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MED DYSLEKSI I 

ENGELSKUNDERVISNINGEN

VIGDIS LOTHE WAALER



HVORFOR ER ENGELSK UTFORDRENDE FOR 
ELEVER MED DYSLEKSI?

• Elever med lese- og skrivevansker har utfordringer med å lære 
et nytt skriftspråk  

• Erfaringer med manglende mestring i lese- og 
skriveopplæringen i norsk, setter sitt preg på opplæringen i et 
nytt skriftspråk. Elevene har med seg liten tillit til egne evner. 

• Engelsk er for mange et utfordrende språk å lære, med 26 
grafemer som kan kombineres på 541 ulike måter som igjen gir 
44 fonemer. 

• Det er lite samsvar mellom fonem og grafem -  cough -kåff 

• Norske regler for staving og rettskriving kan ikke benyttes



HVORDAN TILRETTELEGGE I UNDERVISNING? 

• Finn ståsted 

• Direkte undervisning  

• Tydelige rammer og god 
struktur  

• Kompenserende 
hjelpemidler  

• Hjemmearbeid  

• Prøver



• Eksponer elever tidlig for 
muntlig engelsk i virkelig 
kommunikasjon daglig 

• Skap oversikt, både i faget og i 
undervisningen  

• Lær elevene hensiktsmessige 
lesestrategier 

• Bruk auditiv støtte i møte med 
tekst 



ARBEID MED GRAMMATIKK

• Funksjonell grammatikk har stor 
læringseffekt 

• Arbeid med grammatikken bør 
være tekstnært og bruksnært 

• Bruk enkle tekster 

• Elevene bør lage egne regelbøker 

• Gjenkjenne deler av ord; rot, 
forstavelser og endelser



Vons a ponit taim der vos a kid dett livd a 
hvery god laif But his perens diden rili ker 
ebeut him Dei keiv im vot ever hi voned 
Bot the kid dident laik getting ol hi 

voned. 



ONES UPON A TIME DER WAS A KID THAT 
LIVED A GOD LIFE BUT HIS PARENTS 
DIDN´T REALLY CARE ABOUT HIM THEY 
GIVE HIM EVERY THING HE WANTED BUT 
THE KID DIDN´T LIKE GETTING ALL HE 
WANTED.



LESE- OG SKRIVESTØTTENDE PROGRAMMER

• Det finnes flere ulike lese- og 
skrivestøttende programmer på 
markedet, de mest kjente er 
Lingdys, Tekstpilot, CD-ord og 
Intowords 

• Lese- og skrivestøttende 
programmer gjør det mulig for 
elever å kompensere for sine 
vansker 

• Viktig med god opplæring og 
tett oppfølging i bruken



STARFALL

• Starfall er en offentlig amerikansk 
nettressurs som ble utviklet med 
formål om å lære amerikanske barn 
å lese.  

• Nettressursen har et tydelig fokus 
på fonologi. 

• Kombinerer lyd, bilder og ord, med 
mange repetisjoner. 

• Ufarliggjør og motiverer 

• Fungerer godt i begynneropplæring 
og som spesialpedagogisk tiltak.



LEARN ENGLISH KIDS

• Learn English kids er en gratis 
nettressurs utviklet av The British 
Council 

• Nettressurser inneholder mengder 
av korte historier, sanger, filmer, 
spill og oppgaver  

• Du finner oppgaver som ivaretar 
arbeidet med muntlige og 
skriftlige ferdigheter, utvikling av 
leseferdigheter, utvikling av 
vokabular, arbeid med med 
grammatikk.



EKSEMPEL PÅ ARBEID MED ENGELSK TEKST
• Se på bilder, overskrift og oppsett. Hva slags 

tekst tror du dette er? Hva tror du teksten 
handler om?

• Sett strek under alle ord i teksten du kjenner 
igjen og vet hva betyr. Hva tror du teksten 
handler om nå?

• Velg tre ord i teksten som du ønsker å lære 
deg. Oversett disse, og lær deg dem.

•  Ta bilde av teksten  og få den lest opp ved 
hjelp av talesyntese, lydbok eller digital bok. 
Hva tror du teksten handler om nå? Få teksten 
oversatt.

• Skriv fem setninger der du kort oppsummerer 
innholdet i teksten. Bruk skrivestøtte.

• Arbeid med grammatikk: Sett grønn strek 
under alle verb/ substantiv/ adjektiv. Bøy disse. 



HVORDAN IVARETAS ELEVER 
MED DYSLEKSI I ENGELSKFAGET  

VED DIN SKOLE? 

I GRUPPER PÅ FEM:


