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Lärarhandledning till Drömtårtan

Denna serie riktar sig till elever med hörselnedsättning 
inom kommunala skolan, särskolan och specialskolan. 
Den riktar sig även till föräldrar och syskon som vill lära 
sig mer tecken tillsammans med sina barn och syskon.
 Serien riktar sig till elever med olika teckenspråksbak-
grund. Här finns möjlighet att lära sig ord och glosor, 
teckna sånger, ramsor samt slangord på teckenspråk. 
Man får öva sig på avläsning, och på hur en dialog fung-
erar. 
 Lärarhandledningen kan användas till så väl nybörja-
re, som till de som kan lite mer teckenspråk. Nybörjare 
lär sig lite grunder som nya ord, korta meningar, siffror, 
färger, pronomen och prepositioner etc. För den mer 
avancerade gruppen, som har mer förkunskaper, finns 
möjlighet att få undervisning i grammatik så som: teck-
envarianter, siffertecken, ägoverb-hjälpverb, synonymer 
och homonymer, turtagning, satstyper och att ställa frå-
gor till varandra, pronomen, storleksbeskrivning, prepo-
sitioner och polysyntetiska tecken.
 Innan man tittar på programmet kan det vara bra att gå 
igenom orden/glosorna som finns till varje delprogram. 
  Programmen kan man se både med och utan ljud. 
Med ljud till nybörjarna och utan ljud för elever som kan 
lite mer. I klassrummet kan man efter avsnittet diskutera 
hur det upplevdes med ljud och jämföra med hur det 
upplevdes utan ljud.

diskutera:
Hur fungerar kommunikationen om en är döv, tecken-
språkig och den andre hörande, talande?
När blir det svårast att förstå varandra och varför?

Syftet är att få eleverna att våga uttrycka sig med krop-
pen och utveckla olika strategier för att övervinna hinder 
i kommunikationen.
  Man kan göra en liten sketch där en är döv och en 
är hörande. Hur gör man för att förstå varandra?

övning: Göra en kort sketch där en är döv och en är 
hörande. Hur gör man för att förstå varandra?

1 KLOCKTÅRTA, TEMA: SIFFROR

handling: En mystisk man, Myggan, går in på Bagarens 
och Ellens bageri och beställer en “Klocktårta”. Ska 
dom lyckas baka den?

Syftet med detta program är att lära sig:

 1. Teckna siffror, personligt pronomen och även lära  
  sig nya ord. 
 2.  Översätta sånger mellan svenska och teckenspråk.
 3.  Att kunna avläsa en teckenspråkstext.
 4.  Kunna diskutera och föra dialog på teckenspråk. 
 5.  Att våga uttrycka sig med kroppen och utveckla  
  olika strategier för att övervinna hinder i kommuni- 
  kationen.

för nybörjarna: Lära sig siffror och ord, teckna sång-
erna, våga uttrycka sig med kroppen.
för de som kan lite mer: Kunna använda sig av siffrorna 
med siffertecken i sitt teckenspråk. Översätta sånger, 
avläsa en teckenspråkstext, diskutera och ha dialog om 
programmet, ställa frågor.

glosor:
Dagens beställning, Behöver, Ägg, Siffror 1-8, Deciliter, 
Socker, Klocktårta, Ugn , Jag.
Drömtårta, Klocktårta, Siffror

Dessa ord kan man gå igenom med eleverna innan fil-
men, eller kan man titta på filmen först innan man lär sig 
orden.
  
Man kan titta på filmen först och sedan gå tillbaka och 
titta igen, men då med pauser. Sedan kan  man disku-
tera innehållet i programmet. När man kan alla tecknen 
tittar man på filmen en sista gång och upptäcker att man 
förstår allt som tecknas.

övning: Om man väljer att gå igenom orden först, kan 
man innan man lär sig dessa ha charader på dem. Skriv 
orden på lappar och dela ut bland eleverna. Försök se-
dan med kroppen (utan att kunna tecknet) att visa vilket 
ord det är. De andra gissar.

den tuffa tjejen tecknar:
Tjuv, Polis, Korumpa, Toalettdykare
Kan man teckna på ett tufft sätt? Hur ser det då ut?
Vilka slangord används idag?

barnens tecken:
1-10, 25, 40, 50, 100

nybörjarna: Går igenom siffror från 1-100, Lära sig 
klockan. Lära sig teckna årtal.

övning: Eleverna kan skriva lappar t ex 1+1, 10+20, När 
man skrivit tillräckligt många, blandar man lapparna och 
en elev börjar med att ta en lapp och ställer frågan till 
de andra.
Pedagogen kan även göra egna lappar som sedan plas-
tas in och som kan användas till flera klasser.

avancerat:  Öva siffertecken: Tex; Siffran 1,
Hur tecknar man 1 gång, 1 stycke, 1 krona, 1:a vån, 1:a 
plats?

övning:  Skriv frågor vars svar innehåller en siffra på 
några lappar, svaren på några andra. T ex. Fråga: ”Hur 
många katter har du?” Svar: ”Jag har tre katter”. 
Några elever får fråge-lapparna och några får svars-lap-
parna. 

diskussion för alla ang siffror:
Tecknas siffrorna likadant i hela världen? Varför inte?
Bra att veta: I Sverige tecknas 1 med pekfingret och i 
Danmark med tummen.
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I programmet tecknar bagaren ”8” medan tjejen tror det 
är ”3”.
Här kan  barnen lära sig att teckenspråket inte är något 
konstruerat språk och att det uppkommit och utvecklats 
i den miljön det befunnit sig i och att den utvecklingen 
finns i alla språk.

sång:
Trollmors vaggvisa

De yngre barnen eller nybörjarna kan teckna med i sång-
en och öva på den. Ev teckna den för någon klass.
De äldre barnen eller de som kan mer avancerat teck-
enspråk kan diskutera hur man översätter en text till 
sång. Kanske få varsin text på sången och översätta 
den i olika grupper. Därigenom får man olika versioner 
av samma sång.
Och sedan se den översatta sången i programmet.
Här kommer de fram till att ingen är rätt eller fel och att 
alla kan översätta sånger till teckenspråk på sitt eget sätt

slottet:
Kan man teckna en ramsa med rytm? Hur gör man då?
Prova att teckna ramsan endast med tecken.
Prova sedan att få in en rytm i ramsan och jämför.
Vad var skillnaden?

frågor:
Efteråt kan man till exempel ställa frågor till eleverna eller 
eleverna ställa frågor till varandra som:

• Hur många ägg kläcker bagaren?
• Hur många deciliter socker används?
• Varför tror assistenten att siffran 8 är 3?
• Vad gör assistenten med kvasten?
• Hur ser tårtan ut när den är klar?
• Vad händer sedan med tårtan?

Kan diskuteras på teckenspråk på avancerad nivå och 
med tal för nybörjarna.
Hitta gärna på egna frågor!

grammatik:
Om man ska undervisa i teckenspråksgrammatik kan 
man som förslag, utifrån detta programmet, jobba med: 
siffertecken: 1 gång, 1 styck, 1 krona, 1:a vån, 1:a 
plats....o s v

Satstyperna. Vilket barnen har nytta av när de ställer frå-
gor till varandra med mimik och kropp
- Ja/Nej frågor
- Frågeordsfrågor FOF

2  REGNBÅGSTÅRTA, TEMA: FÄRGER

handling: En mystisk man, Myggan, går in på Bagarens 
och Ellens bageri och beställer en “Regnbågstårta”. 
Ska dom lyckas baka den?

Syftet med detta program är att lära sig:

 1.  Teckna färger och nya ord. Lära sig teckenvarian- 
  ter på plocka.
 2.  Översätta sånger mellan svenska och teckenspråk
 3. Att kunna avläsa en teckenspråkstext.
 4. Kunna diskutera och föra dialog på teckenspråk.
 5.  Att våga uttrycka sig med kroppen och utveckla  
  olika strategier för att övervinna hinder i kommuni- 
  kationen.

för nybörjarna: Lära sig färger och ord, teckna sång-
erna, våga uttrycka sig med kroppen
för de som kan lite mer: Kunna använda sig av färgerna 
i sitt teckenspråk och beskriva färger i tillvaron och vad 
som händer med de olika färgerna när man blandar dem.
Översätta sånger, avläsa en teckenspråkstext, diskutera 
och ha dialog om programmet, ställa frågor.

glosor: Svårt, Regnbågstårta, Röd, Inte sur, Fixa, Färg, 
Blå, Öga, Mun, Grön, Gul, Rosa, Lila, Får inte, Blanda, 
Jag sa, Blir, Grå, En-gång-till

Dessa ord kan man gå igenom med eleverna innan fil-
men, eller kan man titta på filmen först innan man lär sig 
orden.
Man kan titta på filmen först och sedan gå tillbaka och 
titta igen, men då med pauser. Sedan kan  man disku-
tera innehållet i programmet. När man kan alla tecknen 
tittar man på filmen en sista gång och upptäcker att man 
förstår allt som tecknas.

övning: Om man väljer att gå igenom orden först, kan 
man innan man lär sig dessa ha charader på dem. Skriv 
orden på lappar och dela ut bland eleverna. Försök se-
dan med kroppen (utan att kunna tecknet) att visa vilket 
ord det är. De andra gissar.

den tuffa tjejen tecknar:
Bajskaka, Pippi (Långstrump), Kär
Kan man teckna på ett tufft sätt? Hur ser det då ut?
Vilka slangord används idag?

barnens tecken: vit, rosa, gul, lila, svart,                   

Nybörjarna kan lära sig färgerna och teckna sina favo-
ritfärger.

avancerat: De eleverna som kan lite mer kan beskriva 
sina och andras kläder utifrån färger och mönster. Även 
beskriva färger i tillvaron.
Vad händer om man blandar färgerna? T ex Vad blir det 
om man blandar blått och gult?

sång: Blåsippan ute i backarna står.

De yngre barnen eller nybörjarna kan teckna med i sång-
en och öva på den. Ev teckna den för någon klass.
De äldre barnen kan diskutera hur man översätter en 
text till sång. Kanske få varsin text på sången och över-
sätta den i olika grupper. Därigenom får man olika ver-
sioner av samma sång.
Och sedan se den översatta sången i programmet.



LÄRARHANDLEDNING • DRÖMTÅRTAN

4

Här kommer de fram till att ingen är rätt eller fel och att 
alla kan översätta sånger till teckenspråk på sitt eget sätt.

övning utifrån sången: Teckenvarianter på plocka.

Vad kan man plocka? Ser det olika ut beroende på vad 
jag plockar? Plocka blommor, Plocka äpple, Plocka 
jordgubbar...

slottet:
Kan man teckna en ramsa med rytm? Hur gör man då?
Prova att teckna ramsan endast med tecken.
Prova sedan att få in en rytm i ramsan och jämför.
Vad var skillnaden?
 
frågor utifrån programmet:
Hur tecknar assistenten Ellen”dagens beställning? Hur 
tecknas det egentligen?
Vad gör assistenten Ellen med grädden?
Vad tror assistenten Ellen att ”röd” betyder?
Vad gör assistenten Ellen när bagaren tecknar blå?
Hur förklarar bagaren den blå färgen?
Vad vill bagaren att assistenten ska göra med tårtan?
Vad gör assistenten med den färgade grädden?
Hur reagerar bagaren då?

Kan diskuteras på teckenspråk på avancerad nivå och 
med tal för nybörjarna.
Hitta gärna på egna frågor!

att diskutera: Hur ser de olika yrkena ut på tecken-
språk? Ex bagare, målare, snickare, sömmerska.....?
Dessa kan även visas med kroppen som charader

grammatik:

Fördjupning i teckenvarianter: T ex. Plocka, måla, äta

3 ÖGONTÅRTA, TEMA: KROPPSDELAR 

handling: En mystisk man, Myggan, går in på Bagarens 
och Ellens bageri och beställer en ”Ögontårta”. Ska 
dom lyckas baka den?

Syftet med detta program är att lära sig:

 1. Hur man tecknar de olika kroppsdelarna, 
  ägoverb-hjälpverb och även lära sig nya ord.
 2. Översätta sånger mellan svenska och teckenspråk
 3. Att kunna avläsa en teckenspråkstext
 4. Kunna diskutera och föra dialog på teckenspråk
 5. Att våga uttrycka sig med kroppen och utveckla  
  olika strategier för att övervinna hinder i kommuni- 
  kationen

för nybörjarna: Lära sig tecken för de olika kroppsde-
larna, ägoverb och lära sig nya ord.
För de som kan lite mer: Kunna teckna meningar som 
innehåller tecken av de olika kroppsdelarna, ägoverb 
och hjälpverb och även lära sig nya ord

glosor:  ögontårta, svårt, ok, dagens beställning, hämta, 
säck, mjöl, ont, näsan, blod, plåster, axel, lilltån, skadad, 

choklad, färdig

Dessa ord kan man gå igenom med eleverna innan fil-
men, eller kan man titta på filmen först innan man lär sig 
orden.
Man kan titta på filmen först och sedan gå tillbaka och 
titta igen men då med pauser.
Sedan kan  man diskutera innehållet i programmet.
När man kan alla tecknen tittar man på filmen en sista 
gång och upptäcker att man förstår allt som tecknas.

övning: Om man väljer att gå igenom orden först, kan 
man innan man lär sig dessa ha charader på dem. Skriv 
orden på lappar och dela ut bland eleverna. Försök se-
dan med kroppen (utan att kunna tecknet) att visa vilket 
ord det är. De andra gissar.

den tuffa tjejen tecknar: Äckligt, Fisgubbe, Zombie.
Kan man teckna på ett tufft sätt? Hur ser det då ut?
Vilka slangord används idag?

sång: Min Ponny

De yngre barnen eller nybörjarna kan teckna med i sång-
en och öva på den. Ev teckna den för någon klass.
De äldre barnen kan diskutera hur man översätter en 
text till sång. Kanske få varsen text på sången och över-
sätta den i olika grupper. Därigenom får man olika ver-
sioner av samma sång.
Och sedan se den översatta sången i programmet.
Här kommer de fram till att ingen är rätt eller fel och 
att alla kan översätta sånger till teckenspråk på sitt eget 
sätt.

övning: Har du något favoritdjur? Berätta

barnens tecken: öra, ansikte, näsa, mun , kropp, axel, 
mage, hjärta, hjärna.

nybörjarna: lära sig tecken för kroppsdelarna
avancerat: Diskutera på teckenspråk vad de olika 
kroppsdelarna och organen behövs till.

Alla elever kan delas upp och göra en sketch om att gå 
till doktorn. En är läkare och några är patienter. Detta 
redovisas sedan för varandra.
Vad gör man t ex hos skolläkaren resp skolsköterskan?

slottet:
Kan man teckna en ramsa med rytm? Hur gör man då?
Prova att teckna ramsan endast med tecken.
Prova sedan att få in en rytm i ramsan och jämför.
Vad var skillnaden?

frågor:
Efteråt kan man till exempel ställa frågor till eleverna el-
ler eleverna ställa frågor till varandra utifrån programmet 
som:

Vad vill bagaren att assistenten ska hämta?
Vad hände med assistenten när hon hämtade en säck 
mjöl?
Vad satte bagaren på tjejens näsa?
Vad öppnar assistenten ugnen med?
Vad händer med tårtan?
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Vad gör Myggan när det inte blev någon ögontårta?

Kan diskuteras på teckenspråk på avancerad nivå och 
med tal för nybörjarna.
Hitta gärna på egna frågor!

grammatik:
Om man ska undervisa i teckenspråksgrammatik kan 
man utifrån detta programmet o jobba med:

ägoverb: Har och Har inte    
T ex: Jag har en häst och Jag har ingen häst

hjälpverb: Hapt och Hut
T ex: Jag har ridit och Jag har inte ridit

diskutera: När tecknar man ”ha” och ”ha inte” eller 
”hapt” och ”hut?

4  STÖVELTÅRTA, TEMA: KLÄDER

handling: En mystisk man, Myggan, går in på Bagarens 
och Ellens bageri och beställer en “Stöveltårta”. Ska 
dom lyckas baka den?

Syftet med detta program är att lära sig:

 1. Hur man tecknar olika klädesplagg och beskriver  
  hur de ser ut.
 2. Översätta sånger mellan svenska och teckenspråk.
 3. Att kunna avläsa en teckenspråkstext.
 4. Kunna diskutera och föra dialog på teckenspråk.
 5. Att våga uttrycka sig med kroppen och utveckla  
  olika strategier för att övervinna hinder i 
  kommunikationen.
 6. Synonymer och homonymer/grammatikdelen  
  (samma tecken med olika betydelse eller olika  
  tecken med samma betydelse).

för nybörjarna: Lära sig tecken för kläder. Samma 
tecken med olika betydelse.
för de som kan lite mer: Kunna teckna meningar som 
innehåller klädesplagg och även beskriva hur kläderna 
ser ut.

glosor:  Stöveltårta, svårt,  spricka, byxor, beställning, 
kanske, blir, seg, hämta, sylt, mellannamn, fixa, tack, 
varför, vad, förstår, ont, göra, krympa, tvätten, jacka, ny, 
snäll, kläder, färdig, prova

Dessa ord kan man gå igenom med eleverna innan fil-
men, eller kan man titta på filmen först innan man lär sig 
orden.
Man kan titta på filmen först och sedan gå tillbaka och 
titta igen men då med pauser.
Sedan kan  man diskutera innehållet i programmet.
När man kan alla tecknen tittar man på filmen en sista 
gång och upptäcker att man förstår allt som tecknas.

övning: Om man väljer att gå igenom orden först, kan 
man innan man lär sig dessa ha charader på dem. Skriv 
orden på lappar och dela ut bland eleverna. Försök se-

dan med kroppen (utan att kunna tecknet) att visa vilket 
ord det är. De andra gissar.

den tuffa tjejen tecknar Latmask, Prutt-kärring, Stål-
mannen. Kan man teckna på ett tufft sätt? Hur ser det 
då ut? Vilka slangord används idag?

sång: Trekantig gubbe

De yngre barnen eller nybörjarna kan teckna med i sång-
en och öva på den. Ev teckna den för någon klass.
De äldre barnen kan diskutera hur man översätter en 
text till sång. Kanske få varsen text på sången och över-
sätta den i olika grupper. Därigenom får man olika ver-
sioner av samma sång.
Och sedan se den översatta sången i programmet.
Här kommer de fram till att ingen är rätt eller fel och att 
alla kan översätta sånger till teckenspråk på sitt eget sätt.

att diskutera: Vilka olika former finns? Vad är runt, tre-
kantigt, fyrkantigt, asymmetriskt i din omgivning o s v?

barnens tecken: Jacka, mössa, vantar, tröja, byxor, klän-
ning, kjol.
nybörjarna: Lära sig tecken för kläderna för att sedan 
kunna beskriva vilka kläder de har på sig, samt klädernas 
färger. 
avancerat: Beskriva sina och andras kläder med dess 
mönster och detaljer.

övning: Klippa ut bilder ur kataloger och beskriva klä-
derna.
De yngre eleverna kan leka affär med bilderna och sätta 
priser på kläderna och får då övning även på siffror

slottet:
Kan man teckna en ramsa med rytm? Hur gör man då?
Prova att teckna ramsan endast med tecken.
Prova sedan att få in en rytm i ramsan och jämför.
Vad var skillnaden?

frågor:
Efteråt kan man till exempel ställa frågor till eleverna el-
ler eleverna ställa frågor till varandra utifrån programmet 
som:

Vad har hänt med assistentens kläder?
Vad tror assistenten att byxor betyder?
Hur gör assistenten för att dölja sina spruckna kläder?
Vad gör bagaren för att assistenten ska slippa sina 
spruckna kläder?
Hur ser stöveltårtan ut?
Vad gör assistenten med tårtan?
Vad har bagaren och assistenten på sig för kläder?

Kan diskuteras på teckenspråk på avancerad nivå och 
med tal för nybörjarna.
Hitta gärna på egna frågor!

grammatik:
Om man ska undervisa i teckenspråksgrammatik kan 
man utifrån detta programmet jobba med:
Homonymer och synonymer;
Homonymer är samma tecken med olika betydelse som 
Stockholm-kung-krona o s v
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Synonymer är olika tecken med samma betydelse som 
apelsin, kaka o s v

övning: Vissa ord har samma tecken som ont-förstå, 
varför-göra i programmet, Stockholm-kung-krona Hur 
vet man när man ser någon tecknar vad det betyder?
Om man har ”Svenskt teckenspråkslexikon” kan elev-
erna leta efter ord som har samma tecken.

Man kan även söka efter ord som har samma betydelse 
med olika tecken., t ex fönster finns det flera tecken till, 
även apelsin, kaka och många fler.
Även dessa ord kan man hitta i ”Svenskt teckenspråks-
lexikon”

5 BLIXTBULLE, TEMA: KÄNSLOR

handling: En mystisk man, Myggan, går in på Bagarens 
och Ellens bageri och beställer en “Blixtbulle”. Ska dom 
lyckas baka den?

Syftet med detta program är att lära sig:

 1.  Hur man tecknar olika känslor med mimik.
 2.  Översätta sånger mellan svenska och   
  teckenspråk.
 3.  Att kunna avläsa en teckenspråkstext.
 4.  Kunna diskutera och föra dialog på teckenspråk. 
 5.  Att våga uttrycka sig med kroppen och   
  utveckla olika strategier för att övervinna hinder 
  i kommunikationen

nybörjare: Lära sig tecken för olika känslor och träna 
med mimik till
avancerat: Kunna teckna meningar med olika känslor 
och använda sig av mimiken

glosor: Blixtbulle, prova, dagens beställning,  dröm, 
länge, få, göra, hämta, mjöl, mellannamn, plåt, bränt, 
varmt, kallt, vatten, smör, vakta, deg, världen, bästa, 
bagare, riktig

Dessa ord kan man gå igenom med eleverna innan 
filmen, eller kan man titta på filmen först innan man lär 
sig orden.
Man kan titta på filmen först och sedan gå tillbaka och 
titta igen men då med pauser.
Sedan kan  man diskutera innehållet i programmet.
När man kan alla tecknen tittar man på filmen en sista 
gång och upptäcker att man förstår allt som tecknas.

övning: Om man väljer att gå igenom orden först, kan 
man innan man lär sig dessa ha charader på dem. Skriv 
orden på lappar och dela ut bland eleverna. Försök 
sedan med kroppen (utan att kunna tecknet) att visa 
vilket ord det är. De andra gissar.

den tuffa tjejen tecknar: Hemlis, Blöja, Fismoln.
Kan man teckna på ett tufft sätt? Hur ser det då ut?
Vilka slangord används idag?

sång: Blommig falukorv

De yngre barnen eller nybörjarna kan teckna med i 
sången och öva på den. Ev teckna den för någon klass.
De äldre barnen kan diskutera hur man översätter en 
text till sång. Kanske få varsen text på sången och 
översätta den i olika grupper. Därigenom får man olika 
versioner av samma sång.
Och sedan se den översatta sången i programmet.
Här kommer de fram till att ingen är rätt eller fel och att 
alla kan översätta sånger till teckenspråk på sitt eget sätt.

barnens tecken: Tråkigt, ledsen, arg, glad, förvånad, söt.
Nybörjarna: Lära sig känslo-orden och fundera på hur 
man ser ut i ansiktet när man tecknar dem
Avancerat: Teckna meningar med olika känslor i.
Hur blir det om man tecknar glad, men ser ledsen ut?

övning: Skriv lappar med känslo-ord på. Var och en får 
en lapp och visar enbart med ansiktet (utan tecken) 
vad det står på kortet. De andra får gissa vilken känsla 
det är.
diskutera hur det känns när det är kallt resp varmt. Hur 
ser man ut? Visa enbart med ansiktet, utan tecken.?

slottet:
Kan man teckna en ramsa med rytm? Hur gör man då?
Prova att teckna ramsan endast med tecken.
Prova sedan att få in en rytm i ramsan och jämför.
Vad var skillnaden?

frågor:
Efteråt kan man till exempel ställa frågor till eleverna eller 
eleverna ställa frågor till varandra utifrån programmet som:

Vad har bagaren länge drömt om?
Vad händer assistenten när hon ska hämta plåten?
Hur blir assistenten hjälpt?
Hur tecknar assistenten smör?
Vad händer med bagaren i frysen?
Vad gör assistenten för att bagaren ska bli varm?
Kan diskuteras på teckenspråk på avancerad nivå och 
med tal för nybörjarna.
Hitta gärna på egna frågor!

6 PIZZATÅRTA, TEMA: MAT

handling: En mystisk man, Myggan, går in på Bagarens 
och Ellens bageri och beställer en “Blixtbulle”. Ska dom 
lyckas baka den?

Syftet med detta program är att lära sig:

 1. Teckna nya ord, mat-tecken och turtagnings-
  övningar.
 2. Teckna sånger. Översätta sånger mellan svenska  
  och teckenspråk.
 3. Att kunna avläsa en teckenspråkstext.
 4. Kunna diskutera och föra dialog på teckenspråk.
 5. Att våga uttrycka sig med kroppen och utveckla  
  olika strategier för att övervinna hinder i kommuni- 
  kationen.
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nybörjarna: Lära sig tecknen för mat och frukt
avancerat: Lära sig att berätta om var frukten, grönsa-
kerna och köttet kommer ifrån.

glosor: Pizzatårta, svårt, prova, dagens beställning, göra,  
hämta, mjöl, vatten, mjölk, bättre, ko, godis, bra, vakta, var, 
sylt, fixa, färdig, bästa, behöver, först, kartong, mos.

Dessa ord kan man gå igenom med eleverna innan filmen, 
eller kan man titta på filmen först innan man lär sig orden.
Man kan titta på filmen först och sedan gå tillbaka och 
titta igen men då med pauser.
Sedan kan  man diskutera innehållet i programmet.
När man kan alla tecknen tittar man på filmen en sista 
gång och upptäcker att man förstår allt som tecknas.

övning: Om man väljer att gå igenom orden först, kan 
man innan man lär sig dessa ha charader på dem. Skriv 
orden på lappar och dela ut bland eleverna. Försök se-
dan med kroppen (utan att kunna tecknet) att visa vilket 
ord det är. De andra gissar.

den tuffa tjejen tecknar: Blodpudding, Glass med 
chokladsås, Vampyr.
Kan man teckna på ett tufft sätt? Hur ser det då ut?
Vilka slangord används idag?

sång: Herr Gurka

De yngre barnen eller nybörjarna kan teckna med i sång-
en och öva på den. Ev teckna den för någon klass.
De äldre barnen kan diskutera hur man översätter en 
text till sång. Kanske få varsin text på sången och över-
sätta den i olika grupper. Därigenom får man olika ver-
sioner av samma sång.
Och sedan se den översatta sången i programmet.
Här kommer de fram till att inget är rätt eller fel och att 
alla kan översätta sånger till teckenspråk på sitt eget sätt

diskutera: Finns det olika sätt att dansa på? Hur ser det 
då ut?

barnens tecken: Frukt, apelsin, citron, köttbullar, ham-
burgare, korv, jordgubbar.
övning: Kan du några andra mat-tecken? Vad är din fa-
voritmat?

slottet: Ketchup ska prutta
Kan man teckna en ramsa med rytm? Hur gör man då?
Prova att teckna ramsan endast med tecken.
Prova sedan att få in en rytm i ramsan och jämför.
Vad var skillnaden?

övning på både nybörjare och avancerad nivå:
Klipp ut ett recept på något du tycker om. Redovisa re-
ceptet genom med hjälp av charader och teckenspråk 
för klasskamraterna. Man kan vara mer än en kock! Om 
man är två blir det även turtagningsövningar. Alltså en 
dialog mellan två personer eller fler.

diskutera: Hur kallar bagaren på assistenten? Hur gör 
man för att påkalla uppmärksamhet till en döv person? 
Man kan inte ropa som man gör till en hörande.
Om man t ex sitter på toaletten och toapappret tar slut. 
Vad gör man då?

Man kan t ex ge en lätt fysisk beröring om vederbörande 
är i närheten.Stampa i golvet eller knacka på ett bord. 
Tända och släcka en lampa eller vifta med händerna.

frågor:
Hur gör assistenten när hon häller upp mjöl?
Hur gör bagaren när han häller upp mjölk?
Vad händer när bagaren jobbar med pizzadegen?
Hur tecknar assistenten ”vakta”?
Hur gör assistenten när hon tar sylt från burken?
Varför blir bagaren arg på assistenten?

grammatik:
Om man ska undervisa i teckenspråksgrammatik kan 
man utifrån detta programmet och jobba med:

turtagningsövningar: Hur vet jag när det är min tur att 
teckna, så jag inte avbryter någon?
Vad ska jag tänka på innan jag börjar teckna med nå-
gon? Att vederbörande tittar på mig.
Vad ska man som ”lyssnare” tänka på? Att titta på den 
som tecknar.

7 KATTÅRTA, TEMA: DJUR

handling: En mystisk man, Myggan, går in på Bagarens 
och Ellens bageri och beställer en “Klocktårta”. Ska 
dom lyckas baka den?

Syftet med detta program är att lära sig:

 1. Hur man tecknar olika djur och visar hur de ser ut  
  och rör sig.
 2. Hur man tecknar satstyper som bekräftande och  
  nekande.
 3. Översätta sånger mellan svenska och teckenspråk.
 4. Att kunna avläsa en teckenspråkstext.
 5. Kunna diskutera och föra dialog på teckenspråk. 
 6. Att våga uttrycka sig med kroppen och utveckla  
  olika strategier för att övervinna hinder i kommuni- 
  kationen.

nybörjare: Lära sig teckna olika djur och hur de rör sig.
avancerat: Beskriva hur djuren ser ut och hur de  rör sig
Alla kan träna på hur man tecknar bekräftande och ne-
kande, som ”jag är döv”, ”jag hör inte”.

glosor: Döv, hör inte, katt-tårta, svårt, prova, mus, dagens 
beställning, du, göra, sylt, grädde, marsipan, sönder

Dessa ord kan man gå igenom med eleverna innan fil-
men, eller kan man titta på filmen först innan man lär sig 
orden.
Man kan titta på filmen först och sedan gå tillbaka och 
titta igen men då med pauser.
Sedan kan  man diskutera innehållet i programmet.
När man kan alla tecknen tittar man på filmen en sista 
gång och upptäcker att man förstår allt som tecknas.

övning: Om man väljer att gå igenom orden först, kan 
man innan man lär sig dessa ha charader på dem. Skriv 
orden på lappar och dela ut bland eleverna. Försök se-
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dan med kroppen (utan att kunna tecknet) att visa vilket 
ord det är. De andra gissar.

den tuffa tjejen tecknar: Kattpiss. Din gris
Kan man teckna på ett tufft sätt? Hur ser det då ut?
Vilka slangord används idag?

sång: Björnen sover

De yngre barnen eller nybörjarna kan teckna med i sång-
en och öva på den. Ev teckna den för någon klass.
De äldre barnen kan diskutera hur man översätter en 
text till sång. Kanske få varsen text på sången och över-
sätta den i olika grupper. Därigenom får man olika ver-
sioner av samma sång.
Och sedan se den översatta sången i programmet.
Här kommer de fram till att ingen är rätt eller fel och att 
alla kan översätta sånger till teckenspråk på sitt eget sätt.

övning: Känner du till någon annan djursång? Hur kan 
man översätta den till teckenspråk?

Barnens tecken: Björn, tiger, elefant, gris, ko, giraff, råt-
ta, fågel

övning: Hur ser de olika djuren ut? Hur rör de sig?
Gör en övning med charader utan att använda tecken-
språk. En elev hittar på ett djur och visar det till de andra 
som får gissa vad det är för djur. 
slottet:
Kan man teckna en ramsa med rytm? Hur gör man då?
Prova att teckna ramsan endast med tecken.
Prova sedan att få in en rytm i ramsan och jämför.
Vad var skillnaden?

frågor:
Varför hoppar bagaren upp på stolen?
Vad gör tjejen då?
Hur häller bagaren upp sylten på tårtbottnen?
Vad vill bagaren att tjejen ska göra med plåten?
Hur ser tårtan ut när den är färdigbakad?
Vad händer med tårtan?

grammatik:
Om man ska undervisa i teckenspråksgrammatik kan 
man utifrån detta programmet  jobba med

översättningsövningar:
Bekräftande och nekande
Svenska: Jag är döv.. Teckenspråk: Döv pek-c eller Döv 
pek-c + nicka
Svenska: Jag hör inte Teckenspråk: Hör inte pek-c eller 
Hör pek-c + skaka på huvudet

Pek-c=jag
Pek-f=du

8  SPÖKTÅRTA, TEMA: PRONOMEN

handling: En mystisk man, Myggan, går in på Bagarens 
och Ellens bageri och beställer en “Klocktårta”. Ska 
dom lyckas baka den?

Syftet med detta program är att lära sig:

 1. Teckna nya ord, familjetecken, pronomen och 
  storleksbeskrivning. Tecken för olika instrument.
 2. Teckna sånger. Översätta sånger mellan svenska  
  och teckenspråk.
 3. Att kunna avläsa en teckenspråkstext.
 4. Kunna diskutera och föra dialog på teckenspråk.
 5. Att våga uttrycka sig med kroppen och utveckla  
  olika strategier för att övervinna hinder i kommuni- 
  kationen.

för nybörjarna: Lära sig familjetecken, pronomen och 
nya ord från programmet. Tecken för olika instrument. 
Teckna sångerna. Våga uttrycka sig med kroppen.
för de som kan lite mer: Kunna berätta om sin familj. An-
vända sig av pronomen i meningar som jag, mig, min. Stor-
leksbeskrivningar. Ev berätta en spökhistoria för varandra.
Översätta sånger, avläsa en teckenspråkstext, diskutera 
och ha dialog om programmet.

glosor: Spöktårta, prova, dagens beställning, farlig, vill 
inte, rädd, roligt, grädde, sylt, marsipan, roligt, städa, 
inte, cool

Dessa ord kan man gå igenom med eleverna innan fil-
men, eller kan man titta på filmen först innan man lär sig 
orden.
Man kan titta på filmen först och sedan gå tillbaka och 
titta igen men då med pauser.
Sedan kan  man diskutera innehållet i programmet.
När man kan alla tecknen tittar man på filmen en sista 
gång och upptäcker att man förstår allt som tecknas.

övning: Om man väljer att gå igenom orden först, kan 
man innan man lär sig dessa ha charader på dem. Skriv 
orden på lappar och dela ut bland eleverna. Försök se-
dan med kroppen (utan att kunna tecknet) att visa vilket 
ord det är. De andra gissar.

den tuffa tjejen: ”tjuvlyssna, världens bästa kompis, 
dumskalle”
Kan man teckna på ett tufft sätt? Hur ser det då ut?
Vilka slangord används idag?
sång: Krokodilen i bilen

De yngre barnen eller nybörjarna kan teckna med i sång-
en och öva på den. Ev teckna den för någon klass.
De äldre barnen kan diskutera hur man översätter en 
text till sång. Kanske få varsin text på sången och över-
sätta den i olika grupper. Därigenom får man olika ver-
sioner av samma sång.
Och sedan se den översatta sången i programmet.
Här kommer de fram till att inget är rätt eller fel och att 
alla kan översätta sånger till teckenspråk på sitt eget sätt.
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övning till sången:
Hur ser olika instrument ut och hur spelar man på dem?
Beskriv ett instrument och hur man spelar på det som 
du sedan visar för kamraterna.
Kan man beskriva på teckenspråk hur instrumentet låter?

Storleksbeskrivning. Hur tecknar man lång, kort, tjock, 
smal?

barnens tecken: Kompis, mormor, morfar, jag du, vi, ni, 
farfar.

övning:
Kan du några andra familjetecken?
Berätta om din familj/släkt

slottet:
Kan man teckna en ramsa med rytm? Hur gör man då?
Prova att teckna ramsan endast med tecken.
Prova sedan att få in en rytm i ramsan och jämför.
Vad var skillnaden?

frågor:
Efteråt kan man till exempel ställa frågor till eleverna eller 
eleverna ställa frågor till varandra utifrån programmet som:

Vad är bagaren rädd för?
Rädd och farligt tecknas likadant. Hur vet man skillnaden?
Vad lägger bagaren på tårtan?
Varför tar tjejen mjöl i ansiktet?
Vad gör tjejen med lakanet?
Vad gör bagaren då?
Vad händer med tårtan?

grammatik:
Om man ska undervisa i teckenspråksgrammatik kan 
man utifrån detta programmet jobba med: 
pronomen: Jag, du, han, hon, den ,det, vi, ni de  (pekfingret)
Min, din, hans, hennes, dess, vårt, ert, deras.  (flata handen)
Mig, dig, honom, henne, oss, er, dem  (måtthanden)

storleksbeskrivning:
T ex
Lång svans, Kort svans, En lång person, En kort person, 
En kort personligt
En tjock hund, En smal hund
En tjock bok, En stor bok, En tunn bok, En liten bok

9  Flygande tefatstårta,
  tema: Prepositioner

handling: En mystisk man, Myggan, går in på Bagarens 
och Ellens bageri och beställer en “Flygandetefatstårta”. 
Ska dom lyckas baka den?

Syftet med detta program är att lära sig:

 1. Teckna nya ord och prepositioner.
 2. Teckna sånger. Översätta sånger mellan svenska  
  och teckenspråk.
 3. Att kunna avläsa en teckenspråkstext.

 4. Kunna diskutera och föra dialog på teckenspråk.
 5. Att våga uttrycka sig med kroppen och utveckla  
  olika strategier för att övervinna hinder i kommuni- 
  kationen.

för nybörjarna: Lära sig teckna prepositioner och nya 
ord från programmet. Teckna sångerna. Våga uttrycka 
sig med kroppen och ev beskriva sakers placering.
för de som kan lite mer: Kunna berätta sakers placering 
som  t ex: pennan ligger på bordet, skorna står under 
stolen, boken ligger på skrivbordet..

glosor: Flygande tefatstårta, idag, svårt, dagens be-
ställning, lätt, expert, behöver, speciellt, bakpulver, kan, 
hämta, mellan, socker, mjöl, ser inte, finns inte, behöver, 
choklad, tack, städa, funkar,

Dessa ord kan man gå igenom med eleverna innan filmen, 
eller kan man titta på filmen först innan man lär sig orden.
Man kan titta på filmen först och sedan gå tillbaka och 
titta igen men då med pauser.
Sedan kan  man diskutera innehållet i programmet.
När man kan alla tecknen tittar man på filmen en sista 
gång och upptäcker att man förstår allt som tecknas.

övning: Om man väljer att gå igenom orden först, kan 
man innan man lär sig dessa ha charader på dem. Skriv 
orden på lappar och dela ut bland eleverna. Försök se-
dan med kroppen (utan att kunna tecknet) att visa vilket 
ord det är. De andra gissar.

tuffa tjejen tecknar: Fegis, Snortårta, Godispåse
Kan man teckna på ett tufft sätt? Hur ser det då ut?
Vilka slangord används idag?

sång: Gubben i lådan

De yngre barnen eller nybörjarna kan teckna med i sång-
en och öva på den. Ev teckna den för någon klass.
De äldre barnen kan diskutera hur man översätter en 
text till sång. Kanske få varsin text på sången och över-
sätta den i olika grupper. Därigenom får man olika ver-
sioner av samma sång.
Och sedan se den översatta sången i programmet.
Här kommer de fram till att inget är rätt eller fel och att 
alla kan översätta sånger till teckenspråk på sitt eget sätt.

barnens tecken: i, på,  under, framför, bakom, efter, från, till

diskutera: Vilka platser kan saker finnas på? Kanske i 
garderoben, bakom huset, framför dörren.

slottet:
Kan man teckna en ramsa med rytm? Hur gör man då?
Prova att teckna ramsan endast med tecken.
Prova sedan att få in en rytm i ramsan och jämför.
Vad var skillnaden?
Vad blandar bagaren ingredienserna i?

frågor:
Assistenten tycker det är svårt att baka tårtan. Vad tyck-
er bagaren?
Vad behöver bagaren för bakpulver?



LÄRARHANDLEDNING • DRÖMTÅRTAN

10

Var står bakpulvret?
Vad får bagaren bakpulvret?
Hur märker bagaren att tårtbottnen är klar?
Hur ser tefatstårtan ut?
Vad händer med assistenten när hon smakat på tårtan?

grammatik:
Prepositioner: Att berätta sakers olika placeringar. T ex: 
Boken ligger på bordet, boken ligger under bordet eller 
boken står på hyllan.

Man kan då samla olika sorters ord som man sedan pla-
cerar ut, som t ex pennan, glaset, blomman eller rent av 
gubben.

10 Traktortårta, tema: Fordon

handling: En mystisk man, Myggan, går in på Bagarens 
och Ellens bageri och beställer en “Klocktårta”. Ska 
dom lyckas baka den?

Syftet med detta program är att lära sig:

 1. Hur man tecknar olika transportmedel och 
  beskriver hur de ser ut.
 2. Översätta sånger mellan svenska och teckenspråk.
 3. Att kunna avläsa en teckenspråkstext.
 4. Kunna diskutera och föra dialog på teckenspråk. 
 5. Att våga uttrycka sig med kroppen och utveckla  
  olika strategier för att övervinna hinder i kommuni- 
  kationen.
 6. Polysyntetiska tecken. 

nybörjarna: Lära sig tecken för olika fordon.
avancerat: Lära sig hur det ser ut när olika fordon kör. T 
ex hur en bil kör om en motorcykel.

glosor: Traktortårta, svårt, födelsedag, överraskning, 
busstårta, vet, vad, dag, idag, sjätte, onsdag, dagens 
beställning, du, göra, tårtbotten, hämta, choklad, mellan-
namn, serpentiner, blunda.

Dessa ord kan man gå igenom med eleverna innan fil-
men, eller kan man titta på filmen först innan man lär sig 
orden.
Man kan titta på filmen först och sedan gå tillbaka och 
titta igen men då med pauser.
Sedan kan  man diskutera innehållet i programmet.
När man kan alla tecknen tittar man på filmen en sista 
gång och upptäcker att man förstår allt som tecknas.

övning: Om man väljer att gå igenom orden först, kan 
man innan man lär sig dessa ha charader på dem. Skriv 
orden på lappar och dela ut bland eleverna. Försök se-
dan med kroppen (utan att kunna tecknet) att visa vilket 
ord det är. De andra gissar.

tuffa tjejen tecknar: Snor-unge, Bajskorv, Korkad.
Kan man teckna på ett tufft sätt? Hur ser det då ut?
Vilka slangord används idag?

sång: Jag hamrar och spikar

De yngre barnen eller nybörjarna kan teckna med i sång-
en och öva på den. Ev teckna den för någon klass.
De äldre barnen kan diskutera hur man översätter en 
text till sång. Kanske få varsen text på sången och över-
sätta den i olika grupper. Därigenom får man olika ver-
sioner av samma sång.
Och sedan se den översatta sången i programmet.
Här kommer de fram till att ingen är rätt eller fel och 
att alla kan översätta sånger till teckenspråk på sitt eget 
sätt.

barnens tecken: cykel, tunnelbana, buss, bil, motorcykel, 
moped
nybörjarna:  Lära sig tecken för olika transportmedel
avancerat: Hur de olika fordonen ser ut.

slottet:
Kan man teckna en ramsa med rytm? Hur gör man då?
Prova att teckna ramsan endast med tecken.
Prova sedan att få in en rytm i ramsan och jämför.
Vad var skillnaden?

frågor:
Hur tar sig  assistenten Ellen ner till bageriet?
Hur ser busstårtan ut?
Vad gör bagaren med ballongen?
Vad vill assistenten att bagaren ska hämta?
Vad sätter sig bagaren på?
Vad är det för dag?

Kan diskuteras på teckenspråk på avancerad nivå och 
med tal för nybörjarna.
Hitta gärna på egna frågor!

grammatik:
polysyntetiska tecken: 
Är tecken som inte motsvarar svenska ord, utan istället 
visar hur någonting händer, till exempel en bil som kör i 
diket. Då tecknas kanske först ordet bil för tydlighetens 
skull, och sedan visas visuellt hur det ser ut när bilen kör 
i diket. 
Hur tecknar man om en bil kör om en motorcykel eller 
kör om en annan bil?


