
fase 1_video_veiledning_en 
 

Veiledning til Video og aktiviteten Uttaleskygging 

Ressursark: 
• Manus til videoen Goats: Animals for children. Kids video. Kindergarten | Preschool 

learning: https://www.youtube.com/watch?v=96LRW_knWMU  (fase 
1_video_manus_en) 

• 5 ark i A4-format med en setning hver fra videoen (til Uttaleskygging) (fase 
1_video_uttaleskygging_en) 

• Ark med tankekart (dette kan også være et stort, felles ark på veggen i 
klasserommet) (fase 1_tankekart_en) 

 

I denne sekvensen hvor en video er utgangspunktet, foreslår vi Uttaleskygging som aktivitet. 
Video er et medium som gir visuell støtte til elevenes lytteforståelse, og aktiviteten 
Uttaleskygging taler til flere sanser: Elevene ser, lytter, oppdager ord og setninger og de 
bruker stemmen. Videoen er transkribert slik at læreren har manuset tilgjengelig. 

Vi har plukket ut replikker fra videoen som elevene skal lytte etter. Se igjennom videoen 
med elevene. Heng replikkene opp i klasserommet. Lærer leser de valgte replikkene høyt 
sammen med elevene. Scenen spilles én gang til. Elevene skal nå rekke opp en hånd hver 
gang de gjenkjenner en replikk. Da trykkes det på pause og lærer ber eleven om å gjenta 
replikken nøyaktig slik den ble uttalt (betoning, intonasjon, trykksvake ord o.l.). Dette 
gjentas med alle replikkene. Scenen spilles en tredje gang. Denne gang trykker lærer på 
pause før de utvalgte replikkene. Elevene skal nå uttale etter hukommelsen, men med støtte 
i plakaten. Elevene oppfordres til å leve seg inn i rollen når de framsier replikkene. 

I tillegg til at elevene får imitere autentisk språk, vil eksemplene vi har valgt ut, egne seg for 
å innhente informasjon om temaet. Uttaleskygging hjelper elever til å øve seg på intonasjon 
og uttale: Imitasjon dreier seg om aktiv lytting og lydtrening.  

I etterkant av aktiviteten kan elevene begynne å tenke over sammenhengen mellom å lytte 
til spesifikke ord og setninger og det å kunne skrive noe om temaet etterpå. Emneordene 
plukkes så ut til ordbanken og plasseres i tankekartet. Disse kan være ord som forekommer 
hvor som helst i videoen.  

 


