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Tempolex.no 
 

Det første vi gjør er å navigere oss til http://www.tempolex.no/. Etter du har skrevet det inn i 
nettleseren din vil du få opp dette bildet: 

 

 

Bla nedover på siden til du finner Logg inn. (Helt nederst i venstremargen) 
Trykk på Logg inn. 
 

 

  

http://www.tempolex.no/


Du vil da komme til dette bildet: 

 

Her skriver du følgende: 

Brukernavn: sokndalskole@sokndal.kommune.no 
Passord: sokndalsk 
 
Trykk på Logg inn etter du har skrevet inn brukernavn og passord. 

 

Etter du har logget inn, får du opp dette bildet: 
Trykk på den øverste Lesing knappen i venstremargen, under Nedlasting. [    ] 

 



Når du har trykt på Lesing under Nedlasting i venstremargen, kommer du til dette bildet: 

 

 
Bla nedover til du ser følgende tekst: 

 

Her har du to alternativer, nynorsk eller bokmål. Velg bokmål. 
Enten trykker du på teksten Tempolex bedre lesing 3.1 – bokmål, eller på teksten Last ned… til høyre 
i bildet. 
Bare husk å trykk på riktig plass. Trykker du Last ned… velger du den nederste av de to. 

 

Trykk på en av plassene. 

  



Avhengig av hvilken nettleser du bruker (Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) vil du få 
forskjellige bilder. 

Det kan være følgende bilde: (Internet Explorer 11) 

 

 
Eller dette: (Google Chrome, legger seg helt nederst i nettleseren) 

 

Eller det kan være et “popup”-bilde som spør om du vil Åpne, Lagre, eller Avbryte. 

Hvis du ikke får opp noe når du har trykt på Tempolex bedre lesing 3.1 – bokmål, eller Last ned…  
kan det være at det har lagt seg bak nåværende bilde i nettleseren din, prøv å minimer bildet å se om 
du finner noe bak. 
Let litt rundt for å se om du finner det. 

Uansett nettleser skal man velge alternativet Åpne. I Chrome og lignende trykker man på selve filen 
nederst i hjørnet. 

 

Det neste bildet du får opp vil se sånn ca. slik ut: 

 

Her vil du trykke OK som bildet viser. Du åpner da den komprimerte mappen (.zip) hvor 
installasjonsfilen ligger. 

  



Når du har åpnet mappen ved å trykke på OK, vil bildet se ut som det gjør nedenfor. Dobbeltklikk på 
filen TempolexSetupBokmalFV.  
 

 

 

Nå starter installasjonen. Klikk på Next > i det første bildet, og huk av I Agree og klikk Next i neste 
bilde. 

 

  



På neste side vil du huke av for Everyone, ikke Just Me og klikke Next > 
Etter det klikker du på Next > igjen, for å så trykke Close. 

 

Da er installasjonen fullført. Du vil finne nå finne et skrivebordsikon med navnet TempolexBokmål, 
det er selve programmet. Selve ikonet er av et tre. 

 

Håper denne oppskriften var oversiktlig og grei. Har dere spørsmål eller problemer med er det bare å 
kontakte skolen så skal vi bistå så godt vi kan. 
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