
Modul 36                                      Undervisningssted: kompetansesentrene 
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Skolerelaterte emner 
 
Kriminalitet 
 
Rusmisbruk 
 
Aktualitetsstoff 
 
Tegnspråktekster 
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Lokalisasjon 
Direkte lokalisasjon 
Pekelokalisasjon 
 
Ikke-manuelle deler 
 
Orale komponenter 
Egne munnstillinger 
Ordbilde 
 
Setningstyper: 
Ja/nei spørsmål 
X-spørsmål 
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Foreldre og familie: 
Ungdom med hørselshemming 
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Modul: 36 
Mål: 
- få et mer utvidet, nyansert og presist tegnforråd og større spekter av grammatiske strukturer 
- øve bruk av språkfunksjoner 
- få økt forståelse for språk og språkbruk i ulike situasjoner  
Emne Arbeidsmåte Materiell/kilder 
Skolerelaterte emner 
- Orale komponenter: Egne munnstillinger 
Med utgangspunkt i foreldrenes ønsker (modul 35) 
og aktuelle temaer som lærerne ved senterskolene 
planlegger til barnas deltids- kortidsopphold. Husk 
å få inn forslag til innhold til skolerelaterte emner i 
modul 37. 
 

Presentasjon 1 
Kommunikasjonsøvelser 

Skolebøker til ungdomstrinnet, skolenettsidene til 
de ulike forlagene, samt www.erher.no 
 

Kriminalitet 
- Setningstyper: Ja/nei spørsmål og X-spørsmål 
- ulike former for kriminalitet 
- ulike former for straff 
- kriminalomsorg 

Presentasjon 2 
Kommunikasjonsøvelser 
 
 

Aviser, nyheter på TV, statistikker, skolemateriell, 
internett osv 

Rusmisbruk 
- Orale komponenter: Ordbilde 
- alkohol og ulike narkotiske stoffer 
- avvenning 

Presentasjon 3 
Kommunikasjonsøvelser 

Informasjonsmateriell, brosjyrer, blader  
 

Aktualitetsstoff 
- Ikke-manuelle deler 
Knyttet til kriminalitet 
og rusmisbruk 

Presentasjon 4 
Kommunikasjonsøvelser 

Internett, tv-programmer, aviser, Tegnsatt… osv. 
 

Tegnspråktekster  
- Lokalisasjon: Direkte- og pekelokalisasjon 
Sakprosa 

Avlesning og egenproduksjon 
Tekstanalyse 

Tegnspråktekster og skriftlige tekster som har et 
innhold som samsvarer med modulens emner. 

 
I modulene 37, 38 og 39 er det et emne som heter selvvalgte emner.  Be foreldrene om å komme med forslag til emner som de synes er relevante 
for dem. Viktig at dere avklarer dette i denne modulen slik at dere får forberedt undervisningen og funnet frem til relevant stoff og 
kommunikasjonsøvelser. NB! Når det gjelder modul 38, må lærerne på Ål i modul 34 be om å få forslag til emner til modul 38.  (Se modul 34)
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