Modul 25

Undervisningssted: kompetansesentrene

Tegnspråk

Tema

Emner

T

Grammatikk

T

Skolerelaterte emner

23

Tegndanning:
Polymorfemiske tegn

2

Politiske partier i Norge
Interesseorganisasjoner
Tegnspråktekster

Døves kultur og historie

T

Andre temaer

T

Modul: 25
Mål:
- lære aktuelle språkfunksjoner for å uttrykke synspunkter, holdninger og følelser
- få et mer utvidet, nyansert og presist tegnforråd og større spekter av grammatiske strukturer
Emne
Arbeidsmåte
Presentasjon 1
Skolerelaterte emner
- Tegndanning: Polymorfemiske tegn
Med utgangspunkt i foreldrenes ønsker (modul
24) og aktuelle temaer som lærerne ved
senterskolene planlegger til barnas deltidskortidsopphold.
Natur- og miljøfag: puberteten
Samfunnsfag: normer, regler, holdninger og
fordommer
Stortinget

Kommunikasjonsøvelser
25-P1a: Rollespill - tenåringsfamilien
25-P1b: Fire hjørner
Presentasjon 2

Politiske partier i Norge
Partiprogram, ideologi og kampsaker

Presentasjon 3

Interesseorganisasjoner
Arbeidsgiver/-takerorganisasjoner i Norge
Norges Døveforbund
Hørselhemmedes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Tegnspråktekster

Kommunikasjonsøvelse:
25-P3a: Partilederdebatt
Presentasjon 4
Kommunikasjonsøvelser:
25-P4a: Diskusjon
25-P4b: Lønnsforhandlinger
Avlesning og egenproduksjon

Materiell/kilder
Skolebøker, oppslagsverk, billedmateriell,
konkreter og transparenter. www.erher.no

www.storting.no og Stortingets ABC
DVD: Døve stemmer (Møller)
www.erher.no Grunnskole/samfunnfag/8.trinn
Partiprogrammer o.a. informasjonsmateriell
Aktualitetsstoff
Tekstkort til paneldebatt
Tekstkort/informasjon fra partiene
Informasjonsmateriell, aktualitetsstoff,
avisoppslag, annen nyhetsformidling
Aktualitetsstoff
Fagforeningsmateriell
Tegnspråktekster og skriftlige tekster som har
et innhold som samsvarer med modulens
emner.

FORSLAG TIL ARBEIDSMÅTER
MODUL 25
Presentasjon 1: Skolerelaterte emner
- Grammatikk: Tegndanning: Polymorfemiske tegn
Lag en presentasjon av de emner som er blitt foreslått av foreldre og
lærere. Knytt kommunikasjonsøvelser til noen av emnene slik at
foreldrene får være språklig aktive. Husk å få inn forslag til innhold
til skolerelaterte emner i modul 26.
Hvis natur – og miljøfag og samfunnsfag er aktuelle fag, kan kanskje
disse øvelsene være relevante:
Kommunikasjonsøvelser:
25-P1a: Rollespill – tenåringsfamilien: Foreldrene skal jobbe i
smågrupper. Hver deltaker får tildelt en rolle og en rollebeskrivelse.
Gruppen får tildelt en problemstilling. De skal forsøke å komme
frem til løsning på problemstillingen til tross for ulikhetene innad i
familien. All kommunikasjon skal selvfølgelig foregå på tegnspråk.
25-P1b: Fire hjørner: Velg et emne og ta stilling for/imot. Noen
eksempler er betaling av skatt, salting av veier, ”sægging” og hasj.
Ta opp tidsaktuelle emner. Legg emnelappene i rommets fire
hjørner. Foreldre skal nå velge hjørne; Absolutt for - delvis for absolutt imot - delvis imot. Gruppene blir forhåpentligvis like store.
Gruppene diskuterer sine valg og forbereder seg til en debatt med en
annen gruppe ved å finne fram til argumenter for sitt syn. Gruppene
møtes to og to og debatten gjennomføres.
Presentasjon 2: Stortinget
Gjennom anbefalt materiell/kilder presenteres emnet. På nettsiden
www.storting.no finner en hvilke saker Stortinget har, og skal,
behandle. Det kan kanskje føre til noen diskusjoner/samtaler?

Presentasjon 3: Politiske partier i Norge
Gjennom anbefalt materiell/kilder presenteres emnet: Politiske
partier i Norge.
Kommunikasjonsøvelse:
25-P3a: Partilederdebatt: Foreldrene deles inn i ”partigrupper”.
Deltakerne i partigruppene fordeler uttalelser i konkrete politiske
saker mellom seg. Slike uttalelser finner dere i partiprogram,
avisintervjuer m.m. Foreldrene kan også velge å være kjente
politikere. Lærer skal lede den følgende politiske debatten. Han/hun
stiller spørsmål og konfronterer ”politikere” med sine egne og andres
utsagn. ”Politikerne” skal etter beste evne selge sine standpunkt.
Presentasjon 4: Interesseorganisasjoner
Gjennom anbefalt materiell/kilder presenteres emnet:
Interesseorganisasjoner.
Kommunikasjonsøvelser:
25-P3a: Diskusjon: Finn noen høyaktuelle emner fra arbeidslivet.
Røykeforbud på arbeidsplassen, 6 timers arbeidsdag,
kjønnskvotering osv. Lærere skal lede diskusjonen. Foreldregruppen
deles i to. Den ene gruppen skal være arbeidsgiversiden, den andre
gruppen skal være arbeidstakersiden. Diskuter de aktuelle emnene.
25-P3b: Lønnsforhandlinger: Foreldrene skal jobbe parvis. En er
arbeidsgiver, en er arbeidstaker. Arbeidstaker vil forhandle frem
høyere lønn og bedre arbeidsforhold. Arbeidsgiver – motparten –
står fritt hvorvidt han/hun ønsker å imøtekomme kravene, inngå
kompromiss eller avslå kravet.

Tegnspråktekster
Avlesning: Gi varierte oppgaver til arbeidet i språklaboratoriet, både
av innholdsmessig og grammatikalsk karakter.
Egenproduksjon: Gi varierte emner knyttet til modulens sjangrer.
Oversetting av skriftlige tekster: Innholdet i tekstene skal være fra
modulens emner.

