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Hur man kommer igång med programmet 

Avsnittet beskriver hur man aktiverar automatisk inloggning i MG programmet. 

Denna aktivering behöver endast utföras en gång, men den måste göras på varje dator 

man använder MG programmet på.  

Krav för igångsättning: Windowsdator med installerat MG-program, internet-

uppkoppling samt en inloggningsfil, härefter kallad ID-fil.  
 

Elever erhåller sin ID-fil från sin lärare. Lärare får sin ID-fil från licensens utsedda 

kontaktperson som agerar administratör i MG Programmet. Administratören är den 

enda som erhåller sin ID-fil från MG Läs- och Skriv i samband med beställning. På en 

liten skola kan administratören och en lärare vara samma person.  
 

Vid uppstart av programmet första gången visas skärmbilden nedan. Att ingen är 

inloggad visas dels vid 1, dels vid 2, den röda varningstriangeln, som markerar att 

ingen anslutning finns till MG-servern på nätet. För att aktivera sitt inlogg ska 

användaren klicka på Menyn längst upp till vänster, se inringning. 
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Aktivering av automatisk inloggning i MG programmet görs första gången vid 

uppstart genom att under Menyn, se inringning, välja Hantera inloggning, se 1, och i 

dess undermeny välja Aktivera inloggning med *.idf, se 2. Stjärnan står för 

användarens filnamn. 

 

När aktiveringen är klar visas skärmbilden nedan som visar att lärare Maritta från 

Västra Skolområdet nu aktiverat sitt inlogg på datorn. Informationen från ID-filen är 

nu sparad på datorn och själva ID-filen behövs inte längre på den aktuella datorn, men 

den kan behövas senare om man vill aktivera inloggning på någon annan dator. 

 

Vid uppstart av programmet efter aktivering visas skärmbilden nedan. Den gröna 

markören längst ner visar att uppstart pågår, se 1. 
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Då uppstarten för lärare är klar kommer skärmbilden nedan upp med sex flikar; Start 

(markerad i gult), Upplägg Träning, Resultatloggar, Mina elever, Inloggningskonton 

och Göra egna övningar. Det gröna cirklen längst ner till vänster, se 1, visar att lärare 

Maritta nu är anlsuten till MG-serven på nätet. För elever visas föruton start två andra 

flikar; Till träning och Genomförda övningar.  

 

 

Beskrivning av arbetsgångar i respektive flik finns i manualer, som man når via 

Menyn, se inringning i nedan skärmbild, och därefter via menyvalen Information, se 1, 

och Manualer, se 2.  Redigering av egna Personliga inställningar, såsom namn, 

organistation eller e-post görs vid 3.  

 

  

2 

1 

1 

3 



5 

 

Maj-Gun Johansson, juli 2015 

 

Hur läraren registrerar, avregistrerar och överlämnar sina elever 

Avsnittet beskriver hur läraren registrerar nya elever, tar bort befintliga och överlämnar 

en elev till annan lärare.  

 Klicka på fjärde fliken Mina elever, gult inringad på skärmbilden nedan. Under övre 

vänstra rubriken Alla mina elever visas vilka elever läraren (Birgitta) redan har 

registrerat, se 1 (sju elever). I rutan till höger kan läraren ändra på en markerad elevs 

uppgifter. Här visas elevnamnet Amir, se 2, eftersom markören står på översta raden i 

elevlistan till vänster. Flyttas markören i till en annan elev kommer även den elevens 

användarnamn upp till höger. Amirs inställningar för de olika programmen kan justeras 

i skärmbildens nedre del till höger, se 3, men lämpliga grundinställningar är inlagda då 

eleven första gången kommer till träning. Inställningarna är personliga och föreslås 

nästa gång Amir tränar Beskrivning av dessa inställningar finns i avsnittet Hur eleven 

tränar.  

 

Ny elev registreras via knappen Skapa ny elev, se 1 i skärmbilden nedan. Elevuppgifterna 

skrivs in till höger, se 2 Ny elev 8, och sparas vid 3. Läraren kan registrera fler antal 

elever än antalet tilldelade inloggningskonton/elevkonton, men det är bara de elever som 

har ett aktiverat inloggningskonto på sin dator som kan köra programmet. Under fliken 

Inloggningskonton finns beskrivet hur läraren hanterar elevers inloggningskonton.  
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I skärmbilden nedan har nu eleven Axel tillkommit, se 1. Han har även hans  

inställningar till programmet Läs-Skriv ändrats, se 2. 

 

Ta bort elev görs genom att först markera den elev som ska tas bort i elevlistan till 

vänster. Här har eleven William markerats, se 1 på nedre skärmbilden. Skriv sedan in 

spärrkoden, se 2, för att aktivera knappen  Ta bort eleven, se 3. Klicka på knappen!  

Läraren får då varningsrutan längst ner om vilken elev som kommer att tas bort från 

databasen och vad som tas bort för eleven (resultat och inställningar).  
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Överlämna elev sker på samma sätt som ta bort elev, dvs. markera elev och skriv in 

spärrkoden för att aktivera knapparna ovan och under spärrkoden, se 3 och 4 på den 

övre skärmbilden.  Klicka denna gång på  knappen Överlämna eleven, dvs. 4. 

Informationsrutan nedan kommer då upp gällande markerad elev (Noah), där punkt 1 

uppmanar läraren att om eleven har ett tilldelat inloggningskonto bör detta först 

frigöras. Läraren bör då gå tillbaka till fliken Inloggningskonton och göra denna 

frigörning, innan läraren tar reda på mottagande lärares personliga ID-nummer, se 

punkt 2,  och skriver in det i fältet för punkt 3 och slutligen klickar på knappen 

Överlämna. Meddelandet kommer att eleven har överlämnats till Lärare * 

(*=lärarnamn) med Lärar-ID ** (**=sifferrad).  Överlämnandet är sedan klart för den 

överlämnande läraren. När den mottagande läraren startar upp sitt program kommer 

den då att ha fått en ny rad med elevens namn (Noah) under fliken Mina elever. 

Elevens tidigare träningsresultat följer också med vid överlämnandet. För att eleven 

Noah ska kunna logga in och köra programmet måste den mottagande läraren ha gett 

honom en ny inloggningsfil.  
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Hur läraren hanterar elevers inloggningskonton 

Vid start av programmet har läraren tillgång till sex flikar, se skärmbild nedan. 

 

För att en elev ska kunna använda programmet måste läraren tilldela eleven ett 

inloggningskonto och därefter ge eleven en inloggningsfil. Avsnittet handlar om hur 

läraren hanterar sina elevers inloggningskonton. 

Klicka på fliken Inloggningskonton, inringad på skärmbilden nedan. Skärmbilden 

visar lärarens tilldelade konton, vilka alla har ett nummer i databasen. I det här 

exemplet har administratören tilldelat läraren Birgitta sex stycken inloggningskonton 

för elever, se 1. Alla inloggningskonton förutom 4344 har redan tilldelats en elev. 

Detta konto ska nu tilldelas en av Birgittas elever som saknar ett konto. 

Tilldela elever ett inloggningskonto gör läraren i rutan till höger. Tillgängliga elever 

visas vid klick på dropplistan, se 3. I den undre skärmbilden visas Birgittas två elever 

som saknar inloggningskonto. Läraren markerar här att Elsa ska tilldelas konto 4344, 

se 4. 
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Efter tilldelning kommer meddelanderutan fram, se  skärmbilden nedan. Där 

informeras om två sätt att överlämna inloggningsuppgifter till eleven. Det ena är att 

skapa en kod och det andra att ge eleven en ID-fil/nyckel. Väljs alternativet kod 

kommer en kod bestående av en lång mängd tecken, som börjar och slutar med 

likhetstecken. När koden kommit fram i rutan blir kopieringsknappen under aktiv. 

Koden eller ID-filen krävs för att Elsa ska kunna aktivera automatisk inloggning på 

den/de datorer hon använder. Koden och ID-filen kan sparas och skickas med USB-

sticka eller med e-post.  

 

Frigöra ett inloggningskonto gör läraren i samma ruta som tilldelning görs, dvs. i 

rutan till höger. Här står att kontot är upptaget av eleven Linda, se 1, eftersom Linda är 

markerad. Det går därför inte att tilldela någon annan elev Lindas konto utan att först 

frigöra hennes konto (4355). Detta görs genom att först skriva in spärrkoden i rutan, se 

2, då aktiveras knapparna för att Frigöra kontot och Byta inloggningsfil. Byte av 

inloggningsfil kan liknas med att byta lösenord för eleven och kan därför bli aktuellt 

om exempelvis någon obehörig kommit åt en elevs inloggningsfil.  

 
Efter att man klickat på Frigöra kontot kommer informationsrutan nedan upp som 

informerar om att Linda inte kommer att kunna logga in i programmet, men hon finns 

kvar under Mina elever. Skulle hon senare vilja ta upp sin träning, måste läraren ge 

henne en ny ID-fil. Efter det att inloggningskontot frigjorts från Linda försvinner 

hennes namn på raden och läraren kan nu tilldela det lediga kontot (4355) till en annan 

av sina elever som saknar inloggningskonto.  
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Hur läraren lägger upp elevers träning 

Vid start av programmet har läraren tillgång till sex flikar, se skärmbild nedan. 

 

Avsnittet beskriver hur läraren lägger upp sina elevers träning.  

Klicka på fliken Upplägg träning, inringad på skärmbilden nedan.  

 

Under den översta rubriken till vänster, Alla tillgängliga övningar, se 1, kan du söka 

efter övningar som finns i den gemensamma databasen. Alla egna övningar visas här 

samt de övningar som andra lärare valt att dela ut. Det går att filtrera ut övningar efter 

de sex sökkriterier som finns under rubriken. När man söker efter Lärare och/eller 

Rubriker behöver man inte skriva alla tecken i namnet. Om man till exempel skriver 

gun efter Lärare listas Maj-Guns övningar samt övningar från andra lärare som heter 

exempelvis Gunilla och Gunvor. Efter att man klickat på Lista utvalda övningar visas 

övningarnas rubriker i listan nedanför. En blå MG-symbol bredvid rubriken indikerar 

att det är en Läs-Skriv övning, medan en gul symbol visar att det är en Hitta Ord 

övning.  

Under den översta mellersta rubriken Mina aktiva elever, se 2, visas de elever som har 

blivit tilldelat ett inloggningskonto. På skärmbilden är det eleven Albin som visas. I 

fältet under visas att läraren har skickat ett meddelande till Albin, se 3. Nytt 

meddelande skrivs i rutan under, se 4, och skickas med . I nedre fältet med blå ram 

med rubriken Övningar till eleven, se 6, visas de åtta övningar läraren lagt upp för 

Albin. Övningarna har flyttats dit via de blå pilarna, se 7 och 8.  visar att man kan 

flytta allt mellan den blå och gröna rutan. Via de blå pilarna under den blå och gröna 

rutan kan övningar flyttas upp och ner, se 9 och 10. 
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Lärare kan paketera egna och andras utdelade övningar. Denna funktion kallas 

övningspaket. Under rubriken Mina övningspaket visas befintliga övningspaket, här 

Philip I, se 5 i skärmbilden på förra sidan. Här kan man också lägga upp nya egna 

övningspaket samt byta namn på befintliga eller radera dem.  

En övnings innehåll fås genom att stå på raden för en övnings rubrik och sedan 

dubbelklicka eller klicka på Visa övning, en knapp som finns under varje rutfält; det 

ofärgade, det blå och det gröna. 

Skärmbilden nedan visar innehållet i  övning LSL 6, som består av 22 ord för 

Grundskolan 1-3 och har svårighetsgrad/Nivå 3 och tillhör ämnet svenska, se 1- 4. 

Beskrivning av övning finns vid 5. Via Utskrift kan övningarna exporteras till pdf-fil 

eller skrivas ut på papper. T1 och T2, se 6, står för att de två första orden är testord, 

som sedan inte kommer att ingå i övningens resultatet. Den gröna triangeln vid Ljud, 

se 7, visar att ordet måsar finns inspelat. Om inte alla ord visas kan man antingen 

utöka fönstrets storlek eller ”scrolla” i listen till höger, se 8.  
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Hur eleven tränar i Läs-Skriv och Hitta Ord programmen 

Även om detta avsnitt om hur eleven tränar finns i elevens manual, ges den också här i 

lärarens manual. Eftersom träningen i Läs-Skriv programmet skiljer sig åt från 

träningen i Hitta programmen, kommer träningen i vart och ett av programmen att 

beskrivas närmare längre fram i detta avsnitt. Gemensamt för dem båda är att eleven 

vid start har tillgång till de tre flikarna, Start, Till Träning och Genomförda övningar.  

Man börjar med att markera fliken Till Träning, inringat på skärmbilden nedan. Eleven 

ska där välja/markera den övning som ska tränas, se 1. Här visas att eleven Albin har 

åtta övningar att välja bland, fyra Läs-Skriv (blå gubbe) och fyra Hitta Ord (gul 

gubbe). Det finns möjlighet att före träningen se på övningens innehåll genom att 

dubbelklicka på en övningsrad. Under listan finns ett meddelande som läraren skickat 

till Albin, se 2.  Är rutan orange betyder det att meddelandet kommer från läraren. 

Albin kan i rutan under skriva ett meddelande tillbaka till sin lärare, se 3. Meddelandet 

skickas med . 

Skärmbildens högra sida visar elevens Inställningar vid träning. Överst ligger 

Presentation. Där har eleven att välja på tre alternativ, se 4:  

 Visuell: Ordet/orddelarna/frasen visas på skärmen. 

 Auditiv: Ordet/orddelarna/frasen läses upp av datorn. 

 Auditiv/Visuell: Ordet läses upp av prioriterat tal (talsyntes eller inspelat tal) och

 visas därefter som helord eller i segment. Här är detta alternativ valt. 

 

Övriga inställningar om tal, presentation, visningstider av ord och orddelar samt inställningar av 

bakgrund och typsnitt beskrivs längre fram i detta avsnitt. De personliga inställningar man gör 

till eleven sparas och kopplas till valt program och kommer att föreslås vid nästa träning. Men 

lämpliga grundinställningar är inlagda då eleven första gången kommer till träning.  

Träningen startas via den gröna Startpilen längst ner, se 7. 
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Skärmbilden under visar övning LSL 6, se 1. Den gröna triangeln markerar att ordet 

måsar är inspelat, se 2. Här kommer ordet måsar att visas i de två delarna mås-ar med 

vald exponeringstid. Efter visningen ska eleven stava till hela ordet och då finns ingen 

tidsbegränsning. 

 

Beskrivning av inställningarna för tal 

Programmet kan använda två olika typer av talstöd, inspelat tal och talsyntes. För 

inspelat tal gäller att orden måste vara inlästa i förväg.Talsyntes går att använda om en 

talsyntes-röst finns installerad, se 1 på skärmbilden nedan. Inställningarna nedan visar 

att Inspelat tal ska väljas i första hand samt att talsyntesrösten Emil ska användas om 

ingen inspelning finns. I dropplistan kan man välja andra talsyntesröster under 

förutsättning att de är installerade på datorn. Numera följer ofta talsyntesröster på 

engelska (amerikansk) med vid installation av Windows. Hastighet och volym på 

talsyntesrösten kan också ställas in, se 2.  
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Beskrivning av inställningarna för exponeringstid, bakgrund och typsnitt 

Skärmbilden nedan visar dels hur många orddelar som samtidigt ska visas i Läs-Skriv 

programmet, se 1, dels vilken exponeringstid eleven ska börja med, se 2. Här är 

starttiden ställd på 500 ms (lika med en halv sekund). Via knappen Testa tid, se 3, kan 

man se ordet ”millisekunder” skrivas med vald exponeringstid. Vill man att 

exponeringstiden ska variera med hur eleven klarar av uppgiften, dvs. ha Automatisk 

resultatstyrd exponeringstid ska markören för tidspress dras från 0 %. Ju längre till 

höger markören dras desto hårdare blir den procentuella tidspressen. Här är den ställd 

på 50 %, se 4. Tidspressen är ställd så att om eleven klarar tre uppgifter i följd sänks 

exponeringstiden. Klarar eleven de två sista i följd ligger exponeringstiden kvar. Men 

om eleven bara klarar en uppgift eller ingen av de tre i följd ökar exponeringstiden. 

Storleken på tidssänkning och tidsökning är mindre på korta exponeringstider än på 

längre. Det går också att ställa in mellan vilka intervall exponeringstiden ska variera. 

Här är den minsta exponeringstiden ställd till 150 ms och den högsta till 3000 ms, dvs. 

3 sekunder, se 5. För att läsa ord med flyt anser forskare att exponeringstiden inte ska 

ligga över 200 ms. Vill man att exponeringstiden ska vara densamma för hela 

övningen, dvs. ha Fixerad exponeringstid, som är oberoende av hur elevens klarar 

uppgiften, ska markören för tidspress ställs till 0 %. 
  

 

Bakgrund och Typsnitt väljs enligt nedan. Det går att i Läs-Skriv programmet använda 

olika typsnitt i de udda och i de jämna orddelarna. Detta kan vara lämpligt om man vill 

lyfta fram delar i ett ord. Nedan i övning LSRime2 övning 15 har två olika färger 

valts, nämligen gult i Typsnitt 1 och cyan i Typsnitt 2. På detta sätt kan rime-delen 

(ak, ack, akt) lyftas fram. På samma sätt kan man lyfta fram ords sammansättning 

(med-dela, hand-duk, efter-rätt) och släktords grund (högst, tryggt, grävt).  

Programmet startas via gröna Startpilen, se 1.  
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Här följer först en beskrivning av hur träningen går till i Läs-Skriv programmet. Därpå 

följer en beskrivning av träningen i Hitta programmen.  

Så här går träningen till i Läs-Skriv programmet 

Efter start visas Läs-Skriv programmet som har 7 knappar längst ner, se skärmbilden 

nedan. Knapparnas funktion är:  

 Via den första kan Talsyntesens hastighet och Volym regleras under träning, se 

1. Förutsätter att datorn har ett talsyntesprogram installerat. 

 Via knappen F4, se 2, kan man få höra inspelningen av ordet. Om knappen inte 

är tillgänglig finns ingen inspelning av ordet. F4 på tangentbordet har samma 

funktion.  

 Via knappen F5, se 3, kan en repetition av tidigare presenterad ord  fås. F5 på 

tangentbordet har samma funktion.  

 Via knappen F6 , se 4,  kan talsyntes-feedback  fås på skrivna 

bokstavssekvenser. Om knappen inte är tillgänglig finns ingen talsyntes. F6 på 

tangentbordet har samma funktion. 

 Knapparna ”Rätta” och ”Nästa”, se 5 och 6, kan ersättas med Enter-tangenten. 

 Via knappen ”Avbryt”, se 7, kan en övning avslutas i förväg. Möjlighet ges att 

se på resultatet på de ord som är gjorda med undantag för första två testorden. 

Allra längst ner ges information om vilken övning som tränas, inringad. Under 

träningen fås information om vilket nummer det aktuella övningsordet har samt 

aktuell visningstid, dvs. exponeringstid. Även information ges om tidsstyrning 

valts och hur tidspressen är inställd, här 50 %, se 8.  
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När eleven klickat på Ja-knappen kommer ett ord eller ett ords orddelar att presenteras 

med de inställningar som gjorts.  

Efter det att ordet eller alla orddelar getts ska eleven stava till ordet och kan då arbeta 

interaktivt med visuell och auditiv feedback via knapparna F4, F5 och F6. Feedback på 

den egna stavningen kräver att talsyntes finns kopplat till programmet. När eleven 

begärt rättning får eleven veta om det är rätt, se skärmbilden nedan. Här hade ordet 

fotboll snabbexponerats i två delar, först fot i 500 ms och sedan boll i 500 ms. Eleven 

ska efter exponeringen stava hela ordet och här har eleven stavat ordet korrekt. 

 

Blir ordet felstavat visas skärmbilden nedan. Eleven kan då korrigera stavningen, men 

i resultatloggen och poängberäkningen gäller det första försöket. Detta stimulerar till 

reflektion och noggrannhet i stavningen.  

 

Då övningen är slut eller att eleven valt att avsluta denna i förväg kommer rutan nedan upp.  

 

Efter klick på Ja-knappen kommer resultatrutan upp, se skärmurklipp nedan från övning 

7 i LSH2 för eleven Maja. Här kan eleven få en poäng, rätta sina fel, spara resultatet och 

skriva ut detta. Ett sparat resultat kan endast tas bort av läraren. Närmare beskrivning av 

resultatrutan finns i avsnitten Hur läraren analyserar sina elevers resultat. 
 

 

En övning tas bort från elevens tilldelade övningar om eleven på en övning uppnått minst 85 % 

rätt och haft en exponeringstid på mindre än 251 ms. Eleven får då meddelandet nedan. 
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Så här går träningen till i Hitta programmen 

Efter start visas i Hitta programmen skärmbilden nedan med 5 knappar längst ner.  

 Via den första kan Talsyntesens hastighet och Volym regleras, se 1. Förutsätter  

att datorn har ett talsyntesprogram installerat.  

 Via knappen F4, se 2, kan man få höra inspelningen av ordet. Om knappen är 

dimmad finns ingen inspelning av ordet. F4 på tangentbordet har samma 

funktion.  

 Via knappen F5, se 3, kan en repetition av tidigare presenterat ord fås. F5 på 

tangentbordet har samma funktion.  

 Knappen  ”Nästa”, se 4, kan ersättas med Enter-tangenten. 

 Via knappen ”Avbryt”, se 5, kan en övning avslutas i förväg. Möjlighet ges att 

se på resultatet på de ord som är gjorda med undantag för första två testorden  

Någon knapp för rätta finns inte, eftersom rättningen sker efter eleven klickat på sitt 

valda läsalternativ. Allra längst ner ges information om vilken övning som tränas, 

inringad. Under träningen fås information om vilket nummer det aktuella 

övningsordet har samt aktuell visningstid, dvs. exponeringstid. Här är Tidsstyrning 

Av, se 6. Det innebär att exponeringstiden är densamma genom hela övningen 

oberoende av hur eleven lyckas med läsningen, alltså är Fixerad exponeringstid vald. 

.  

När eleven klickat på Ja-knappen kommer ett ord/orddel/fras presenteras med det 

presentationssätt eleven valt Efter det att ordet/orddelen/frasen getts ska eleven av ett 

antal alternativ avgöra vilket som är det korrekta genom att peka på alternativet med 

musen eller använda tangentknapparnas siffror. Eleven kan under träningen som i Läs-

Skriv programmet arbeta interaktivt med visuell och auditiv feedback via knapparna 

F4 och F5. I Hitta Ord programmen ska eleven alltså läsa alternativa svar efter flash-

cardexponeringen och där välja ut det alternativ som han/hon tycker är det rätta.  Så 

snart eleven valt endera med musklick på ordet eller med att trycka ner tangenten för 

vald siffra rättar programmet svaret.  

1 2 3 4 5 

6 
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I Hitta Ord programmet ser rättningen av ett korrekt svar ut som nedan. Ordet som 

snabbexponerades var får och det hade eleven valt ut av de fyra alternativa svaren.  

 

Rättningen av ett felaktig valt ord visas nedan. Eleven valde jag men ordet var dag. 

  

Då övningen är slut kommer rutan nedan upp. Det går även avbryta en övning i förväg. 

 

Efter klick på Ja-knappen kommer resultatrutan upp, se skärmurklipp nedan från en 

övning i LSL för eleven Albin. Som för Läs-Skriv programmet  kan eleven få en 

poäng, rätta sina fel, spara resultatet och skriva ut detta. Ett sparat resultat kan endast 

tas bort av läraren. Närmare beskrivning av resultatrutan finns i avsnitten Hur läraren 

analyserar sina elevers resultat. 

 

Även i Hitta Ord övningarna tas en övning bort om eleven presterat bra. Kriterierna är lika för 

Ord/Orddel som för Läs-Skriv, men något annorlunda för de övriga. Nedan visar hur information 

efter avslutad lyckad träning med Hitta Ordförståelse kan se ut. 
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Hur läraren analyserar sina elevers resultat 

Avsnittet handlar om hur läraren analyserar sina elevers resultatloggar och gör 

felkategoriseringar. 

Markera tredje fliken Resultatloggar inringad på skärmbilden. I dropplistan för Mina 

elever, se 1, kan läraren ta fram en av sina elevers resultat.  Det går också att lista alla 

elevers resultat genom att välja ”Alla elever”. Här har eleven Majas logg tagits fram och 

hennes resultat för de senaste 90-dagarna. Det går också i dropplistan för Genomförda 

filtrera på andra tidsintervall, se 2, och i dropplistan för Program filtrera på program, se 

3. Längst till vänster finns en statistikruta över medelvärden och spridning på Rätt %, 

Tid och Poäng, se 4. Varje rad står för ett övningstillfälle och genom att markera ett 

antal resultatrader kan statistik fås över dessa övningar.  

Följande förklaring på rubriker i rutnätet är: 

 Pres, se 5, anger vilket presentationssätt eleven använt av Visuell, Auditiv och 

Visuell/Auditiv (se Träning). 

 V-tid, se 6, anger medelvärdet för övningens exponeringstid 

 B-tid, se 7, anger besluttid i läsövningarna, gäller endast Hitta övningar, gul gubbe. 

 F4, se 8, anger antal gånger eleven lyssnat på en inspelning av presenterat ord/fras 

 F5, se 9, anger antal gånger eleven begärt att få uppgiften repeterat 

 F6, se 10, anger antal gånger eleven lyssnat på sin stavning av exponerat ord, gäller 

endast i Läs-Skriv övningar och under förutsättning att datorn har talsyntes.  

 

Under resultatlistan finns fyra knappar, se skärmbilden ovan. Knappen Visa resultat 

öppnar ett nytt fönster med resultatet från det i listan markerade övningstillfället. Denna 

funktion fås även genom dubbelklick på raden. Via de övriga knapparna kan läraren radera 

ett resultat, hämta in felstavade och fellästa ord samt skriva ut elevens resultatlogg.  

 

4 
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Via klick på höger musknapp och välja Visa färger kan läraren få bättre översikt över 

resultaten genom att färg kopplas till uppnådda resultat, se skärmbild nedan. 

  

Färgerna baseras enligt nedan. Grönt är bäst och rött är sämst. 

 

Tid över 

500 

Tid 200-

500 

Tid 199-

100 

Under 

100 

0 fel Lila Blå Grön Grön 

 1 fel Lila Blå Blå Grön 

2 fel Orange Lila Blå Blå 

3 fel Orange Lila Lila Lila 

4 fel - 6 fel Röd Orange Orange Orange 

Över 6 fel Röd Röd Röd Röd 
 

Skärmbilden nedan visar resultat för åtta ord från ett övningstillfälle. Tid, se 1, står för 

exponeringstid. Eleven Maja började här med en exponeringstid på 500 ms på första ordet 

krokodil, som hon stavade fel. Tredje ordet elefant stavades också fel. Exponeringstiden 

ökades då till 618 ms, se 2, eftersom Automatisk resultatstyrd exponeringstid valts. Därefter 

gjorde hon rätt på flera ord i följd och exponeringstiden minskade till 359 ms, se 3. Hur 

programmet anpassar exponeringstiden efter hur eleven klarar uppgiften finns beskrivet i 

avsnittet Kort beskrivning av Läs-Skriv programmet och dess övningar.  

 

1 

3 

2 
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FK står för felkategorisering, se inringning nedan.  Varje ord som är felstavat kan 

klassificeras till 16 olika feltyper. Klassificeringen används för att kunna göra urval av 

feltyper i resultatloggfilen. Gjord felkategorisering markeras med en röd bock, se 1, medan 

ogjord markeras med , se 2. Dubbelklickar man på symbolen för ogjord kategorisering 

visas den infällda rutan med de 16 olika feltyperna, sorterade under: Ljudenliga fel, 

Dubbelteckning, Ljudstridig stavning samt Övrigt. Här är Utelämning i gruppen Ljudenligt 

fel förkryssat, se 3, eftersom elefant är felstavat (elefat).  Det går att kryssa för fler feltyper 

för varje ord. En feltyp tas bort genom klick i den markerade rutan.  

  

 I Hitta ord programmen finns 22 kategorier av feltyper, se skärmurklipp nedan. 

 
 

1 

2 
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Feltyperna sparas och tas fram i Läs-Skriv programmet via knappen Felstavade ord, se 

1 och i Hitta Ord versionerna via knappen Fellästa ord, se 2. 

 

 

Skärmbilden under visar ett utdrag då feltypen Utelämning filtreras fram i Läs-Skriv

 

Nästa skärmbild visar ett utdrag då feltypen Förväxling filtreras fram i Hitta Ord. 

 

1 2 
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Hur läraren gör egna övningar i Läs-Skriv programmet 

Avsnittet beskriver hur läraren gör egna övningar.  

Klicka på sjätte fliken Göra egna övningar, gult inringad på skärmbilden nedan.  

Klicka på knappen Ny övning, se 1. I rutan under rubriken Program väljer man vilket 

program man ska göra övningen till. Här har Läs-Skriv valts, se 2. Därefter finns olika 

val att göra om Ämne, Stadier, Nivå och Rubrik, men dessa moment liksom om man vill 

dela ut övning till andra kan man lämna till efter att man skrivit in sin övning.  

Klicka på Nytt övningsord några gånger, se 3, och för varje klick läggs nya rader till. I 

skärmbilden under har 12 rader lagts till. T1 och T2, se 4, står för att de två första orden 

är testord, som sedan inte kommer att ingå i övningens resultatet. I kolumnen för Rätt 

svar skrivs det ord eleven ska stava till och i nästkommande kolumner hur ordet ska delas 

upp, då de snabbexponeras. Man kan här ha mellan en till åtta delar. 

Klicka på höger musknapp. Då visas undre skärmbilden. Välj Redigera ord och skriv in 

de nya orden och dess delar. Helordet, dvs. rätt svar, kan du hoppa över, för om du väljer 

Fyll i alla helord när du är klar med inskrivning av delarna så fyller programmet i den 

kolumnen automatiskt. Det går vid inskrivning att ”tabba” sig mellan kolumnerna.  

Övningsord kan tas bort, se 5. Övningarna sparas vid 6 och tas bort vid 7. Orden kan 

spelas in via Ljudinspelaren, se 8. Beskrivning av den följer senare i detta avsnitt. 
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Skärmbilden under visar att läraren Birgitta skrivit in 9 ord och har ytterligare tre rader att 

lägga in ord. Nu står på dessa Nytt. Hon har också valt Ämne ( Svenska), Stadium 

(Grundskolan 1-3) samt skrivit in Nivå/svårighetsgrad 2 (valbart mellan 1-9 där 1 är lättast), 

Rubrik och Beskrivning. Däremot har hon inte delat ut övningen till andra lärare.  

Längst till höger ses rubriken på hennes första övning, se 1. För varje sparad övning kommer 

rubriken på övningen upp i listan. Blir det många övningar kan man filtrera ut övningar, se 

2. Man kan också importera ord från äldre MG-program, se 3. 

Den gröna triangeln  vid Ljud, se 4, visar att ett inskrivet ord redan finns inspelat. För att 

se om ett ord är inspelat ska man ställa markören på detta ord. I skärmbilden nedan står 

markören på ordet fotboll, se inringning, och det betyder att ordet är inspelat av läraren.  

 

 För att Spela in ett ord ska man först ställa sig på det ord som ska spelas in och sedan klicka på 

den röda cirkeln, se 5 i skärmbilden ovan. Ljudinspelaren med tre knappar startas, se skärmbild 

nedan. 

 Spela upp, som lyser grön om ordet är inspelat.   

 Stopp, som används för att stanna inspelning.  

 Spela in, som startar inspelning. Under inspelning bli ordet rött. Tryck på stopp när 

inläsningen är klar och lyssna på resultatet. Är du nöjd spara inspelningen. Om inte försök igen. 

Försök att få inspelningstiden så kort som möjligt (sparar på minnesutrymmet). 

  

1 

2 

3 

4 5 
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Hur läraren gör egna övningar i Hitta programmen 

Avsnittet beskriver hur läraren gör egna övningar i de fyra versionerna av MG-

programmen, Hitta Ord/OrdDel, Hitta Diagnos, Hitta Ordförståelse och Hitta Fras. 

Eftersom inskrivning av ord/orddelar/fraser skiljer sig åt ges beskrivning om hur var och 

en av versionerna är uppbyggd. Men för dem alla gäller att de görs under fliken Göra 

egna övningar, inringat på skärmbilden nedan. Arbetsgången är också mycket lika för 

alla versioner ända tills det att orden/frasen ska skrivas in i rutnätet vars uppbyggnad 

varierar. 

Här beskrivs först Hitta Ord/OrdDel mer utförligt. 

Klicka på sjätte fliken Göra egna övningar , inringad i skärmbilden nedan.  

Klicka på knappen Ny övning, se 1. I rutan under rubriken Program väljer man vilket 

program man ska göra övningen till. Här har Hitta Ord/OrdDel  valts, se 2. Därefter 

finns olika val att göra om Ämne, Stadier, Nivå och Rubrik, men dessa moment liksom 

om man vill dela ut övning till andra kan man lämna till efter att man skrivit in sin 

övning.  

Klicka på Nytt övningsord några gånger, se 3, och för varje klick läggs nya rader till. I 

skärmbilden under har 12 rader lagts till. T1 och T2, se 4, står för att de två första orden 

är testord, som sedan inte kommer att ingå i övningens resultatet. Det finns 5 kolumner 

att fylla i ord/orddelar, men man behöver inte använda alla. Det slumpas ut vilket av 

orden som kommer att snabbexponeras. 

Klicka på höger musknapp. Då visas skärmbilden längst upp på nästa sida. Välj 

Redigera ord och skriv in de nya orden. Det går att ”tabba” sig mellan kolumnerna 

Övningsord kan tas bort, se 5.  Övningarna sparas vid 6 och tas bort vid 7. Orden kan 

spelas in via Ljudinspelaren, se 8. Beskrivning av den följer senare i detta avsnitt. 
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Skärmbilden under visar att läraren Birgitta skrivit in totalt 48 ord (12x4). Hon har också 

valt Ämne ( Svenska), Stadium (Grundskolan 1-3) samt skrivit in Nivå/svårighetsgrad (1 

av 1-9, 1=lättast), Rubrik och Beskrivning. Däremot har hon inte delat ut övningen till 

andra lärare.  

Längst till höger ses rubriken på hennes andra övning, se 1. Hennes första övning var en 

Läs-Skriv övning, vilket den blå datorgubben visade. För varje sparad övning kommer 

rubriken på övningen upp i listan. Blir det många övningar kan man filtrera ut övningar, se 

2. Man kan också importera egna övningar från tidigare versioner av MG-program, se 3. 

För att se om ett ord är inspelat ska man ställa markören på detta ord. Här står markören 

på ordet ögat, se inringning. Är ordet inspelat är triangeln grön , men här är den grå 

och då finns ingen inspelning, se 4. För inspelning klickar man på röda cirkeln  

 

Ljudinspelaren har tre knappar, se skärmbild på nästa sida. 

 Spela upp, som lyser grön om ordet är inspelat.   

 Stopp, som används för att stanna inspelning.  

 Spela in, som startar inspelning. Under inspelning bli ordet rött. Tryck på stopp när 

inläsningen är klar och lyssna på resultatet. Är du nöjd spara inspelningen. Om inte försök igen. 

Försök att få inspelningstiden så kort som möjligt (sparar på minnesutrymmet).  

1 

2 
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Nedan beskrivs hur Hitta Diagnos är uppbyggt. I rutan under rubriken Program ska 

man här välja Hitta Diagnos, se 1 Här ska det rätta svaret alltid stå i samma kolumn, se 

2. Klicka på höger musknapp och markera Redigera för att skriva in orden, beskrivet 

ovan. Ordens ordning i svarsalternativen slumpas fram i träningen. Felrubriker kan 

sättas och här har valts Utelämning, Förväxling, Omkastning, se 3-5. Alla orden i dessa 

tre kolumner måste innehålla den aktuella feltypen för kolumnen. 

  

Nästa skärmbild visar gången för hur felrubriken Utelämning valts. Först ställs markören 

på andra kolumnen, se 1. Därefter görs klick med höger musknapp och Felrubriker 

väljs/markeras, se 2. Via Ljudenliga feltyper kan slutligen feltypen Utelämning väljas, se 

3. Har man inte valt att sätta någon felrubrik står Fel i rubriken för ”felorden”. 
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Nedan beskrivs hur Hitta Fras är uppbyggt. Här ska frasen som visas stå i första kolumnen, se 

1, det rätta svaret i den andra, se 2, och de två felalternativen i de övriga, se 3. Här får eleven i 

träningen se en ofullständig fras (till och …) exponeras fram. Elevens uppgift är att sedan välja 

ut det ord (med) som ska avsluta frasen. Ordens ordning i de tre svarsalternativen slumpas ut. 

 

Nästa skärmbild beskriver hur Hitta Ordförståelse är uppbyggt. Här ska ordet/meningen som 

visas stå i första kolumnen, se 1, det rätta svaret i den andra, se 2, och de två felalternativen i de 

övriga, se 3. Här ska eleven välja ut synonymordet, men uppgiften kan även vara att välja ut 

motsatsordet. Istället för ett ord kan också en mening visas där det ord som ska förklaras märks 

med parentes, t.ex. Melodin skapade en (magisk) stämning. Eleven får sedan några ord att välja 

bland och av dem finns det rätta ordet (förtrollad).  
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2 3 1 



29 

 

Maj-Gun Johansson, juli 2015 

 

Nedan beskrivs hur Hitta Diagnos II är uppbyggt. Här ska uppgiften som visas i träningen 

stå i första kolumnen, se 1, det rätta svaret i den andra, se 2, och felalternativen i de övriga, 

se 3. Här finns endast ett felalternativ. Denna övning har tidigare ingått i de datoriserade 

KOAS-diagnoserna som det ortografiska deltestet 2B och normering finns för årskurserna 

4, 6 och 8 (se handboken för KOAS). 

 


