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Välkommen till Slöjdlexikon 

 

Slöjdlexikon Online 

Slöjdlexikon Online går att använda i både dator, surfplatta och smartphone. Där finns alltid 

de senaste uppdateringarna tillgängliga och eleverna kan logga in när som helst, både i 

skolan och hemma. 

När du surfar till www.slojdlexikon.nu kommer du direkt in i Slöjdlexikon. Det går att klicka 

runt bland kurserna utan att logga in. Det är först när du väljer ett delmoment, t.ex. Räta 

maskor eller Lurvmössa, som du blir ombedd att logga in. 

När du har loggat in kan du se beskrivningar, titta på bildserier och filmer, samt skriva ut de 

texter och mönster som finns till en del av beskrivningarna. 

Om Slöjdlexikon inte används på en kvart kommer du bli utloggad automatiskt. Det är dock 

en fördel att eleverna loggar ut när lektionen är slut, inloggningarna för ert abonnemang kan 

annars vara upptagna när nästa klass ska logga in. 

 

Logga in 

Alternativ 1. Surfa till www.slojdlexikon.nu, klicka på den kurs du vill börja med, när du 

kommit en bit in i programmet blir du ombedda att logga in.  

Alternativ 2. Överst i högra hörnet finns en knapp för att logga in om du vill göra det direkt. 

Använd det användarnamn och lösenord du fick i Välkomstmailet från slojd.nu.  

Alternativ 3. Surfa till www.slojdlexikon.nu/login så kommer du direkt till en inloggningsruta. 

Har du beställt ditt abonnemang via återförsäljare använder du din e-postadress samt det 

engångslösenord du fick.  

OBS! Detta engångslösenord ska du byta till en egen kombination vid första inloggningen. Se 

nedan för instruktioner. 

 

Logga ut 

Klicka på det röda krysset i övre högra hörnet för att logga ut.  

Eller välj LäraNära i den blåa menyn och klicka på Logga ut. 

 

 

 

http://www.slojdlexikon.nu/
http://www.slojdlexikon.nu/
http://www.slojdlexikon.nu/login
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2, 16 eller 32 användare online 

Slöjdlexikon finns i tre olika abonnemangsstorlekar. Varje abonnemang inkluderar ett visst 

antal samtidiga inloggningar till Slöjdlexikon Online: 2, 16 eller 32. 

16 användare online innebär att Slöjdlexikon kan vara öppet på 16 olika enheter samtidigt: 

datorer, smartphones eller iPad. När den 17:e vill logga in går det inte, utan den får vänta 

lite. Motsvarande gäller för de andra abonnemangsstorlekarna. 

 

Ändra inloggningsuppgifter och fakturaadress 

För abonnemang med 2 användare online: 

Du måste vara inloggad på Slöjdlexikon för att kunna ändra dina uppgifter. 

1. Välj Inställningar > Personliga inställningar 

2. I den dialogruta som nu visas finner du de kontaktuppgifter som finns registrerade på 

ditt konto 

3. Klicka på Redigera, uppe i högra hörnet 

4. Här kan du ändra både leveransadress, mailadress, användarnamn och lösenord 

5. Glöm inte att Spara!    

6. För att ändra fakturaadress: skicka ett mail till kontakt@slojd.nu 

 

För abonnemang med 16 eller 32 användare online:  

För att ändra fakturaadress, mailadress, användarnamn eller lösenord kan du skicka ett mail 

till kontakt@slojd.nu.  

Om du slutar på skolan är det viktigt att du informerar din efterträdare om att skolan har ett 

abonnemang på Slöjdlexikon, samt att du skickar din efterträdares mailadress till oss. 

Abonnemanget på Slöjdlexikon förnyas automatiskt varje år i februari. 

 

Navigera i Slöjdlexikon Online 

I Slöjdlexikon finns tolv olika textila kurser att välja mellan, fyllda med filmer, beskrivningar 

och inspiration! 

 

Fyra nivåer: kurs, tema, delmoment och lektion 

Varje kurs i Slöjdlexikon är uppdelad i olika teman, så som Om tekniken, Lexikon och 

Beskrivningar. När du valt en kurs ser du vilka teman som finns. 

Under varje tema finns olika delmoment, t.ex. Räta maskor eller Lurvmössa. Du kan välja ett 

delmoment genom att antingen klicka på rubriken i vänsterspalten eller på ikonen med bild 

och rubrik. 

mailto:kontakt@slojd.nu
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Ett delmoment kan innehålla lite olika beroende på vad det handlar om. Alla har en 

introduktion och minst en lektion, dvs film eller bildserie. Till en del beskrivningar finns även 

mönster eller kompletterande text för utskrift, dessa ligger under rubriken Filer. 

 

Sök 

För att du lättare ska hitta i Slöjdlexikon så går det att söka bland alla 1000-tals 

beskrivningar. Sök-funktionen hittar du längts upp till höger. Klicka på sök… 

 

…och skriv in vad du söker i textruta, t.ex. dubbelvirkning. Klicka på den blå Sök-knappen.  

 

Sökresultatet är uppdelat i två olika kategorier: Lexikon och Övriga. Under Lexikon visas de 

resultat som kommer från lexikondelarna i de olika kurserna. Under Övrigt visas 

introduktioner, historik och beskrivningar som passar för sökningen. 

I det här fallet ”Dubbelvirkning” och ”Grytlapp”. 
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Om det finns ett plus bredvid sökresultatet betyder det att sökordet även hittats i någon de 

tillhörande lektionerna eller filerna. Genom att klicka på blå text kommer du direkt till det 

angivna delmomentet eller lektionen/filen. 

 

Välj kurs  

På förstasidan på Slöjdlexikon Online finns två rutor, i den ena är alla kurserna listade. Klicka 

på den kurs du vill börja med.  

 

 

Klicka på Slöjdlexikon-loggan uppe i vänstra hörnet för att komma tillbaka till förstasidan. 
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Genom att klicka på Kurser i den övre menyn får du upp en lista över alla kurser. Välj vilken 

kurs du vill använda genom att klicka på den. 

 

Bildserier och filmer 

 

Bildserier och filmer kallas för lektioner i Slöjdlexikon. När du klickar på en lektion 

startarfilmen eller bildserien. Det går att pausa, repetera, justera volym och bläddra mellan 

bilder/sekvenser, precis som i andra mediaspelare. För att bläddra bland bilder i ett bildspel 

används manövreringsmenyn i spelaren eller piltangenterna på tangentbordet. 

 

Det går att autospela bildserierna. Klicka på ”Hoppa automatiskt till nästa bild” så att den är 

rödmarkerad. Klicka på ”Nästa bild” för att starta bildspelet. 

 

 

När en film visas går det att sätta filmen på repetition, 

 d.v.s. filmen spelas upp om och om igen. 
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Filer 

Till en del beskrivningar finns mönster eller en text till beskrivningen för utskrift i PDF-format. 

Dessa hittas i den nedersta rutan som heter Filer. 

 

Aktuellt 

På slojd.nu producerar vi ständigt nytt innehåll till Slöjdlexikon, i kursen Aktuellt får du 

kontinuerlig information om vad som är nytt. När du använder Slöjdlexikon Online har du 

alltid tillgång till de senaste uppdateringarna i varje kurs utan extra kostnad.   

I kursen Aktuellt hittar du även Veckans tips, senaste version av Användarmanualen i pdf-

format för utskrift, samt annan information om Slöjdlexikon, dess författare och företaget 

slojd.nu.   

 

Fiffiga tips för Slöjdlexikon Online 

Lås session 

För abonnemang med 2 användare online: 

För att förhindra att en annan användare ändrar kontakt- och inloggningsuppgifter i 

Slöjdlexikon Online kan du låsa sessionen, då går det inte att komma åt Personliga 

inställningar.  

1. Logga in i Slöjdlexikon Online 

2. I den övre menyn: välj LäraNära > Lås session 

3. Klicka på Ja i dialogrutan 

4. Låsningen försvinner automatiskt när du loggar ut 

 

För abonnemang med 16 eller 32 användare online:  

Det går aldrig att ändra personliga inställningar via Slöjdlexikon Online för dessa 

abonnemangsformer och därmed behöver sessionen inte låsas. 

 

Länka till ett specifikt delmoment 

I ett digitalt ark, t.ex. en PDF eller ett alster i Slöjdportfolio, går det att länka till Slöjdlexikon. 

Kanske en elev vill visa ”det var den här beskrivningen jag använde” eller kanske du vill göra 

digitala lektionsplaneringar som eleverna kan följa självständigt.  

Länkarna är långa och lämpar sig därför allra bäst som inbäddade länkar. Slöjdportfolio 

känner själv av att länken kommer från Slöjdlexikon och förkortar den till ”Se i Slöjdlexikon”. 
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1. Klicka på det du vill länka till: ett delmoment, en film eller en specifik bild i en 

bildserie. Du kan välja vilken bild det ska vara genom att ha just den bilden synlig. 

2. Markera adressen i sökfältet 

 

3. Kopiera (CTRL+C) 

4. Klistra in länken i ditt digitala dokument 

5. När någon sedan klickar på länken kommer det allra först fram en inloggningsruta 

6. Om hen redan har loggat in kommer hen direkt till delmomentet/filmen/bilden 

 

Gör genvägar till Slöjdlexikon Online 

Lägg till ett bokmärke på era surfplattors eller smartphones hemskärmar så att du och 

eleverna alltid kan komma direkt till Slöjdlexikon Online.  

Använd adressen www.slojdlexikon.nu/login så kommer ni direkt till inloggningsrutan. 

iPad, andra surfplattor och smartphones: 

I Slöjdportfolio finns en film om hur man gör ett bokmärke för Slöjdportfolio, samma steg 

gäller för Slöjdlexikon. Filmen är tillgänglig för alla. 

http://www.slojdportfolio.nu/help/video?id=10 

På dator: 

Gör ett bokmärke i webbläsaren som ni brukar använda. I de flesta webbläsare klickar du på 

en stjärna till höger om navigeringsfältet. Öppna listan med bokmärken och flytta bokmärket, 

genom att dra det till menyn under navigeringsfältet, så är det alltid enkelt att hitta.  

 

Slöjdlexikon Online på små skärmar 

När du använder Slöjdlexikon Online på de allra minsta surfplattorna eller på smartphones 

anpassas utseendet till den lilla visningsytan. Det ser därför lite annorlunda ut när du ska 

navigera i Slöjdlexikon.  

 

 

Välj kurs 

I rutan med grå topp och rubriken Kurser kan du välja kurs. För att komma tillbaka till denna 

ruta klickar du på Slöjdlexikon-loggan till vänster i den övre menyn. 

I den övre menyn finns en ruta med svarta streck, klickar du på denna får du upp en lista 

med: LäraNära, Kurser, Språk, Om, Synpunkter och Logga ut. 

Genom att klicka på Kurser kan du välja vilken kurs du vill använda. 

http://www.slojdlexikon.nu/login
http://www.slojdportfolio.nu/help/video?id=10
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Välj delmoment 

När du valt en kurs visas ytterligare en ruta med streck i den övre menyn. Denna ruta har 

färgade streck. Klickar du på denna får du upp en lista med de teman som ingår i kursen. När 

du valt ett tema visas delmomenten. 

 

Installerat Slöjdlexikon 

Varje abonnemang av Slöjdlexikon inkluderar ett antal installerade lexikon. Ett installerat 

lexikon installeras på datorns hårddisk och går att använda utan internetuppkoppling.  

Den installerade versionen av Slöjdlexikon ger högre bildkvalitet och snabbare laddning av 

filmer, och den kräver ingen inloggning när väl installationen är färdig. Däremot måste 

manuellt söka uppdateringar för att få del av de senaste beskrivningarna och filmerna.  

Hur många datorer du kan ladda ner Slöjdlexikon på beror på vilken abonnemangsform du 

valt. Det finns abonnemang för 2, 16 och 32 användare Online med tillhörande 3, 4 

respektive 6 installerade Slöjdlexikon. 

 

LäraNära 

Slöjdlexikon använder sig av utbildningsplattformen LäraNära. LäraNära utgör det skal som 

Slöjdlexikon är uppbyggt i, det skal som slojd.nu fyller med massor av slöjd. Den enda 

gången du märker att Slöjdlexikon är gjort i LäraNära är när du installerar och använder den 

installerade versionen.  

Vi har ett nära samarbete med LäraNära, har du funderingar eller förslag på förbättringar så 

hör av dig! 

 

Ladda ner och installera Slöjdlexikon på din dator 

Är det första gången du ska ladda ner Slöjdlexikon på en dator kan det ta en bra stund, 

eftersom innehållet består av stora filer med filmer och bilder. Se därför till att göra 

installation och nedladdning vid ett tillfälle då datorn inte behöver användas på några timmar, 

t.ex. på kvällen, så att datorn kan stå och arbete under natten. 

Installationen fungerar smidigast om du använder Internet Explorer som webbläsare. 

1. Gå till http://www.slojd.nu/lexikon/uppdatering/ och välj Installera Slöjdlexikon 

2. Dialogrutan Vill du köra eller spara LäraNära? visas. Välj Kör 

3. Beroende på vilket operativsystem du använder visas här - eller senare under 

installationen - en säkerhetsvarning: Vill du köra den här programvaran? eller Tillåter 

du att följande program kan användas för att installera programvara på den hör 

datorn? Välj Kör eller Ja 

4. Välj språk, klicka OK 

5. Dialogrutan Välkommen till Installationsguiden för Slöjdlexikon visas. Välj Nästa 

6. Dialogrutan Välj installationsmapp visas. Välj Nästa 

7. Dialogrutan Redo att installera visas. Välj Installera. Nu laddas programmet ner och 

installeras på din dator 

http://www.slojd.nu/lexikon/uppdatering/
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8. Dialogrutna Slutför installationsguide för Slöjdlexikon visas. Välj Klart 

Nu är LäraNära, skalet för Slöjdlexikon, installerad på din dator i mappen Alla Program > 

Slöjdlexikon. En genväg till Slöjdlexikon har lagts på ditt skrivbord.  För att fylla Slöjdlexikon 

med allt slöjd-innehåll gör följande: 

1. Starta Slöjdlexikon genom att dubbelklicka på programmets ikon på skrivordet, eller 

via Start > Alla program > Slöjdlexikon 

2. En dialogruta öppnas, logga in med den e-post du angav vid beställningen av 

Slöjdlexikon, samt lösenordet du fick i bekräftelsemailet 

3. Din dator kopplar nu upp sig mot vår server som verifierar att ditt abonnemang på 

Slöjdlexikon är aktuellt 

4. Dialogrutan Registrering klar visas. Klicka på Nästa 

5. Kontrollera dina personliga uppgifter. Glöm inte Spara och klicka på Nästa 

6. Dialogrutan Allt klart för kopiering visas.  Ändra inte det förvalda alternativet om du 

inte är systemansvarig. Klicka på Nästa 

7. Dialogrutan Kurser som kan uppdateras visas. Om du väljer att avmarkera någon av 

kryssrutorna i listan till höger hoppas den kursen över vid nedladdning. Klicka på 

Börja 

8. När nedladdningen är klar, klicka på Avsluta. Nu öppnas Slöjdlexikon 

Det går att pausa nerladdningen och återuppta den vid ett senare tillfälle. Välj då Avsluta. 

Följ instruktionerna för Uppdatera Installerat Slöjdlexikon, se nedan. 

 

Starta eller stänga Installerat Slöjdlexikon 

1. Dubbelklicka på ikonen för Slöjdlexikon som ligger på skrivbordet 

2. Dialogrutan LäraNära Login visas 

3. Klicka på en kurs, vilken som helst, så öppnar Slöjdlexikon. Du behöver inte 

Registrera eller logga in 

4. För att avsluta Slöjdlexikon: välj Arkiv i sidhuvudet och klicka på Avsluta eller klicka 

på krysset i högra hörnet. 

 

Uppdatera Installerat Slöjdlexikon 

På slojd.nu är vi ständigt igång med att producera nytt innehåll för Slöjdlexikon. Slöjdlexikon 

Online är alltid uppdaterad, men de Slöjdlexikon du har installerat på dina datorer måste du 

själv uppdatera med jämna mellanrum. Gör så här:   

1. För att kunna hämta nytt innehåll måste datorn vara uppkopplad mot internet 

2. Starta Slöjdlexikon och klicka på en kurs, vilken som helst 

3. I den övre menyn väljer du Inställningar > Sök uppdatering av kursinnehåll 

4. Din dator kopplar nu upp sig mot vår server och kontrollerar att ditt abonnemang är 

aktivt 

5. Dialogrutan Sök uppdatering av kursinnehåll öppnas. I listan till vänster kan du se 

dina kurser. Grön markering betyder att kursen är redo att uppdateras, blå markering 

betyder att kursen redan är uppdaterad. Vid fel markeras kursen med rött, kontakta 

då kontakt@slojd.nu 

6. Klicka på Nästa 

7. En ny ruta säger Allt är klart för kopiering. Välj Nästa 

mailto:kontakt@slojd.nu
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8. Nu visas de kurser som kan uppdateras. Låt alla vara förkryssade, eller välj att 

uppdatera en kurs i taget genom att avmarkera kryssrutan. Klicka på Börja 

9. Hela eller valda delar av Slöjdlexikon uppdateras. När uppdateringen är klar, klicka på 

OK och sedan Avsluta 

 

Manöverpaneler för lektioner i Installerat Slöjdlexikon 

   

 

 

Frågor och svar 

Hur öppnar jag Slöjdlexikon Online? 

Det finns tre olika sätt: 

 Surfa till www.slojdlexikon.nu, klicka på den kurs du vill använda och logga in när du 

blir ombedd. 

 Logga in via inloggningsknappen uppe i högra hörnet. 

 Surfa till www.slojdlexikon.nu/login 

Jag har min e-postadress som användarnamn, går det att få ett enklare? 

Ja, se Ändra inloggningsuppgifter och fakturaadress. Det går också att skicka ett mail till 

kontakt@slojd.nu med önskat anändarnamn. 

Jag har glömt mitt lösenord till Slöjdlexikon. Hur skaffar jag ett nytt? 

Skicka ett mail till kontakt@slojd.nu med önskat lösenord. 

Hur kan jag hindra att obehöriga loggar in och byter lösenordet i Slöjdlexikon Online? 

Med basabonnemanget, som tillåter 2 online-användare åt gången, är funktionen Personliga 

inställningar inte låst, vilket innebär att alla som kan logga in kan ändra användarnamn och 

lösenord. Var därför restriktiv med vem du delar dina inloggningsuppgifter. För att hindra att 

dina elever olovandes ändrar inloggningsuppgifter medan de använder Slöjdlexikon Online, 

välj LäraNära > Lås session i den övre menyn.  

Låsningen tas bort nästa gång du loggar in i Slöjdlexikon. 

Med abonnemang för 16 respektive 32 online-användare finns inte funktionen Personliga 

inställningar.   

När jag skriver ut mönster från Slöjdlexikon blir proportionerna inte rätt. Vad är det för fel? 

När du skriver ut PDF-filer från Slöjdlexikon måste rutan för Verklig storlek vara ikryssad 

innan du klickar Skriv ut. 

Varför ska man installera Slöjdlexikon på sin hårddisk när man kan använda Slöjdlexikon 

Online? 

Ett installerat Slöjdlexikon startar utan inlogg, har snabbare start av filmerna och håller 

http://www.slojdlexikon.nu/
mailto:kontakt@slojd.nu
mailto:kontakt@slojd.nu
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allmänt lite högre bildkvalitet. Framför allt är fördelen att datorn inte behöver vara 

uppkopplad mot internet. 

Ljudet och bilden hackar i Installerat Slöjdlexikon. Vad är det för fel? 

Det förinställda valet av videospelare är inte kompatibelt med din dator. 

1. Starta Slöjdlexikon – installerat lexikon, och klicka på en kurs, vilken som helst 

2. I den övre menyn väljer du Inställningar > Videospelare 

3. Byt videospelare till MediaPlayer 

 

Jag ser bara rutor med vita kryss istället för bilder när jag öppnar Installerat Slöjdlexikon. Vad 

är det för fel? 

Nedladdning av innehållet i Slöjdlexikon har inte gått att genomföra. Det kan bero på något 

av följande: 

o Ditt årsabonnemang på Slöjdlexikon har inte förnyats. Kontakta slojd.nu på 

kontakt@slojd.nu 

o Du har inte återregistrerat ditt abonnemang efter att det förnyats. Följ instruktionerna 

under rubriken Uppdatera Slöjdlexikon – installerat lexikon 

o Din version av LäraNära kanske inte är uppdaterad, använder du en gammal version 

av utbildningsplattformen brukar det vara enklast att installera den på nytt. Följ 

instruktionerna under rubriken Ladda ner och installera Slöjdlexikon på din dator. 

Programmet känner själv av att det finns en gammal version och du får frågan om du 

vill avinstallerar den.  

OBS! Endast utbildningsplattformen LäraNära försvinner när du avinstallerar 

Slöjdlexikon, innehållet i Slöjdlexikon behöver inte laddas ner på nytt 

o Om du saknar Administratörsrättigheter på din dator kan du inte göra uppdateringarna 

själv. Kontrollera om du har Administratörsrättigheter genom att Gå till Start > 

Kontrollpanelen > Användarkonto > Ändra ett konto. Står du inte som Administratör, 

kontakta dataansvarig på din arbetsplats för att få hjälp med uppdateringen 

 

 

 

 

 

 

Vi hoppas att du får riktigt mycket hjälp och glädje av Slöjdlexikon. 

Hör gärna av dig om det är något du undrar över! 

 

 

mailto:kontakt@slojd.nu
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slojd.nu 

Rudeboksvägen 405, 226 55 Lund 

046-128890  kontakt@slojd.nu www.slojd.nu 

mailto:kontakt@slojd.nu
http://www.slojd.nu/

