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Nummer: 42663 
Titel: Tegn til tale 
Kort titel: Tegn til tale 

Varighed: 5,0 dage. 
Godkendelsesperiode: 01-11-2003 og fremefter 

Status (EUU): GOD 
Status (UVM): GOD 
Delmål: Nej 

Multiplan: Nej 
 

 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne  
 

Deltagerne kan på et grundlæggende niveau anvende TTT inden for emneområder hentet fra dagligdagen. 
De kan kombinere TTT med kropssprog, mimik og gestik ud fra en øget bevidsthed om egen verbal og 

nonverbal kommunikation. De har forståelse for brugernes specifikke sproglige og evt. motoriske 
problemer og kan aflæse deres mimik, gestik og kropssprog ud fra kendskab til begrebet 
totalkommunikation. 

 
Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis  

 
Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har 
opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering. 

 
Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser 

 
  
 

Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål: 
AL-94-10-00021-01 Tegn til tale 

 
Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 
2223 (AL) Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap (moder-FKB) 

2629 (AL) Pædagogisk arbejde med børn og unge 
 

Tekster til UddannelsesGuiden 
 
WEB-søgetekst: 

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan anvende Tegn til tale på et grundlæggende niveau og 
skabe et kommunikationsmiljø i pædagogiske dag- og døgntilbud, hvor det talte sprog understøttes af 

tegn. 
 
Målgruppe: 

Målgruppen er medarbejdere i pædagogiske dag- og døgntilbud. 
 

Mål: 
Deltagerne kan på et grundlæggende niveau anvende TTT inden for emneområder hentet fra dagligdagen. 
De kan kombinere TTT med kropssprog, mimik og gestik ud fra en øget bevidsthed om egen verbal og 

nonverbal kommunikation. De har forståelse for brugernes specifikke sproglige og evt. motoriske 
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problemer og kan aflæse deres mimik, gestik og kropssprog ud fra kendskab til begrebet 
totalkommunikation. 
 

Varighed: 
Uddannelsen har en varighed på 5,0 dage 

 
Eksamen: 
Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen 

 
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 

 
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3 
 

Indhold: 
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan anvende Tegn til tale på et grundlæggende niveau og 

skabe et kommunikationsmiljø i pædagogiske dag- og døgntilbud, hvor det talte sprog understøttes af 
tegn. 
 

Jobmuligheder og videre uddannelse: 
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som 

beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, 
arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte 
handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed 

for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for 
erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. 

 
Bevis opnås således: 
Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte 

handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som 
udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået. Der kan dog gives dispensation til prøveaflæggelse. For 

arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der ikke er udviklet en prøve, vil beviset udstedes, hvis underviseren 
vurderer, at deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede 
mål. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) med 

mindre, dette forhindres af anden lovgivning. 
 

Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis: 
Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af 
Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen. 

 
Bevistekster 

 
Bevisformat:A4 
Gældende fra:01-01-2004 

Bevistekst:Uddannelsens mål: 
Deltagerne kan på et grundlæggende niveau anvende TTT inden for emneområder hentet fra dagligdagen. 

De kan kombinere TTT med kropssprog, mimik og gestik ud fra en øget bevidsthed om egen verbal og 
nonverbal kommunikation. De har forståelse for brugernes specifikke sproglige og evt. motoriske 
problemer og kan aflæse deres mimik, gestik og kropssprog ud fra kendskab til begrebet 

totalkommunikation. 
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Prøver 
 

Gyldighedsperiode: 
04-12-2019 og fremefter 

 
Status (EUU): 
GOD 

 
Status (UVM): 

GOD 
 
Prøveformer: 

Skriftlig  Praktisk 
 

Anden prøveform: 
Nej 
 

Beskrivelse af anden prøveform: 
 

 
Særlig prøve til fjernundervisning: 
Nej 

 
Prøve kan aflægges af selvstuderende: 

Nej 
 
Hele eller dele af prøvens beskrivelse overlades til institutionerne: 

Nej 
 

Ingen prøve pga. lav uddannelsesaktivitet: 
Nej 
 

Ingen prøve pga. særlige omstændigheder: 
Nej 

 
Ingen prøve da spørgsmålet om prøver er reguleret af anden myndighed, organisation eller lign.: 
Nej 

 
Beskrivelse af prøven: 

Prøvegrundlag: 
Prøven består af to dele. Deltageren skal dels demonstrere at kunne anvende Tegn Til Tale i en samtale, 
dels besvare 2 skriftligt stillede spørgsmål, der tager udgangspunkt i målformuleringen for uddannelsen. 

 
Prøverammer: 

Den sidste dag i uddannelsen løser deltageren to opgaver. Dels at demonstrere en samtale, dels besvarelse 
af to spørgsmål. 
 

Demonstrere en samtale: 
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Deltagerne sættes sammen i makkerpar. De skal demonstrere en samtale med et barn, en ung eller en 
borger. I denne samtale skal deltageren vise, at han eller hun kan anvende 7-10 tegn (Tegn Til Tale) 
 

Deltagerne får udleveret et ark, som beskriver, hvad makkerparret skal gøre. 
 

Hvert makkerpar har 5 minutter til at gennemføre den simulerede samtale, hvor de skal anvende 7-10 tegn 
 
Besvarelse af to spørgsmål: 

I den ene opgave besvarer deltageren individuelt 2 spørgsmål med åbne svar. 
 

Spørgsmålene besvares med enkelte ord eller få og korte sætninger. Der kan være flere muligheder for 
rigtige svar ved det enkelte spørgsmål.  
 

Deltageren har 30 minutter til rådighed til at besvare de to spørgsmål. Deltageren må anvende egne noter 
ved prøven. 

 
Bedømmelsen skal være individuel og bedømmes bestået/ikke bestået. 
 

Vedhæftede dokumenter: 
42663 Tegn til tale_Prøveforlæg til deltager.pdf; 

42663 Tegn til tale_Prøveforlæg til deltager_Udleveringsark 1.pdf; 
42663 Tegn til tale_Prøveforlæg til deltager_Udleveringsark 2.pdf; 
 

 
Bedømmelsesgrundlag: 

Bedømmelsesgrundlaget er deltagerens demonstration af at kunne anvende Tegn til Tale i en samtale, og 
deltagerens skriftlige besvarelse af to spørgsmål. 
 

Deltageren bedømmes på baggrund af de handlingsorienterede mål. 
 

Både den praktiske og den skriftlige prøve skal bestås. 
 
Vedhæftede dokumenter: 

 
 

Bedømmelseskriterier: 
Demonstrere en samtale: 
I samtalen skal deltageren vise, at han eller hun kan anvende 7-10 tegn. 

 
Kan deltageren fremvise 7-10 tegn, har deltageren bestået den praktiske prøve. 

 
Besvarelse af to spørgsmål: 
Ved bedømmelsen af den skriftlige besvarelse anvendes svarnøgleord som beskrevet i rettevejledningen. 

 
Deltageren skal minimum anvende 6 nøgleord i sin besvarelse af de to spørgsmål, og dermed opnå 6 

point. 
 
Deltageren skal besvare med mindst 2 nøgleord i hvert spørgsmål. Alle 6 point må således ikke opnås ved 

kun at besvare det ene spørgsmål.  
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Deltageren kan anvende synonymer for samme faglige begreb. Hvis deltageren bruger ord som ikke 
findes i svarnøglen, men som svarer til den tilstrækkelige præsentation, er det underviserens faglige skøn, 
der vurderer, om der gives point for ordet.  

 
Vedhæftede dokumenter: 

42663 Tegn til tale_Rettevejledning til underviser.pdf; 
 
 


