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Modul: 13
Mål:
- lære aktuelle språkfunksjoner for å uttrykke synspunkter, holdninger og følelser
- få kjennskap til språk og språkbruk i fortellinger og sakprosatekster
- få et mer utvidet, nyansert og presist tegnforråd og større spekter av grammatiske strukturer
Emne
Arbeidsmåte
Presentasjon 1
Tegn og uttrykk knyttet til bruk av
Kommunikasjonsøvelser:
datamaskin
13-P1a: Dataoppgaver
Presentasjon 2
Skolerelaterte emner
Med utgangspunkt i foreldrenes ønsker (modul
13) og aktuelle temaer som lærerne ved
Kommunikasjonsøvelse
senterskolene planlegger til barnas deltids13-P2a: Regnestykke
kortidsopphold.
13-P2b: Hvem har det rette svaret?
13-P2c: Regnespill
Presentasjon 3
Hus og hjem
- Synsvinkel
- Indirekte lokalisasjon
Kommunikasjonsøvelser:
Tekniske hjelpemidler, huslige aktiviteter
diverse utstyr/ kjøkkenutstyr: mengde og mål, 13-P3a: Gjettekonkurranse
13-P3b: Rollespill
verktøy, arbeidsredskaper osv.
13-P3c: Assosiasjonskroker
13-P3d: Synspunkter og innvendinger
Avlesning og egenproduksjon
Tegnspråktekster

Materiell/kilder
Informasjon om dataprogrammer/PC
Ulike oppgaver
Skolebøker, oppslagsverk, billedmateriell,
konkreter og transparenter
www.erher.no Grunnskolen

Transparenter, billedmateriell, oppskrifter
Video: Se mitt språk: Fortellingen ”Utsikt” til
emnet Synsvinkel
gjenstander
rollekort
oppgaveark
påstandskort
Video, CD-rom
Ulike oppgaver som kan skape variasjon i
arbeidet
Skriftlige tekster

FORSLAG TIL ARBEIDSMÅTER
Modul 13
Presentasjon 1: Tegn og uttrykk knyttet til bruk av datamaskin
Gi en presentasjon av emnet. Bruk PC i presentasjonen hvis det er
mulig.
Kommunikasjonsøvelse
13-P1a: Her vil dere har behov for datamaskiner. Lag oppgaver der
foreldrene skal instruere hverandre til å utføre forskjellige
handlinger på PCen.
Presentasjon 2: Skolerelaterte emner
Lag en presentasjon av de emner som er blitt foreslått av foreldre og
lærere. Skulle matematikk være et av emnene kan kanskje
kommunikasjonsøvelsene under være aktuelle. Husk også å få inn
forslag til innhold til skolerelaterte emner i neste modul.
Kommunikasjonsøvelser
13-P2a: Regnestykke: Foreldrene skal jobbe sammen i smågrupper.
De får i oppgave å løse noen regnestykker som inneholder addisjon,
subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. En i gruppen får
regnestykket og skal fortelle det til de andre på tegnspråk. Det er
ikke lov å vise frem regnestykket. Det skiftes på denne rollen i
gruppen.

13-P2b: Hvem har det rette svaret? Foreldergruppen deles i to. Den
ene gruppen får utdelt enkle regneoppgaver, den andre gruppen skal
ha svarene til disse oppgavene. Foreldrene i begge gruppene skal
lære seg oppgavene eller svarene utenat.
Den som har regneoppgave skal finne den som svaret på oppgaven,
og den som har svaret må lete etter den riktige regneoppgaven.
Foreldrene skal gå rundt i klasserommet og fortelle sitt regnestykke
eller svar. Det er om å gjøre å finne hverandre fortest mulig.
13-P2c: Regnespill: Dere trenger et spillekart, en terning, fire
spillebrikker og fire kalkulatorer. Fire personer sitter rundt bordet for
å spille dette regnespillet. Hver har med seg en samarbeidspartner.
Disse fire samarbeidspartnerne skal være plassert i rommet slik at de
ikke ser spillekartet. De skal også være utstyrt med en kalkulator
hver. Oppgaven er at den som sitter ved spillekartet skal fortelle sin
samarbeidspartner hva som står i den ruten hvor spillebrikken
befinner seg. Samarbeidspartneren skal da med hjelp av kalkulatoren
gi svaret. Hoderegning er ikke tillatt.
Spillet kan bli morsommere om man bestemmer at oppgaven må
løses innen et vist tidsrom, f.eks, innen 30 sekunder. Klarer man ikke
å løse oppgaven, må man stå over en runde. Det betyr at lærer må
sitte med fasiten til oppgavene på spillekartet slik at foreldrene kan
få rask tilbakemelding om de har klart oppgaven.

Eksempel på spillekart.
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Presentasjon 3: Hus og hjem
- Grammatikk: Synsvinkel og indirekte lokalisasjon
Billedmateriell, gjenstander og oppskrifter kan benyttes ved
gjennomgang av disse emnene. Ved gjennomgang av oppskriftene
kan en få foreldrene til å komme med forslag til hvilket
kjøkkenutstyr man vil ha behov for. Det samme kan en gjøre når det
gjelder verktøy og arbeidsredskaper. Hva slags utstyr trenger man
for å utføre ulike arbeidsoppgaver i hjemmet?
Kommunikasjonsøvelser
13-P3a: “Gjettekonkurranse”: Konkurransen kan være mellom flere
smågrupper eller enkeltpersoner. En person begynner å fortelle fra
en oppskrift. De andre skal prøve å gjette seg til hvilken oppskrift
dette er. Konkurransen kan også gjennomføres ved at de ulike
gruppene/personene skal stille spørsmål til vedkommende som har
oppskriften. Ut fra spørsmålene skal de prøve å komme frem til
hvilken oppskrift det er snakk om.
13-P3b: Rollespill: Foreldrene lager rollekortene til denne
aktiviteten. De kan ta opp emner og språkfunksjoner som de føler at
de har behov for i kommunikasjonen med barnet sitt. Foreldrene
jobber i par. De skal velge en situasjon der to personer snakker med
hverandre: Hvem er personene? Hva snakker de om? Hvilken
sinnestemning er de i?
Foreldrene utarbeider en rollespillmodell på norsk der de bruker
imperativer som: “spør om...”, “svar at ...”, “forklar at ...”. Dette for
å unngå at øvelsen blir en ren oversettelsesøvelse, og for å legge til
rette for språklig variasjon på tegnspråk. Når modellen er ferdig
hjelper læreren foreldrene med tegn og uttrykk. Enten kan en
diskutere seg frem til uttrykksmåter eller de kan gjennomfører
rollespillet. Spar på rollekortene.

13-P3c: Assosiasjonskroker: Læreren oppgir et ord i forbindelse med
kommunikasjonsøvelsens emner som foreldrene skriver på midten
av papiret. Foreldrene tegner en sirkel rundt ordet og ti “kroker”
rundt sirkelen. Foreldrene får ca. fem minutter hver for seg til å
tenke ut ord eller uttrykk som de assosierer med nøkkelordet.
De skriver ordene ved siden av krokene. Foreldrene går sammen to
og to og forteller på tegnspråk til hverandre hvilke assosiasjoner de
har gjorde seg. Hver gruppe forteller til lærer hvilke ord de har på
sine ark. Læreren skriver på tavlen etter hvert som gruppene ramser
opp.
13-P2d: Synspunkter og innvendinger: Kort med ulike påstander,
som lærer bør ha laget på forhånd. De ulike ytringene skal være
knyttet til huslige aktiviteter, og de skal være så utfordrende som
mulig. Eksempel:
- “Etter min mening er kvinnenes plass i hjemmet.”
- “Jeg synes ikke menn deltar nok i husarbeidet”.
Del foreldrene inn i to grupper. En gruppe skal finne argumenter
som støtter påstandene, mens den andre gruppen skal finne
motargumenter. Når dette er gjort diskuterer man de ulike
påstandene ut fra de argumentene som man har notert.
Tegnspråktekster
Avlesning: Gi varierte oppgaver til arbeidet i språklaboratoriet både
på det innholdsmessige og grammatikalske planet.
Egenproduksjon: Foreldrene lager egne tekster på tegnspråk. Gi
varierte oppgaver til foreldrene. Jobb både med fortellinger og ulike
sakprosatekster.
Gjenfortelle skriftlige tekster: Innholdet i tekstene skal være fra
modulens emner.

