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(A1 production) 

   

MO 1.1-2016-17 

 

Bemærk, at der kan forekomme ændringer i opgavebeskrivelsen indtil 2 måneder før opgaveaflevering, 

dvs. indtil d. 10. august kl. 12.00. Herefter er opgavebeskrivelsen endelig. 

Opgavebeskrivelse  

 

Fag og opgavetype 

 

Tegnsprogskommunikation  

Individuel opgave på tegnsprog.  

 

Opgavestillere: ANNE 

Opgaveretter: ANNE 

 

Afleveringsfrist  

 

Fredag d. 14. oktober 2016 - kl. 12.00  

 

 

Filnavne og 

afleveringsmåde  

 

USB-pen med optagelserne afleveres til ANNE.  Der skal 

være tydeligt navn på pennen, og filerne skal være 

navngivet  

”MO 1.1 - 1”, ”MO 1.1 – 2” og ”MO 1.1 – 3” efterfulgt af 

dit for- og efternavn. 

 

 Ukorrekt filnavn eller aflevering på anden vis (f.eks. som 

vedhæftet fil i en mail til en opgaveretter), vil ikke blive 

betragtet som en gyldig opgaveaflevering.  
 

 

Formål med opgaven  

 



 

 

 

 

Formålet med opgaven er, at den studerende tilegner sig 

færdigheder i at udtrykke sig nogenlunde 

sammenhængende og nuanceret på nybegynderniveau i 

tegnsprog ved selv at producere tre mundtlige tekster.  

 

Den studerende skal i arbejdet med opgaven gøre brug af 

det tillærte tegnforråd samt arbejde med at inkorporere 

brug af grammatiske elementer så som mimik, locus, 

proformer og synsvinkler. 

 

 

Fremgangsmåde 

 

Du skal producere og optage tre mundtlige tekster på 

tegnsprog. 

   

- Opgave 1. Præsentation af dig selv, varighed mindst 

1 minut og max 2 minutter. 

I præsentationen skal indgå oplysninger om dit 

navn, dit tegnnavn, din alder og noget om hvor eller 

hvordan du bor.  

 

- Opgave 2. Beskrivelse af ét af de to billeder til sidst i 

opgavebeskrivelsen, varighed mindst 2 minutter og 

max 3 minutter. Du skal beskrive personen på 

billedet samt omgivelserne. Du skal beskrive 

farverne og stemningen på billedet, og du skal 

fortælle om, hvad du forestiller dig, der kan være 

sket, før og efter billedet er blevet taget.  

 

- Opgave 3. En oplevelse fra din sommerferie, 

varighed mindst 2 minutter og max 3 minutter. I 

fortællingen skal du beskrive en konkret oplevelse 

fra din sommerferie. Der skal indgå flere personer i 



 

 

 

 

fortællingen, og det skal være tydeligt, hvem der 

gør eller oplever hvad. 

    

Du opfordres til at arbejde sammen med en af dine 

medstuderende og bruge vedkommende som modtager, 

når du optager. 

 

 

Omfang 

 

Opgave 1: Varighed mindst 1 minut og max 2 minutter. 

Opgave 2 og 3: Varighed mindst 2 minutter og max 3 

minutter. 

 

 

Undervisning/  

Vejledning 

 

 

Lektionerne i faget tegnsprogskommunikation. 



 

 

 

 

 

Litteratur og andre 

ressourcer 

 

- Videoeksemplarer med "Hvem er jeg”, 

”Sommerferie” og "Billedet" af Eva Abildgaard 

findes i Ramp. 

  

 

 

Bedømmelse og 

feedback  

 

 

Opgaven bedømmes med godkendt/ikke godkendt. 

 

Besked om bedømmelsen gives skriftligt pr. UCC-mail 

senest fredag d. 4. november 2016.  

 

Der gives individuel feedback i uge 45-46. Den studerende 

skal selv tage notater til brug for sit senere arbejde med 

vurderingsmappen. 

 

De tre fortællinger bedømmes samlet.  

 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at den studerende 

kan udtrykke sig nogenlunde sammenhængende på 

begynderniveau på tegnsprog. 

Der lægges også vægt på, at den studerende: 

- kan udtrykke enkle, faktuelle oplysninger forståeligt 

og forholdsvis korrekt 

- kan beskrive fysiske omgivelser forståeligt og 

nogenlunde sammenhængende 

- kan beskrive en oplevelse, så handlingsforløbet 

fremstår nogenlunde klart.  

Den studerende forventes at benytte et tegnforråd, der er 

passende ift. modulet, at udføre tegn korrekt eller 

nogenlunde korrekt og at benytte håndalfabet 

hensigtsmæssigt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Billeder til opgave nr. 2:

 

 



 

 

 

 

 


