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Er det noen 
forskjell når det 

gjelder 
kompenserende 

hjelpemidler brukt i 
engelsk?

?



Tekst til tale - auditiv 
støtte -  oversettelse 
Skrivestøttende 
programmer med 
ordprediksjon, 
stavekontroll, 
grammatikk-
kontroll, ordbok, 
talesyntese 
Digitale lærebøker



Lese- og skrivestøttende programmer

• Lingdys / Textpilot 

• Ordprediksjon 

• Utvidet stavekontroll 

• Ordliste 

• Grammatikk -kontroll 

• Talesyntese 

• Godkjent til bruk på eksamen 



Treningsoppgave 
Lingdys 

• Bruk ordprediksjon og 
hurtigtaster til å fullføre ordene 
du skriver


• Bruk ordlisten til å oversette de 
norsk ordene og skriv dem på 
engelsk inn i testen


• Kjør grammatikk-kontroll når 
du har skrevet ferdig teksten


• Bruk talesyntese til å lytte 
gjennom det du har skrevet. 



Lingdys treningsoppgave 
- grammatikk 

Opprett en tabell 
med fire rader og fire 
kolonner. 
Nummerer skjemaet 
vilkårlig 
Bruk Lingdys ordbok 
som hjelpemiddel



Tekst til tale

• Kompenserer for svake 
leseferdigheter


• Auditiv støtte 


• Konverterer tekst til tale umiddelbart


• Muligheter for å følge trinnets 
tekster


• Motivasjon og mestring


• Finnes på nettbrett og mobil



Program Tekst til 
tale 

Opplesing 
på flere 
språk

Oversetter Redigere i 
teksten Skrivestøtte Bildestøtte

Into Words X X X X

Office Lens X X X X X

Prizmo Go X X X

Text Fairy X X X X

OrCam 
MyReader X X

AppWriter X X X X X



Treningsoppgave - 
skanning

• Korte tekster av ulik 
vanskegrad henges opp rundt i 
klasserommet.


• Elevene skanner en tekst de 
ønsker å blir kjent med, og får 
denne lest opp for seg. 


• Spørsmål til de ulike tekstene 
henges utenfor klasserommet.  
Deretter går eleven ut og svarer 
på spørsmålene til teksten. De 
kan lytte så mange ganger de 
ønsker.



MyReader 

• Kompenserende hjelpemiddel som 
gjør tekst til tale


• Gjør teksten tilgjengelig for eleven i 
sanntid


• Talesyntesen er svært god


• Leser sjelden feil


• Kan brukes på tavle, skjerm eller 
papir


• Foreløpig har ingen fått innvilget 
støtte fra NAV



Google Translate 
Oversetter umiddelbart 
Auditiv støtte 
Tekst til tale 

Viktig med styrt bruk!



Eksempeloppgave -  
bruk av Google Translate

• Ta bilde av teksten eller 
importer tekst fra kamerarull


• Få teksten lest opp på engelsk


• Få teksten lest opp på norsk 


• Flytt teksten til et skriveprogram


• Marker tre ord du vil lære deg


• Hvilken ordklasse tilhører de?
Bruk Office Lens som støtte.


• Lag en setning der du bruker 
ordet. Bruk Lingdys som 
hjelpemiddel. 




