Om fabrikanten med sina talsyntesmodeller 
levererar en applikation som låter vilket program som helst nå talsyntesen via klippbordet 
(Urklipp) så kan Via urklipp användas. När applikationen är aktiv kommer allt som 
kopieras till Urklipp att läsas upp av talsyntesen. Om du väljer Via Urklipp kommer Lexia 
automatiskt att skicka text till klippbordet så att den blir uppläst. Med knappen Sökväg... 
kan du ytterligare automatisera detta alternativ. Du kommer till inställningen av sökväg för 
alternativet Via Urklipp. För att applikationen för uppläsning via Urklipp skall aktiveras av 
Lexia (så att du slipper göra det själv före starten av Lexia) så kan sökvägen till 
applikationen anges här. Om du inte anger någon sökväg kommer Lexia inte att hitta 
applikationen och du måste starta den själv före varje start av Lexia. Applikationen finns 
installerad tillsammans med fabrikantens övriga filer någonstans i din dator. I 
specifikationen skall både sökvägen och applikationens namn anges. Den exakta sökvägen 
är beroende av på vilken plats du själv valde att installera talsyntesen. 
Välj inspelare 
Om du inte anger en egen favoritinspelare så kommer Windows standardinspelare 
(sndrec32.exe) att aktiveras av Lexia varje gång en inspelning skall göras. Din 
favoritinspelare används inte när dina användare spelar in i Svara i mikrofon, m.fl. Där 
sköter Lexia själv om inspelandet. 
Välj ikonredigerare 
En ikonredigerare använder man om man är förtjust i att skapa egna ikoner för att utvidga 
Lexias eget förråd. Om du har angivit en ikonredigerare kan du aktivera den genom att 
klicka på en ikon i Lexia samtidigt som du håller ner tangenterna Ctrl+Alt. Se till att du är 
i -L- när du specificerar. Endast -L- har då tillgång till tangentkombinationen som leder 
till ikonredigeraren. 
Administrativa inställningar 
Här görs inställningarna för nätverk av nätverksadministratören. 
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Menyn Personligt 
Nästan alla funktioner i menyn Personligt finns som 
verktygsknappar eller är åtkomliga med högerklick i 
huvudmenyn. 
Du kan ändra ikon och titel även genom att klicka på en ikon 
eller övningsetikett samtidigt som du håller ned tangenten 
Ctrl. Eller genom att högerklicka på ikonen eller 
övningsetiketten. 
Ordna ikoner 
Efter att du dragit ikonerna till dina favoritpositioner, kan 
du eventuellt ordna tillbaks dem till ursprungsordningen 
igen med funktionen Ordna ikoner. Det går att släpa ikonerna i valfri ordning inom sin grupp. 
För att låsa ikonerna på sina nya platser, koppla gärna på Starta med enkelklick i menyn 
Övning. Ikonerna kan bara flyttas omkring när den funktionen är bortkopplad. 
Funktionen Ordna ikoner aktiveras automatiskt efter varje besök i fönstret Utseende. 
Mindre/Större grupp 
Du ksn minska eller öka storleken på våningarna i huvudmenyn. 
Visa ögon 
På en bärbar dator eller vissa bildskärmar är det svårt att se var 
musmarkören är. Välj funktionen Visa ögon så blir det lättare att hitta 
musmarkören. Avsedd för synsvaga användare. För dessa användare 
finns även andra sätt att förbättra synligheten hos musmarkören genom 
inställningar i Windows’ Kontrollpanelen. 

Menyn Övning 
Alla funktioner här gäller den aktuelle användaren. 
Det som inte omtalats tidigare i handboken är 
följande funktioner: 

Välj någon annans inställningar 
För användaren ifråga kan du bestämma en färdig upp-
sättning egenskaper, en profil, beroende på vilka 
problem användaren har. I förteckningen över färdiga 
uppsättningar finner du kanske ett lämpligt val för 
användaren ifråga. Annars tar du det som verkar mest 
rimligt och går sedan för varje övning igenom 
egenskaperna och justerar dem. Men det allra bästa är 
att gå till Listdatabasen och där söka efter listor som 
passar till användaren. De färdiga uppsättningarna 
besparar dig en del arbete. I dem ingår såväl urvalet av 
övningar som de utvalda övningarnas egenskaper och val av lista. Den inställning som väljs 
blir registrerad i Loggboken vare sig den är påslagen eller ej. När du någon gång återkommer 
hit för att ändra val så är det gamla valet markerat. 

   
En flik innehåller färdiga profiler med olika afasi- eller dyslexiinställningar. En annan 
flik innehåller tidigare användare i Lexia som din aktuelle användare kan ärva 
inställningarna från. Välj den flik som passar dig. Fäll ner listrutan och välj ett förslag. 
Välj sedan OK. 
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Återställ -L- till utgångsläget 
Detta menykommando syns bara när -L- är aktuell användare. Det leder till samma 
dialog som föregående menykommando men man kan bara uträtta ett ärende med 
detta; användaren -L- återställs till det läge (”Neutral”) som det hade när programmet 
var nyinstallerat. 

Starta med enkelklick 
Det är vanligt att man förväntar sig att en Lexiaövning skall starta när man klickar en gång på 
övningsikonen. Tycker du eller någon av dina användare också det, välj funktionen Starta med 
enkelklick. Inställningen gäller för den aktuelle användaren. 

Observera: När enkelklick är aktiverat kan man inte markera 
en övning med enkelklick, övningen startar ju genast. Därför 
måste man vänja sig vid att högerklicka på en övningsikon 
när man vill markera den och gå till dess Egenskaper eller 
Hjälp eller Resultat eller gå till Listredigeraren. Högerklick 
innebär att man siktar på detaljen och klickar med höger 
musknapp. Med högerklick poppar det upp en meny där du 
talar om vart du vill gå. 
När enkelklick är aktiverat kan man inte släpa ikonerna och 
placera dem i annan ordning. Detta måste man göra medan 
enkelklick är bortkopplat. När man möblerat färdigt låser man ikonernas position genom att 
aktivera enkelklick igen. 
WiViK fönsterstorlek 
Lexia kan anpassas till WiViK 
skärmtangentbord. Då lägger sig Lexia 
alltid på bildskärmens övre del så att 
WiViK får plats på bildskärmens nedre 
del. WiViK är ett tangentbordsprogram 
(ett program som ersätter tangentbordet) 
som styrs med mus eller annat redskap. 
Med menykommandot aktiverar man 
sedan WiViK fönsterstorlek på Lexia 
och alla dess övningsfönster så att dessa 
upptar bara de övre två tredjedelarna av 
skärmen.  
Se gärna www.rehabmodul.se. 

Menyn Hjälp 
Om man vill ha hjälp angående en viss övning så kan man 
markera den och trycka på tangentkombinationen Shift+F1. 
Det är också lika enkelt att högerklicka på en övning och 
välja Hjälp om övningen. 
Information om alla övningar visar en lång och utförlig 
tabell över alla övningars olika övningstitlar, listor och 
övningsinnehåll. 
Introduktion och Komma igång, m.fl. leder dig direkt till 
respektive delar av hjälptexten. 
Support visar de olika återförsäljarnas adresser. 
Under Sök hjälp om… har du möjlighet att själv skriva in ett 
valfritt sökord över något som du funderar på och 
därigenom komma till motsvarande hjälpavsnitt. 
Du kan nå Lexias eller Provias hemsida eller sända e-post 
till oss. 
Du kan Uppdatera Lexia, se sid 8. 

Bild från: www.rehabmodul.se/katalogen/wivik.html 
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Handboken finns även tillgänglig i programmet om du vill skriva ut extra 
exemplar. 
Om Kalle... visar den informationstext om Kalle som du skrev när du skapade 
Kalle, se sid 21. 
 
 
 
Om Lexia... visar vilka som står bakom Lexia och vilka som förtjänar ett stort och varmt tack 
för sina synpunkter och bidrag under utvecklingen av programmet. 
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