
IMAL innøving hjemme til de elevene som ikke kan alle bokstavene, eller som 

utelater bokstaver når de skriver.  

 

(Dette kan være en god test å gjennomføre for de fleste elever, da det kan være bokstaver de er 

usikre på og trenger repetisjon og mer trening.) 

Noen av våre elever kan ikke alle bokstavene enda, og må jobbe mer med det før de har 

forutsetninger for å lese. Trening på IMAL vil for de elevene være mye mer hensiktsmessig enn å lese 

i bøker. Dersom du merker at ditt barn ikke kan alle bokstavene så bør du se på disse filmene for å 

hjelpe barnet ditt på en litt annen måte tilpasset til hvor de er i leseutviklingen: 

Gå inn på https://imal.no/ 

• Velg fanen «GRATIS» og deretter «Hjemmeundervisning med IMAL» 

Du vil da komme til en side med introduksjonsfilmer som enkelt forklarer hvordan du kan 

teste ditt barn og jobbe systematisk videre i riktig retning. Filmene er korte og det er lett å 

sette seg inn i hvordan det gjøres. Bare send mail og spør oss dersom det er noe dere lurer 

på. 

 

 

Introduksjonsfilmen setter barnets problem litt i perspektiv, dersom det er flere bokstaver barnet ditt 

ikke kan, og det vil bli lettere for deg å forstå: 

• Hvordan er det å lese når man ikke kan bokstavene: https://imal.no/trenger-mitt-barn-imal/ 

• SE filmen IMAL kartlegging og gjennomfør kartleggingen med ditt barn. 

• Følg så instruksjonen i filmene på denne siden for å komme i gang med treningen tilpasset til 

ditt barn: 

https://imal.no/ove-med-imal/ 

De ulike modulene er: 

o Tilpasse læremidlet 

o IMAL-øving del 1 

o IMAL-øving del 2 

o (Evt. Tips til ekstra øving, bør gjennomføres når barnet kan de fleste/alle bokstavene, 

se punkt under.) 

o Når det er vanskelig å skrive ord 

o Når barnet leser med bokstavplukking 

• Når barnet har lært de fleste bokstavene og trenger mer trening så kan dere se denne filmen: 

https://imal.no/forslag-til-ekstraoving/ De anbefaler også her en leseapp som heter Poio, 

men den koster kr. 199,- og er ikke noe vi som skole forventer at dere kjøper.  

Lykke til! 
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