
o Hvorfor kan engelsk være en utfordring?

o Hva kan vi gjøre for å avhjelpe dette? 
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Det som vanskeliggjør situasjonen

▪Ikke alle språklyder oppfattes - eller de kan være forvrengte

▪ Bakgrunnsstøy

▪ «Bruk» av høretekniske hjelpemidler

▪ Gruppearbeid

▪ Engelsk i hverdagsomgivelser 

▪ Konsentrasjon (pauser)



▪ Alle tror at han hører mer enn han faktisk gjør

▪ Kan mangle begreper på norsk som skal brukes i 

engelskundervisningen 

▪ Kan ikke gjøre to (eller flere) ting samtidig

▪ Kan ikke uten videre gjøre nytte av hørselen alene og de vanlige EFL 

hjelpe-midlene (rene lydeksempler, smartboard, dataspill, videoer)

▪ Tid til å prosessere lydinntrykk

«Business as usual» undervisning?



Engelsk i hverdagsomgivelser
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Munnavlesing

For å munnavlese må man kunne det språket man skal avlese!

▪ 30 % av språklyder er synlige

▪ Noen ligner på hverandre: m/p/b

▪ Munnavlesing er en intelligent 

gjettelek



Språklig stimulering
variasjon og vanskegrad

▪ Språklig tilgjengelighet + tilstrekkelighet

▪ Mer trening på ordforråd og begreper 

(brukt i så mange naturlige sammenhenger som mulig)

▪ Koble enkeltstående ord i meningssammenhenger og kategorier

▪ Trenger mer hjelp til å utvide ordforrådet sitt

▪ Gi eleven vokabularet før tekst skal gjennomgås i klassen

▪ Visualisere ord og uttrykk

▪ Bryte teksten ned i mindre enheter

▪ Tankekart

8



Visualisering
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Samle på ord
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Sing-along
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https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU



Grammatikk

• Språkets stilas

• Må bygges

• Gir mening /støtter språkinnlæring
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Hva har disse ordene til felles?

Kissed

Walked

Laughed

Talked

Loved

Raised

Cleared

Rolled

Visited

Ended



3 sounds of -ed

https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s



ed= / t / -ed= / d / -ed= / Id / 

liked learned wanted



ed= / t / -ed= / d / -ed= / Id /

Kissed Walked Ended Loved Laughed Talked 

Raised Cleared   Rolled Visited Smelled



ed= / t / -ed= / d / -ed= / Id / 

Kissed Loved Visited

Walked Cleared Ended

Laughed Rolled

Talked Smelled

Raised
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De viktige småordene

The, of, and, a, to, in is, you, that, it, he, for, on, are, as, with, his, at, be, 

from, I  

Ca 1/3 av tekst består av småord, disse må automatiseres / «pugges»  
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Fonetikk – læren om språklydene
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Fonologi og artikulasjonstrening

• Fordi eleven ikke hører andres og egen tale tydelig → uttalefeil

• Trening i å knytte fonem (lyd) til grafem (skriftspråklyd)

• Lytte, høre, tale

• h, k, g, ng – kan ikke munnavleses (lik munnstilling)

• m, b, p – lyder forskjellig men er like ved munnavlesning

• Ikke-lydrette ord (by, fight)

• Stumme bokstaver i ord (knife, live)

Hva kan vi gjøre for å avhjelpe dette?
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De engelske språklydene

▪ Ikke alle språklyder kan oppfattes – kan også forvrenges

▪ Våre elever trenger en grundig opplæring i de engelsk språklydene!
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http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities/phonemic-chart


Hva vet du om lydskrift?
Phonetic notation

• Kjenner det fonetiske lydskriftsystemet

• Lese deg til hvordan engelske ord skal uttales 

• Hva slags trykk ordet har

• Lange / korte vokaler

• Står i klammeparentes [ ] etter oppslagsordet. 







Det beste redskapet vårt:





Noen spesielle lyder

The ['ðə]

Teacher [ˈti:tʃə]

Teacher [ˈti:tʃə]

Thin ['θin ]

Ship  [ˈʃɪp]

Live [ˈlɪv]

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiceless_6.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiced_6.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/vowel_long_1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/vowel_short_1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiceless_3.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiceless_8.shtml


Hvilke ord kan dette være?  

• [fi:l] 

• [ˈlɪsn] 

• [ðæt] 

• [sku:l] 

• [ ʃiː] 



Hvilke ord kan det være? 

• [fi:l]  = feel

• [ˈlɪsn]  = listen

• [ðæt] = that

• [sku:l] = school

• [ ʃiː] = she







Hvor ligger trykket i ordet?

Telephone       (ˈtɛlɪfəʊn)



Marker riktig trykk i uttalen av følgende ord: 

• Machine

• Travel 

• Handsome

• Forgetting

• Mobile

http://dictionary.cambridge.org



Marker riktig trykk i uttalen av følgende ord: 

• Mach’ine

• ’Travel

• ‘Handsome 

• For ‘getting 

• ‘ Mobile



Disse ordene har en ting til felles. Hva? 

• knot 

• tomb

• psychology

• psalm

• knife

• doubt

• psychiatrist

• palm 

• knee

• limb

• womb

• pneumonia



Dictionary
http://www.digopaul.com/no/

http://lingorado.com/ipa/

http://www.erher.no/materiell/vok-

visuell_tegnordbok/source/index.html
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http://www.digopaul.com/no/
http://lingorado.com/ipa/


Lydbokser

Noen ord har flere bokstaver enn antall språklyder i ordet

Hvor mange lyder hører du?
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Klapp stavelsene og rytme. Lyder

Together - to/ge/ther

●

Understand – un/der/stand

●

Preservation – pre/ser/va/tion

●

Ventriloquist – ven/tril/o/quist

●



Bokstavens navn er noe annet enn språklyder

Inkluder navn på bokstaven og språklyden den representerer

Alphabet song

https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4


A /eɪ/   E /i:/ I /aɪ/  O /əʊ/ U /juː/

https://www.youtube.com/watch?v=xuNhrogY-Mo


To vokaler - sammen

https://www.youtube.com/watch?v=o84ndBQU6vQ


Lange vokaler – et stavemønster 

blue /bluː/

/biːn/

https://www.youtube.com/watch?v=o84ndBQU6vQ


Oppgave



49



Two letters – one sound

https://www.youtube.com/watch?v=8fc_pnz1sh0


To bokstaver – en lyd

sh she

ch cheese        

wh what wɒt

(who

Th            u/stemme think θɪŋk

m/stemme                   this

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiceless_8.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiceless_3.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_other_7.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiceless_6.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/vowel_long_1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiceless_8.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiceless_3.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/vowel_long_1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_other_7.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiceless_6.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/con_voiceless_7.shtml


ʃiː           she wɛn when

waɪ why ʧɜːʧ church

ʃeə share ʧeɪn chain

θɪŋk think huː who

ʧiːz cheese                 ðæt that

ʃɒp shop                      wɒt what

ðɪs this θʌm thumb



Magic E 

Hat   /hæt/ hate /heɪt/

Can   /kæn/ cane     /keɪn/

Pet    /pɛt/ Pete      /piːt/

Bit     /bɪt/ bite       /baɪt/

Hid    /hɪd/ hide      /haɪd/

Cod   /kɒd/ code     /kəʊd/

Not    /nɒt/ note      /nəʊt/

Tub   /tʌb/ tube      /tjuːb/

Cub  /kʌb/ cube     /kjuːb/





English idiom of the week

It’s raining cats and dogs



They will love you if you….

▪ Ikke stole på auditiv input alene

▪ Tilbyr tekstunderlag til lytteprøver, sanger etc.

▪ Bruke håndalfabetet som støtte?

▪ Repetisjoner 

▪ Regler er greit å forholde seg til

▪ Fonetikk og lydlære

▪ Det er ikke så farlig å gjøre feil ☺

▪ Organisert notatskriving
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