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VEILEDNING 
-Oppgaver til fortellingene 
Se tegnspråkversjon: https://vimeo.com/372340043 

Oppgavene er knyttet til læreplan i norsk tegnspråk, og til den 
grunnleggende ferdigheten å kunne avlese. Å kunne avlese omfatter både 
å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og 
oppfatte resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av 
tekstformer. Dette medfører at videoene i oppgavene er uten lyd. Lyd er å 
finne via fanen se video. Ressursen er i tillegg knyttet opp mot spesifikke 
kompetansemål etter 10.årstrinn. Flere mål innenfor språk og kultur blir 
fremhevet gjennom disse fortellingene. Eleven får gjennom disse videoene 
et innblikk i døvesamfunnets historie, og skal da kunne drøfte spørsmål 
knyttet til kultur, språk og identitet.  

 

 

Svaralternativer: 
Spill av 

Velg svar 

Se video på 
nytt for å 

kunne svar på 
 

https://vimeo.com/372340043
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Fanen oppgaver åpner oppgavesiden. Du kan velge å starte på 
begynnelsen og jobbe deg vannrett bortover oppgavelinja. De første 
oppgavene får du ved å klikke på hodene. Så følger oppgave 1 til og med 
11, og deretter oppgaver via ikonene med fly så tog. Du kan også gjøre 
oppgavene i valgfri rekkefølge.  

Alle oppgavene er i formatet flervalgsoppgaver. Du kan se video uten lyd, 
og deretter svare på et gitt antall oppgaver knyttet til avspillingen. 
Oppgaven får du ved å trykke på videoikonet til høyre, og 
svaralternativene ligger under videoen. Det er alltid tre svaralternativer. 
Klikk midt på bildet og alternativet spilles av. Klikk på rundt ikon under 
bildet for å velge. Under videovindu for spørsmål blir de de små runde 
ikonene røde eller grønne avhengig av om ditt avgitte svar er riktig eller 
feil. 

Når alle de små runde ikonene har fått en farge har du gjennomført alle 
oppgaver innenfor den aktuelle modulen. Det kommer da opp et felt hvor 
du kan skrive inn ditt navn, og deretter trykke på Vis resultat. En PDF. 
med dine resultater vil da komme opp. Du kan trykke på denne knappen 
for hver modul, eller helt tilslutt. PDF ’en kan lagres og leveres. Det er 
svært viktig å huske å lagre på din PC eller nettbrett. Går du ut av 
nettstedet vil du ikke finne igjen resultatene dine.   
 

 

 

Lykke til! 

Fyll inn navnet ditt 


