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Introduktion
Om programserien
Handformshissen består av 10 avsnitt à 15 minuter. Serien vänder sig i första hand till barn med dövhet
och hörselnedsättning, som har teckenspråk som sitt förstaspråk, men kan också användas för dem som
vill lära sig teckenspråk. I serien presenteras 10 av de 42 handformer som finns i det svenska teckenspråket.
Handformerna är grunden till hur händerna ska formas för att utföra teckenspråkets olika tecken.
Programledaren Amina Ouahid tar i varje avsnitt hissen upp till den våning som kännetecknar en viss
handform och visar där tre specifika saker som hör till handformen. Med dem bjuder hon tittarna att följa
med i en process från idé till resultat. Det blir en saga, en teater eller en stop motion-film – ett litet äventyr
i varje avsnitt som man kan uppleva eller spinna vidare på, och utveckla i klassrummet.
Genom att se ett rikt språk utvecklar man sitt eget språk, oavsett om man möter teckenspråk för första
gången, kan det någorlunda eller fullt ut.
Avsnittsförteckning
1. S-handen – Bussutflykten (formåtergivande tecken)
2. Flata handen – Grodan och hunden (avbildande tecken, teckenrum, lexikala tecken)
3. Knutna handen – Gumman och militären (perspektivbyte, teckens intensitet)
4. Tumhanden – Lastbilstävlingen (handformsramsa, berättarteknik)
5. Pekfingret – Den plågade prinsen (verb eller substantiv, teckenspråkssång, handformsramsa)
6. N-handen – Ägget som ville flyga (tecken med teckenspråkig munbild/genuina tecken,
riktning av tecken)
7. Klohanden – Tigern i duschen (intensitet, lexikala tecken)
8. V-handen – Besöket hos fårfrisören (tecken för GÅ)
9. A-handen – Strutsar på äventyr (tecken för ÄTA)
10. Sprethanden – Teckenspråkssången (handformssång, känslouttryck)
Målgrupp
Programserien vänder sig främst till åldersgruppen 5–9 år, barn och elever som har teckenspråk som sitt
förstaspråk. Den kan också användas för personer som vill lära sig mer teckenspråk alternativt i grundskolans ämne teckenspråk för hörande.
Syfte med programserien och kopplingar till styrdokumenten
Tillsammans med tecken, ansiktsuttryck och kroppsuttryck utgör handformerna teckenspråket. Programserien Handformshissen vill på ett lekfullt sätt medvetandegöra handformerna som en viktig del i teckenspråket. Genom att titta på programmen och språka om innehållet skapas intresse för teckenspråket; hur
man kan leka med språket och utveckla det.
Serien bygger på kursplanerna Teckenspråk för döva och hörselskadade, Svenska för döva och hörselskadade, Svenska för Grundsärskolan och Svenska för Grundskolan. Se mer om detta i slutet av lärarhandledningen. För ett eventuellt ämnesövergripande arbete finns det kopplingar till teknik och bild (LSpec11,
LGsr11 och Lgr11).
Hur använder du programmen i undervisningen?
Det kan vara en fördel att titta (minst) två gånger på varje avsnitt för att fokusera på olika delar av innehållet. Genom programmen och lektionsförslagen i lärarhandledningen finns möjlighet att få många uppslag
till undervisningen, som att skriva egna böcker eller teckenspråkstexter, hitta på ett eget drama, pyssla
hisskonstruktioner eller bygga en dockteater med dockor.
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Om lärarhandledningen
I lärarhandledningen får du information om innehållet i varje avsnitt och förslag på hur du kan arbeta i
klassrummet. Du får också veta mer om de teckenspråkiga moment som tas upp i respektive avsnitt.
Vad finns i lärarhandledningen?
De avsnittsspecifika delarna uppmärksammar på olika sätt aktuell handform. Delarna är strukturerade
efter följande rubriker och färger:
Teckenspråk – teckenspråkiga kategorier förklaras.
Förförståelse – sammanfattning av innehållet
Förberedelse – kopieringsunderlag till undervisningen.
Lektionsförslag – idéer och förslag på hur du kan arbeta i klassrummet.
Mer information om avsnittet - underlag till undervisningen
Våningen – beskriver avsnittet och vilka tre handformstecken som används.
Hos detektiverna – beskriver scenen, de tre tecken som används och vilket som är korrekt
Kiosken – presenterar fler tecken med samma handform.
Minst eller mest – är ett tecken med aktuell handform som tecknas med olika intensitet.

Sist i lärarhandledningen, efter alla avsnittspsecifika delar, finns extramaterial:

• En handformsteckenlista som presenterar de tecken med aktuell handform som finns med i respektive
avsnitt.
• ”Lekar och spel”, förslag på aktiviteter i klassrummet.
• Kopieringsunderlag: bildkort kopplade till respektive avsnitt, bildkort på de tio handformerna och en
bildaffisch med alla 42 handformer.
• Programseriens kopplingar till skolans styrdokument.
Elevboken
Det ni skapar och diskuterar kan med fördel dokumenteras i en elevbok. Det kan vara en pärm eller en
skrivbok där eleverna klistrar in bilder på handformen, och de tecken eller bilder som hör till avsnittet.
Där kan man också rita eller sätta in foton på det ni har skapat. Elevboken kan också vara digital. Då finns
möjligheter att lägga in videor med handformer, tecken, teckenramsor eller dramatiseringar skapade utifrån innehållet i avsnitten. Ett alternativ till en elevbok kan vara en gemensam dokumentation på väggen i
klassrummet eller en digital variant.
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Till läraren – inför avsnitten
FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Titta igenom aktuellt avsnitt och bestäm dig för ifall ni ska stanna upp i tittandet för att låta eleverna gissa eller diskutera. Förslag
på stopp kan vara när Amina kommer ut ur hissen, vid besöket
hos detektiverna eller i kiosken. Det kan också vara hos Momo
och Kaleab för att träna extra på bokstavering.

Anteckna aktuella tider för
stoppen.

För ökad och djupare språkförståelse och språkutveckling är det
viktigt med förförståelse. Beskriv vad en handform är och hur
de används i teckenspråket. Visa handformskartan och skapa en
liten arbetsbok till varje elev eller gör en större gemensam med
hjälp av kopieringsmaterialet. Före varje avsnitt kan eleverna
limma in rätt handform i sin bok. Därefter kan klassen diskutera
olika tecken med handformen.

Skriv ut arbetsblad, handformer och eventuella bilder.
Gör textkort som eleven kan
limma vid bilderna i sina
böcker om eleverna inte skriver själva.

Teckenspråket
Ord som syftar på ett tecken skrivs i lärarhandledningen med versaler.
Handformer: Svenskt teckenspråk har 42 handformer varav tio presenteras i den här programserien.

Handformerna i svenska teckenspråket utgör grunden i hur fasta tecken utförs.
En handform betyder i sig själv ingenting. Det är först när den får en form, position och rörelse som den
får betydelse, det vill säga:
Artikulator: anger hur en eller två händer formas.
Artikulationsställe: var handen eller händerna hålls.
Artikulation: vilken rörelse handen/händerna utför.
Exempel: A-handen betyder i sig själv inte något men när vi gör tecknet ÄTA så får det genast betydelse.
Detsamma gäller handformen tumhanden som får betydelse i tecknet LASTBIL.
När handformen visas är munbilden neutral och stängd.
På de här webbplatserna finns mer information till dig som vill läsa vidare om teckenspråk,
teckenspråkig grammatik och handformer.

https://teckensprakslexikon.su.se/handformer
https://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/svenskt-teckensprak/det-svenska-teckensprakets-grammatik/
teckenbildning/lexikala-tecken/teckenuppbyggnad/handerna.html
https://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/svenskt-teckensprak/det-svenska-teckensprakets-grammatik/
teckenbildning/handalfabet.html
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1. S-HANDEN

BUSSUTFLYKTEN
Skolan har ordnat en bussutflykt som blir full av äventyr. Djur som man inte trodde att
man skulle få se dyker plötsligt upp. Men vad är väl en skolutflykt utan matsäck? När
bussen stannar på sista hållplatsen finns det elefanter där och en av dem är alldeles
speciell.

TECKENSPRÅK
Formåtergivande tecken
I teckenspråk finns många tecken som visar vilken form något har. De kallas för formåtergivande
tecken. Det kan också vara en del av något som tecknas, som en elefantsnabel. I det här avsnittet
finns flera formåtergivande tecken, till exempel BUSS, ELEFANT, GIRAFF och SVAN.
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1. S-HANDEN

FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Berätta om teckenspråkets handformer. Visa hur man tecknar
HANDFORM. Visa också s-handen (se handformsplanschen).
Försök att komma på fler tecken som utförs med handformen
och klistra sedan in dem i elevboken eller på en gemensam
plansch. Uppmana gärna eleverna att leta efter tecken som
utförs med s-handen i programmet. Fokusera först på de tecken
som presenteras och leta därefter efter sådant som är dolt, i
bilder eller berättelser. I ”handformsteckenlistan” ser ni vilka
tecken som finns med i avsnittet. Förbered också eleverna på
begrepp som kan vara nya. På polisstationen pratas det till
exempel om tre MISSTÄNKTA och TIPS.

• Skriv ut rätt handform.
• Skriv ut bilderna som
tillhör avsnittet:

BUSS, ELEFANT,
VATTENMELON,
GIRAFF, VATTEN och
KRYDDA.

LEKTIONSFÖRSLAG

• Träna på tecknen som finns i avsnittet: BUSS, ELEFANT, VATTENMELON, GIRAFF,

FÅGEL, ORM, VATTEN, FLYTVÄST, KRYDDA. Använd gärna kopieringsunderlaget för
handformer och bildkort. Spela också memory eller gör någon av lekarna, se ”Lekar och spel”.

• Ta en busstur i klassrummet genom att sätta ut stolar i rader. Sen är det lätt att börja åka på

låtsasutflykt! Genom att skriva ner vad som ska hända på bussutflykten kan det bli ett ämnesövergripande tema med teckenspråk, svenska och kanske geografi.

• I det här avsnittet finns flera formåtergivande tecken, till exempel elefant som visar formen av

elefantens snabel. Här finns också ORM, GIRAFF, FÅGEL, BUSS och FLYTVÄST. Fundera
tillsammans på fler formåtergivande tecken, som BOLL, TALLRIK och BOK. Många djur
tecknas som ett formåtergivande tecken, till exempel LEJON, SVAN, GIRAFF, GRIS (trynet), TUPP, ORM, FÅGEL, PAPEGOJA, BOCK, GET, HARE. IGELKOTT och KAMEL.
I teckenspråksappen kan man söka på ämnet DJUR för fler idéer.

• Sortera djur: Låt eleverna hitta på olika djur och skriv dem på kort eller skriv ut bilder på olika

djur. Gör två rutor, en för formåtergivande tecken och en för övriga. Dra ett kort i taget och
låt eleverna diskutera vilken ruta det hör hemma i. Variera genom att låta eleverna dra kort eller
att göra pantomimer.

• I det här avsnittet är det tecknet KRYDDA som visas med olika intensitet. Träna att krydda

med olika intensitet och rätt genuin munbild. Amina lyfter ryggsäcken med s-handen. Pröva
att lyfta en lätt ryggsäck men den genuina munbilden U, och en jättetung ryggsäck med munbilden S.

• Fyll i elevboken eller er gemensamma plansch med de bilder och tecken som ni tycker passar till
handformen s-handen.
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1. S-HANDEN

MER INFORMATION OM AVSNITTET
– UNDERLAG TILL UNDERVISNINGEN
Våningen S-HANDEN
I det här avsnittet presenteras: BUSS, ELEFANT och VATTENMELON. Amina bygger en
buss med hjälp av stolar. Sedan börjar hon berätta om utflykten där de kommer att se olika djur.
Till matsäck packar hon ner en vattenmelon i sin ryggsäck. Med enkla medel skapar hon olika
djur som dyker upp under resan. Hon syr en snabel av grått tyg till elefanten i slutet av avsnittet.

Hos detektiverna
I varje avsnitt presenteras tre misstänkta men endast en av dem är rätt – den som tecknas med
aktuell handform. Stanna gärna upp och låt eleverna gissa vad som är rätt svar. I det här avsnittet
presenteras GIRAFF, FÅGEL och ORM. När assistenten nästan sätter i halsen får polisen en
bra ledtråd som leder fram till att GIRAFF måste vara rätt.

Kiosken
En tjej i idrottskläder kommer fram till kiosken som är full av vatten. Stanna gärna upp här och
låt eleverna gissa vad hon vill köpa. Hon vill ha något som har handformen s-handen och får en
FLYTVÄST.

Minst eller mest
Här får man se två nyanser av tecknet KRYDDA. Grundtecknet med lexikal svensk munbild
KRYDDA. Sedan att krydda lätt och lite med munbilden U och att krydda väldigt mycket med
munbilden S.
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2. FLATA HANDEN
GRODAN OCH HUNDEN
Grodan kommer till ett hus, eller rättare sagt hoppar fram till huset. Vad finns därinne?
En sovande hund. Inne i rummet finns spännande saker som har tecken med handformen
flata handen. Grodan får syn på hatthyllan och vill hoppa upp men då händer det oväntade;
grodan hamnar i ett akvarium. Hunden vaknar och berättar något som gör grodan glad.

TECKENSPRÅK
Teckenrummet. Det område framför kroppen där tecknen utförs kallas teckenrummet. Där
”bygger” man upp den miljö man vill prata om. Lyssnaren förväntas att komma ihåg var saker och
ting är, och hur de förhåller sig till varandra. Är hunden lite till höger i teckenrummet så förstår
man att när grodan tittar åt höger så tittar den på hunden.
Lexikala tecken (fasta tecken). I det här avsnittet finns många lexikala tecken och en stor del
av dem är substantiv. När man tecknar ett substantiv visar man samtidigt munbilden av det svenska
ordet. Likadana tecken kan med olika munbild betyda något annat som till exempel LEOPARD
och PRICKIG.
Avbildande tecken eller avbildande verbkonstruktioner (tidigare: polysyntetiska
tecken). När berättaren tar roll som groda uttrycks grodans känslor och hoppstil. När berättaren
sedan växlar till att berätta om grodans hopp används den flata handen som en symbol för grodan,
det vill säga ett avbildande tecken. Den flata handen förs uppåt, mot den tänkta hatthyllan och
föreställer alltså grodan som rör sig uppåt.
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2. FLATA HANDEN

FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Berätta om teckenspråkets handformer. Visa hur man tecknar
HANDFORM. Visa också flata handen (se handformsplanschen). Försök att komma på fler tecken som utförs med
handformen och klistra sedan in dem i elevboken eller på en
gemensam plansch. Uppmana gärna eleverna att leta efter
tecken som utförs med flata handen i programmet. Fokusera först på de tecken som presenteras och leta därefter efter
sådant som är dolt, i bilder eller berättelser. I ”handformsteckenlistan” ser ni vilka tecken som finns med i avsnittet.
Förbered också eleverna på begrepp som kan vara nya. På
polisstationen pratas det till exempel om tre MISSTÄNKTA
och TIPS.

• Skriv ut rätt handform
• Skriv ut bilderna som
tillhör avsnittet:

BOK, KUDDE, GRODA,
HUND, PANNKAKA och
KLOCKA.

LEKTIONSFÖRSLAG

• Träna på tecknen som finns i avsnittet: BOK, KUDDE, GRODA, PIRAT, JULTOMTE,

CLOWN, PANNKAKA och KUDDE. Använd gärna kopieringsunderlaget för handformer
och bildkort. Spela också memory eller gör någon av lekarna, se ”Lekar och spel”.

• Prata om vad sagan handlade om. Pröva att återberätta den för varandra. Det kan vara lättare

att återberätta och titta åt rätt håll när man berättar om man har eller använder sig av saker
som en hund, en groda, en låda för akvarium, en hylla och en hatt. Träna på att teckna de olika
sakerna och samtidigt mima ordet.

• Genom att hitta på egna sagor utvecklas elevernas språkliga förmåga. Hitta på något nytt om

grodan och hunden, eller kanske en saga om en pirat och en båt. Jobba med sagan gemensamt
och använd begreppen inledning, händelse och avslutning (LSpec11, kursplanen svenska för
döva och hörselskadade) så att eleverna ser sagostrukturen.

• Låt eleverna måla bilder och sätt sedan ihop det till en gemensam storbok som kan hänga i
klassrummet.

• Träna på att använda avbildande tecken. Tänk om grodan hoppade neråt, åt sidan eller varför

inte i zickzack. Finns det annat som skulle kunna avbildas med flata handen? En cykel kanske,
eller en båt. Pröva att teckna det fasta tecknet först med rätt munbild och sedan ett avbildande tecken som visar hur det rör sig. Exempel: GRODA HOPPA-UPPÅT, GRODA HOPPA-NERÅT, CYKEL CYKLA-VINGLIGT, BÅT HOPPAR-PÅ-VÅGORNA-FRAMÅT.

• Fyll i elevboken eller er gemensamma plansch med de bilder och tecken som ni tycker passar till
flata handen.
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2. FLATA HANDEN

MER INFORMATION OM AVSNITTET
– UNDERLAG TILL UNDERVISNINGEN
Våningen FLATA HANDEN
I det här avsnittet presenteras: GRODA, HUND och BOK utifrån handformen flata handen.
Med dessa ting skapar Amina en bilderbok. Hon målar bilderna själv och sätter ihop dem. När
hon berättar sagan växlar hon mellan att vara berättarröst och att ta roll som hund eller groda.
Detta är ett vanligt sätt att berätta på teckenspråk och ersätter ” …, sa hunden”, ”…, sa grodan”
som ofta används i text eller talad berättarteknik. I berättelsen placerar hon ut miljön i teckenrummet. Det innebär exempelvis att hunden alltid tecknas på samma plats och när grodan tittar
åt hundens håll förstår lyssnaren underförstått att det är hunden den tittar på.
I det här avsnittet finns många fasta tecken, det vill säga lexikala tecken, varav många är substantiv.

Hos detektiverna
I varje avsnitt presenteras tre tecken. Detektiverna presenterar tre misstänkta men endast en av
dem är rätt – den som tecknas med aktuell handform. Det kan vara lämpligt att stanna upp och
diskutera vilken den misstänkta är. I detta avsnitt är de misstänkta PIRAT, JULTOMTE och
CLOWN, och det är PIRAT som tecknas med flata handen. Assistenten har svårt att se så han
prövar att titta med ömsom det ena ömsom det andra ögat på sin text vilket ger detektiven den
ledtråd som behövs för att lösa fallet.

Kiosken
En väldigt trött person kommer ut ur hissen. Vad tror eleverna att hon vill köpa? Stanna upp
och gissa! Bakom försäljaren ser man fullt av kuddar men köparen får pannkakor. Diskutera
gärna varför köparen fick ”fel” varor.

Minst eller mest
I den här programdelen visas teckens intensitet. Här är det tecknet för HAL. Vaktmästaren börjar med grundtecknet för HAL. Sedan visar han tecknet med svag intensitet och därefter med
stark intensitet. Det är intensiteten i tecknet, kroppen och ansiktsuttrycket som tillsammans
visar hur halt det är. På svenska säger man lite halt eller mycket halt medan men på teckenspråk
ändrar intensiteten i tecknet.
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3. KNUTNA HANDEN

GUMMAN OCH MILITÄREN
En gumma tar en tur på sin moped. På en annan plats startar en militär sin motorcykel
och hen kör mycket fort. Trots att gumman ser sig för noga så krockar de.
Militären hotar gumman men hon är väl förberedd så det hela slutar med att militären
får sig en överraskning.

TECKENSPRÅK
Perspektivbyte
Från Institutet för språk och folkminnen:
”När man vill använda sig av en berättarteknik som gestaltar snarare än informerar om en situation
kan man använda sig av sin egen kropp som representant för referenter. Det kallas för perspektivtagande (även kallat rolltagning) och används typiskt för att gestalta någons handlingar, tankar, känslor och yttranden. Det kan röra sig om personifiering eller gestaltning av fysiska personer, djur eller
föremål, men man kan även gestalta ospecificerade personer som tänks representera någon kollektiv
grupp, till exempel en organisation eller ett land. Perspektivtagande innebär att den tecknande låter
sin kropp representera någon annan än sig själv, eller att man föreställer sig själv i en återberättad
situation” (www.isof.se ).
För att visa vem man vill representera börjar man med att tala om var de olika personerna står i
teckenrummet. Därefter förväntas lyssnaren komma ihåg var alla står, som en mental karta. Berättaren kan sedan vrida sig lite för att visa vem som talar. I många fall tittar man också emot den
tänkta personen och visar med sin blickriktning om personen är längre eller kortare. I avsnittet om
gumman och militären växlar Amina mellan att vara berättare och att vara figurerna, genom att
använda avbildande tecken och att ta roll.
Intensitet
Genom att ändra utförandet av tecknet kan också betydelsen ändras. Det kan vara genom att
upprepa tecknet eller att rikta det åt olika håll men också genom att ändra intensiteten, det vill säga
styrkan i uttrycket. Intensiteten visas också i munbilden där lätt intensitet ofta följs av munbilden
U, det orala adverbet, och en hög intensitet med det orala adverbet S.
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3. KNUTNA HANDEN

FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Berätta om teckenspråkets handformer. Visa hur man tecknar
HANDFORM. Visa också knutna handen (se handformsplanschen). Försök att komma på fler tecken som utförs med
handformen och klistra sedan in dem i elevboken eller på en
gemensam plansch. Uppmana gärna eleverna att leta efter
tecken som utförs med knutna handen i programmet. Fokusera
först på de tecken som presenteras och leta därefter efter sådant
som är dolt, i bilder eller berättelser. I ”handformsteckenlistan”
ser ni vilka tecken som finns med i avsnittet. Förbered också
eleverna på begrepp som kan vara nya. På polisstationen pratas
det till exempel om tre MISSTÄNKTA och TIPS.

• Skriv ut rätt handform.
• Skriv ut bilderna som
tillhör avsnittet:

VÄSKA, MILITÄR,
MOTORCYKEL, MOROT,
PILOT och BLÅSA.

LEKTIONSFÖRSLAG

• Träna på tecknen som finns i avsnittet: VÄSKA, MOPED, MILITÄR, MOTORCYKEL, BAGARE, BANDY, MOROT, KOCK, PILOT och BLÅSA. Använd gärna kopieringsunderlaget för
handformer och bildkort. Spela också memory eller gör någon av lekarna, se ”Lekar och spel”.

• Genom drama och teater får eleverna möjlighet att träna sin förmåga i att uttrycka sig på olika

sätt. Härma berättelsen om gumman och militären, och träna på perspektivbyten. Det är lättast
att börja med två personer som spelar gumman och militären. Den ena är längre än den andra.
Pröva att möta varandra och teckna något kortfattat. Det kan ofta kännas lättare om man använder lite rekvisita, som en hatt eller en väska. I nästa steg prövar eleverna att berätta om två karaktärer, till exempel gumman och militären. Träna både på att ta roll och att berätta om dem med
hjälp av avbildande tecken. Uppehåll er vid den första övningen tills eleverna känner sig säkra på
hur de ska titta på den andra personen. Därefter går ni över till att träna att vara berättare som tar
roll i två personer för att slutligen använda sig av avbildande tecken och berätta om några figurer. Vill man träna mer så passar det bra att välja olika stora djur som möts. Det kan ofta kännas
lättare om man väljer djur som är olika stora.

• Rita ett manus eller ta foton på stödtecken gemensamt och arbeta med tvåspråkighet. Skriv ett
manus utifrån era tecken. Jämför teckenspråk och svenska.

• Arbeta med teckens intensitet med tecknet BLÅSA. Berätta att det blåser lite eller jättemycket.

Växla mellan att teckna och göra en liten pantomim. På detta sätt skapas en djupare språkförståelse. Verb är beskrivande i teckenspråk. På svenska skulle man säga ”det blåser mycket” eller ”det
blåser lite” medan man på teckenspråk endast tecknar BLÅSA men med olika intensitet. Blåser
det lite har man munbilden U och gör små lätta rörelser när man utför tecknet. Blåser det kraftigt har man munbilden S och utför tecknet med hög intensitet.

• Fyll i elevboken eller er gemensamma plansch med de bilder och tecken som ni tycker passar till
knutna handen.
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3. KNUTNA HANDEN

MER INFORMATION OM AVSNITTET
– UNDERLAG TILL UNDERVISNINGEN
Våningen knutna handen
I det här avsnittet presenteras: VÄSKA, MILITÄR och MOTORCYKEL. Utifrån dessa ting
skapar Amina en liten teater om en gumma och en militär. Hon använder sig av en berättarteknik
där man ömsom tar rollen som någon av figurerna i berättelsen ömsom berättar om dem. Även
här används en del avbildade tecken, till exempel när de krockar, när motorcykeln kör framåt eller
när gumman och militären står mitt emot varandra.
Notera hur man som ensam berättare kan berätta om flera personer samtidigt och göra
perspektivbyte. När gumman och militären har ramlat av sina cyklar står de mitt emot varandra
vilket visas med ett avbildande tecken med knuten hand. När gumman tittar på militären vrider
Amina överkroppen en aning emot militären. Hon tittar uppåt för att visa att militären är mycket
längre än gumman. När det är militären som hotar gumman vrider Amina överkroppen lite åt
andra hållet och tittar snett neråt. Dessutom växlar hon ansiktsuttryck för att vara extra tydlig.

Hos detektiverna
I varje avsnitt presenteras tre tecken. Detektiven presenterar tre misstänkta: BAGARE, PILOT
och KOCK. Den rätta tecknas med aktuell handform.

Kiosken
En bandyspelare utan klubba kommer ut ur hissen. Stanna gärna upp där. Låt eleverna gissa vad
bandyspelaren vill ha. I kiosken finns fullt av klubbor men hon får en morot. Vad tror ni att det
finns för andra saker i förrådet i kiosken med handformen knutna handen, kanske väskor eller
barnvagnar?

Minst eller mest
Två nyanser av tecknet BLÅSA får vi se. På svenska skulle man säga ”det blåser lite” eller ”det
blåser jättemycket”. På teckenspråk används endast tecknet BLÅSA men det tecknas med olika
intensitet. Munbilden, det orala adverbet, ändras också. När det blåser lite är rörelsen lätt och
liten, och det orala adverbet U. När det blåser rejält mycket blir det orala adverbet -s så att tänderna syns och rörelsen är kraftigare.
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4. TUMHANDEN

LASTBILSTÄVLINGEN
Två lastbilar kör på en tävlingsbana. Ibland leder den ena, ibland den andra. Men det
kan hända saker på vägen som gör att den ena lastbilen stannar. Som tur är finns det
lösningar, bara man vet hur man gör. Den som vinner får en fin pokal.

TECKENSPRÅK
Handformsramsa
Precis som att man på svenska kan leka med ord, till exempel ”bagare Bengtsson bakar bara brända
bullar”, kan man också göra det på teckenspråk. I det här avsnittet tecknar Amina en hel berättelse
med tumhanden. Genom beskrivningar, berättande och mental gestaltning skapas berättelsen.
Observera att tumhanden betyder både substantiv som LASTBIL, SKJORTA och POKAL, och
beskrivningar av lastbilarnas placering och bilarnas hastighet (tummarna vrids upp eller ner eller
fram och tillbaka) och funktion (bilen hostar och stannar).
Berättarteknik
Det finns olika tekniker att berätta på ett sätt så att de som lyssnar lätt kan föreställa sig vad berättelsen handlar om och dessutom hålla en levande kontakt med lyssnarna. På talade språk görs det
ofta genom att berättaren ändrar röstläge. Publiken vet då skillnaden på när berättaren är inne i
berättelsen eller när han eller hon ställer frågor till publiken. På teckenspråk gör man detta på olika
sätt. Man går till exempel in i en roll. Det kan man göra genom att ta personernas perspektiv när
man berättar. Röstläget i talet kan också synas i teckenspråkets ansiktsuttryck, där personens personlighet även framhävs.
Man kan också visa med kroppsspråk hur den personen känner eller agerar. Som berättare har
man sin blick antingen i den riktning som personerna i berättelsen har, eller strax ovanför publiken
om man berättar om något. När man vill ställa en fråga till publiken eller titta efter om de hänger
med flyttar man blicken direkt till publiken.
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4. TUMHANDEN

FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Berätta om teckenspråkets handformer. Visa hur man tecknar HANDFORM. Visa också tumhanden (se handformsplanschen). Försök att komma på fler tecken som utförs med
handformen och klistra sedan in dem i elevboken eller på en gemensam plansch. Uppmana gärna eleverna att leta efter tecken
som utförs med tumhanden i programmet. Fokusera först på
de tecken som presenteras och leta därefter efter sådant som är
dolt, i bilder eller berättelser. I ”handformsteckenlistan” ser ni
vilka tecken som finns med i avsnittet. Förbered också eleverna
på begrepp som kan vara nya. På polisstationen pratas det till
exempel om tre MISSTÄNKTA och TIPS.

• Skriv ut rätt handform.
• Skriv ut bilderna som
tillhör avsnittet:

LASTBIL, SKJORTA,
POKAL, GIFT, NÖT och
TRÄNA.

LEKTIONSFÖRSLAG
Träna på tecknen som finns i avsnittet: LASTBIL, SKJORTA, POKAL, GIFT, BI, TJUV, GET,
KÖTT, NÖT och TRÄNA. Använd gärna kopieringsunderlaget för handformer och bildkort.
Spela också memory eller gör någon av lekarna, se ”Lekar och spel”.

• Handformsramsa: Det är relativt lätt att göra ett ämnesövergripande tema med teknikämnet

för att utveckla elevernas ”förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion” (Lgr11 Tk), och tillverka lastbilar som ska tävla, och måla eller
tejpa upp en bilbana. Öva på att teckna vad som händer på bilbanan.

1. Lättast är att göra en ganska rak bilbana och ställa sig i körriktningen vid start och titta mot 		
mål. Låt en person köra en bil längs banan och den som ska teckna följer bilen genom att
låtsas köra den. Det gäller att svänga åt rätt håll och hänga med.
2. Nästa steg är att göra samma sak med tumhanden.
3. Man kan öka svårighetsgraden genom att ha två bilar eller att göra fler svängar på banan.
4. Slutligen kan man berätta hela historien om bilarnas framfart med både avbildande tecknet 		
tumhanden och genom mental gestaltning, det vill säga ta roll i samma berättelse.

• Stop motion-film och manus: I avsnittet är filmen med bilarnas tävling skapad med stop mo-

tion. Det är inte så komplicerat att göra film genom att flytta bilens placering en aning, ta kort,
flytta en bit till, ta nytt kort. I det här programmet är det filmat till och med när hjulen snurrar
eller olika munrörelser hos chauffören vilket innebär att man kan göra filmen mycket detaljerad om man vill, men även mycket enkla stop motion-filmer får en rolig effekt. Om man ska
hinna att teckna krävs dock att man tar många kort, det vill säga flyttar bilen endast en liten,
liten bit åt gången.

• Fyll i elevboken eller er gemensamma plansch med de bilder och tecken som ni tycker passar till
handformen tumhanden.
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4. TUMHANDEN

MER INFORMATION OM AVSNITTET
– UNDERLAG TILL UNDERVISNINGEN
Våningen TUMHANDEN
I det här avsnittet presenteras: LASTBIL, SKJORTA och POKAL. Amina pysslar med delar som
ska bli lastbilar och figurer av wellpapp, och tejpar upp en bilbana på golvet. Sedan gör hon en stop
motion-film av lastbilstävlingen. Med hjälp av enbart tumhanden berättar hon först om lastbilarna,
vilken fart de gör och hur de ligger till i tävlingen. Sedan växlar hon i berättandet och tar rollen som
chaufförerna. Med tumhanden håller hon i ratten och kör vidare. Den ena chauffören ser hur den
andra bilen kör förbi. Hon växlar tillbaka och visar med tumhanden som avbildande tecken samma
sak, det vill säga hur den ena lastbilen kör förbi den andra hela vägen in i mål och vinner pokalen.
Hos detektiverna
I varje avsnitt presenteras tre misstänkta men endast en av dem är rätt – den som tecknas med
aktuell handform. I det här avsnittet är de misstänkta TJUV, BI och GET. Stanna gärna upp och
låt eleverna gissa det rätta. Polisassistenten pysslar med GIFT. GIFT och TJUV tecknas nästan
likadant. Vid tecknet GIFT pekar tummen i tumhanden mot halsen en gång med svensk lexikal
munbild och vid TJUV två gånger med svensk lexikal munbild.
Kiosken
En stenåldersmänniska kommer ut ur hissen och ser mycket hungrig ut. Här kan man stanna upp
och låta eleverna gissa vad de tror att grottmänniskan kommer att köpa. Bakom disken i kiosken
finns det KÖTT men stenåldersmänniskan får såklart något annat – NÖTTER.
Minst eller mest
Man får se två nyanser av tecknet TRÄNA. Man kan träna lätt eller så kan man träna riktigt hårt.
Genom att teckna med olika intensitet beskrivs hur hård träning man pratar om.
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5. PEKFINGRET

DEN PLÅGADE PRINSEN
Prinsen måste dansa balett för det har hans pappa och farfar bestämt. Man kan inte säga
nej till en kung så hen dansar och dansar tills tårna blir blå på den ena foten och röda på
den andra. Men en dag händer något…

TECKENSPRÅK
Verb eller substantiv
Substantiv tecknas med svensk lexikal munbild, det vill säga att man visar det svenska ordet på
munnen. Verb i sin tur tecknas med teckenspråkig munbild, genuin munbild. Betydelsen ändras med munbilden. På teckenspråk kan man ofta ta ett substantiv och omforma det till ett verb.
Exempelvis tecknet SPÅRVAGN. Med svensk lexikal munbild betyder det substantivet spårvagn.
Genom att föra tecknet SPÅRVAGN utefter en tänkt räls och ändra munbild till ett oralt adverb
blir tecknet ett verb. Munbilden visar om det går lätt, U, eller om det är en hemsk uppförsbacke,
S, och spårvagnen har det trögt och jobbigt. Om man leker lite med orden skulle det på svenska
kunna bli ”att spårvagna” eller ”att åka spårvagn”.
Teckenspråkssång
Att rytmiskt framföra tecken som en ramsa eller sång kallas för teckenspråkssång. Det finns exempel på teckenkörer som framför teckenspråkssånger. Då har man en ledare som tecknar allt
och kören tecknar samma sak. Det finns olika typer av teckensång; dels där man framför något på
teckenspråk själv med teckenspråkig grammatik och teckenspråkets möjligheter till beskrivningar
och uttryck, dels teckensång där man sjunger på svenska och tecknar vissa av orden. Översättningar
från skriven svenska till teckenspråk kan se ut på olika sätt, vissa blir översatta till målspråket i mer
fria tolkningar medan andra blir mer nära källspråket.
Handformsramsa/handformssång
Ramsor på teckenspråk kan göras genom att man använder olika tecken med samma handform. I
det här avsnittet används PRINS, PLÅGA, ONT, BLÅ, RÖD, FÖNSTER och DITÅT som framförs rytmiskt som en teckenspråkssång med en handformsramsa/handformssång.
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5. PEKFINGRET

FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Berätta om teckenspråkets handformer. Visa hur man tecknar HANDFORM. Visa också pekfingret (se handformsplanschen). Försök att komma på fler tecken som utförs med
handformen och klistra sedan in dem i elevboken eller på en
gemensam plansch. Uppmana gärna eleverna att leta efter
tecken som utförs med pekfingret i programmet. Fokusera
först på de tecken som presenteras och leta därefter efter
sådant som är dolt, i bilder eller berättelser. I ”handformsteckenlistan” ser ni vilka tecken som finns med i avsnittet.
Förbered också eleverna på begrepp som kan vara nya. På
polisstationen pratas det till exempel om tre MISSTÄNKTA och TIPS.

• Skriv ut rätt handform.
• Skriv ut bilderna som
tillhör avsnittet:

PRINS, BALETT, BLÅ,
RÖD, LÖK och BLIXT.

LEKTIONSFÖRSLAG

• Träna på tecknen som finns i avsnittet: PRINS, BALETT, BLÅ, RÖD, HELIKOPTER, BIL,
BÅT, LÖK, FLÄKT och BLIXT. Använd gärna kopieringsunderlaget för handformer och
bildkort. Spela också memory eller gör någon av lekarna, se ”Lekar och spel”.

• Teckenspråkssånger: Att teckna med en speciell rytm. Pröva att teckna sången om prinsen

på olika sätt. Ställ upp er som en kör och låt en person leda kören. Teckna fort eller långsamt.
Teckna med olika intensitet. Det är roligt att hitta på egna teckensånger. Ett sätt är att låta varje
elev välja ett tecken. Det kan vara ett substantiv, ett adjektiv eller ett verb. Ta kort på de olika
tecknen och skriv ut dem ett och ett. Lägg sedan bilderna i en rad. Diskutera vilken ordning
de ska ha och pröva att teckna. Pröva också i olika ordning. Teckna med gemensam puls, eller
som robotar. Det tränar elevernas förmåga att uttrycka sig nyanserat och att anpassa språket.
Förväxla inte teckenspråkssånger med teckensång där man tecknar vissa tecken till sånger som
sjungs på svenska.

• Verb och substantiv: Träna på att teckna på olika sätt när man pratar om en sak eller om något
som händer, till exempel helikopter och yr. Det är samma tecken men helikopter utförs med
svensk lexikal munbild och YR med genuin munbild. Det är lätt att skapa verbkonstruktioner
med tecken. HELIKOPTER - HELIKOPTER-FLYGER-IVÄG. FLÄKT - LITE FLÄKTBLÅS eller MYCKET-FLÄKTBLÅS. BALETT - LITET-BALETTHOPP eller STORT-BALETTHOPP.

• Jobba gärna vidare med genusfrågan. Kan prinsar ha rosa tyllkjol? ”Får” pojkar dansa balett?

”Kan” flickor ha grå sammetskläder och svärd? Måste man göra som vuxna säger? Hur skulle
du vilja ha det?

• Uppmärksamma tidsbegreppen IGÅR, IMORGON och MÅNAD.
• Fyll i elevboken eller er gemensamma plansch med de bilder och tecken som ni tycker passar till
handformen pekfingret.
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5. PEKFINGRET

MER INFORMATION OM AVSNITTET
– UNDERLAG TILL UNDERVISNINGEN
Våningen PEKFINGRET
I det här avsnittet presenteras: PRINS, BALETT, RÖD och BLÅ. Amina skapar en handformssång om en prins som har tyllkjol och dansar balett, men vill prinsen dansa? Det är pappa kungen
som har bestämt att prinsen ska dansa. Man kan diskutera om det är bra att tvinga en person att
göra saker. Tecknen för prins och prinsessa är likadana – det är endast munbilden som skiljer dem
åt. Med hjälp av enkel rekvisita blir Amina prinsen som tvingas att dansa. Sången skapas av några
tecken med handformen pekfingret.

Hos detektiverna
I varje avsnitt presenteras tre misstänkta men endast en av dem är rätt – den som tecknas med aktuell handform. Stanna gärna upp och låt eleverna gissa vad som är rätt. Av tecknen HELIKOPTER,
BIL och BÅT är det HELIKOPTER som är det rätta. Assistenten snurrar runt på stolen. Detektiven säger då SLUTA SNURRA med munbilden TH. HELIKOPTER tecknas då med det svenska
ordet som munbild. Skillnaden är att SNURRA är ett verb och HELIKOPTER ett substantiv.

Kiosken
En mycket svettig person kommer ut ur hissen. Bakom disken i kiosken ser man fläktar. Stanna
gärna upp och låt eleverna komma med förslag på vad de tror att den svettiga personen kommer att
få. Kommer kioskbiträdet att förstå att det är en fläkt hon behöver?

Minst eller mest
Här får man se två nyanser av tecknet blixtra. Först blixtrar det lite lätt och därefter blixtrar det
väldigt mycket. Det är intensiteten i utförandet av tecknet – och i det här fallet också antalet blixtar
– som visar att blixtrandet ökar.
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6. N-HANDEN

ÄGGET SOM VILLE FLYGA
Man kan tro att ett ägg ska vänta tills det kläcks, så kommer kycklingen att växa tills den
är stor nog att börja flyga. Men det här ägget kan inte vänta utan det vill flyga långt, långt
bort och se sig omkring i världen. Så ägget tar hissen upp till berget, där äventyret väntar.
Efter att ha prövat sig fram kommer ägget till slut på den perfekta lösningen så att det
kan flyga iväg.

TECKENSPRÅK
Tecken med teckenspråkig munbild
Tidigare sa man genuina tecken. Nu förespråkar Stockholms universitet ”tecken med teckenspråkig munbild”. Dessa tecken har ofta inte någon direkt översättning till svenska utan får förstås i sitt
sammanhang. Många av dessa tecken är beskrivande, det vill säga adjektiv eller verb.
Tecknet VERKLIGEN har den teckenspråkiga munbilden PI. Det är ett förstärkningstecken som
skulle kunna översättas till ett antal svenska ord, till exempel genuin, äkta, aha, original eller realist.
Det skulle också kunna översättas med ”på så sätt” eller ”mycket”.
Se mer i svenskt teckenspråkslexikon på Stockholms universitets webbplats under rubriken lingvistik> teckenspråk > teckenspråkslexikon > detaljerad sökning > genuina tecken
Riktning av tecken
Många tecken kan riktas, till exempel FRÅGA-DIG eller FRÅGA-MIG där man rör tecknet emot
den som ska frågas. Det kan också vara exempelvis KOMMA-HIT eller KOMMA-DIT där man i
utförandet riktar eller rör tecknet åt det håll som man pratar om.
Många tecken liknar varandra men det kan vara rörelseriktningen som avgör vilken betydelse de
får, som MÅLA som tecknas uppifrån och neråt, eller HUMLA som tecknas nerifrån och uppåt.
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6. N-HANDEN

FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Berätta om teckenspråkets handformer. Visa hur man tecknar HANDFORM. Visa också n-handen (se handformsplanschen). Försök att komma på fler tecken som utförs med
handformen och klistra sedan in dem i elevboken eller på en
gemensam plansch. Uppmana gärna eleverna att leta efter tecken som utförs med n-handen i programmet. Fokusera först på
de tecken som presenteras och leta därefter efter sådant som är
dolt, i bilder eller berättelser. I ”handformsteckenlistan” ser ni
vilka tecken som finns med i avsnittet. Förbered också eleverna
på begrepp som kan vara nya. På polisstationen pratas det till
exempel om tre MISSTÄNKTA och TIPS.

• Skriv ut rätt handform
• Skriv ut bilderna som
tillhör avsnittet:
ÄGG, BACON,
RUTSCHKANA, HUMLA,
GUNGA och PENSEL.

LEKTIONSFÖRSLAG

• Träna på tecknen som finns i avsnittet: ÄGG, RUTSCHKANA, HISS, SNICKARE, FISKARE, KONSTNÄR och GUNGA. Använd gärna kopieringsunderlaget för handformer och
bildkort. Spela också memory eller gör någon av lekarna, se ”Lekar och spel”.

• Skapa ett ämnesövergripande tema i teknik och teckenspråk. Bygg en egen enkel hiss med

till exempel glasspinnar. I teknikämnet ska eleverna utveckla sin ”förmåga att identifiera och
analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion” (Lgr11 Tk). Hitta på en
egen historia om ägget eller följ idéerna från avsnittet. Ägget flyger till slut iväg men man får
inte se var det tar vägen. Vad kommer att hända med ägget? Hitta på en gemensam text om äggets
äventyr eller kanske om en humla som är konstnär. Med enkla medel kan man också göra en
stop motion-film om ert äventyr.

• Tecken med teckenspråkig munbild, genuina tecken: Många tecken har en egen teckenspråkig

munbild. Ett sådant tecken som används i avsnittet är VERKLIGEN med den teckenspråkiga
munbilden PI. Ett annat vanligt tecken med teckenspråkig munbild är VET-INTE med den
teckenspråkiga munbilden OPS. Gå gärna in i teckenspråkslexikonet på Stockholms universitets webbplats och hitta fler tecken med teckenspråkig munbild. Leta under detaljerad sökning
och genuina tecken.
Pröva att göra små dialoger på teckenspråk, exempel:
– VAD HETER DU? – VET-INTE (OPS)
– BOR VAR DU?
– VET-INTE (OPS)
– HETER NN JAG – JAHA! (PI)
– HAR KATT JAG – VERKLIGEN! (PI)

– Vad heter du?
– Var bor du?
– Jag heter NN.
– Jag har en katt.

– Jag vet inte.
– Jag vet inte.
– Jaha!
– Verkligen!

• Fyll i elevboken eller er gemensamma plansch med de bilder och tecken som ni tycker passar till
handformen n-handen.

22

6. N-HANDEN

MER INFORMATION OM AVSNITTET
– UNDERLAG TILL UNDERVISNINGEN
Våningen N-HANDEN
I det här avsnittet presenteras: ÄGG, BACON och RUTSCHKANA. Amina har byggt en hiss
och en rutschkana av glasspinnar och snöre. För att få det att se ut som att ägget åker så används
stop motion-film. Det blir en liten saga med öppet slut om ägget. Vad hände sen, när ägget väl fick
vingar och flög iväg?

Hos detektiverna
I varje avsnitt presenteras tre misstänkta men endast en av dem är rätt – den som tecknas med
aktuell handform. Stanna gärna upp och låt eleverna gissa vad som är rätt svar. I det här avsnittet
presenteras KONSTNÄR, FISKARE och SNICKARE. Detektiven och assistenten börjar tjafsa
lite med varandra och använder då tecknet VERKLIGEN med genuin munbild PI. Detta tecken
används ofta när man vill förstärka något eller om man lyssnar på någon och vill visa att man följer
med, som en nick. Här tecknar polisen SNICKARE och assistenten svarar PI SNICKARE vilket i
sammanhanget skulle kunna översättas med ”aha en snickare”.

Kiosken
En målare utan pensel kliver ut ur hissen. Stanna gärna upp och låt eleverna gissa vad målaren
skulle vilja beställa i kiosken. Bakom disken i kiosken finns det flera penslar men som vanligt har
kioskägaren svårt att förstå vad kunden behöver så målaren får en humla. Observera att tecknet
HUMLA tecknas nerifrån medan tecknet för MÅLA tecknas uppifrån.
Diskutera gärna varför kioskägaren gav kunden en humla och inte en pensel. Det är ju samma
handform men rörelse och riktning bestämmer betydelsen.

Minst eller mest
Här får man se två nyanser av tecknet GUNGA. Att GUNGA lite lätt – och att gunga mycket och
intensivt. Tecknen utförs med olika intensitet för att beskriva hur högt personen gungar.
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7. KLOHANDEN

TIGERN I DUSCHEN
Vi får möta en tiger som älskar att träna. Det finns bra träningsredskap i djungeln.
Tigern är väldigt stark så man får akta sig. När man har tränat ett tag behöver man
duscha och det är precis vad tigern gör – men det är något med schampot.

TECKENSPRÅK
Intensitet
Många tecken kan utföras med olika intensitet. Dessa är företrädelsevis verb. Det är tecknet i kombination med det orala adverbet som visar vilken intensitet man pratar om.
Likadana tecken kan med olika munbild betyda något annat, som i det här avsnittet där munbilden visar LEOPARD eller PRICKIG. Med det lexikala tecknet LEOPARD används svensk
lexikal munbild medan PRICKIG utförs med ett teckenspråkigt oralt adverb.
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7. KLOHANDEN

FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Berätta om teckenspråkets handformer. Visa hur man tecknar HANDFORM. Visa också klohanden (se handformsplanschen). Försök att komma på fler tecken som utförs med
handformen och klistra sedan in dem i elevboken eller på en
gemensam plansch. Uppmana gärna eleverna att leta efter tecken som utförs med klohanden i programmet. Fokusera först på
de tecken som presenteras och leta därefter efter sådant som är
dolt, i bilder eller berättelser. I ”handformsteckenlistan” ser ni
vilka tecken som finns med i avsnittet. Förbered också eleverna
på begrepp som kan vara nya. På polisstationen pratas det till
exempel om tre MISSTÄNKTA och TIPS.

• Skriv ut rätt handform.
• Skriv ut bilderna som
tillhör avsnittet:

TIGER, KOKOSNÖT,
SCHAMPO, BONDE,
STEGE och REGNA.

LEKTIONSFÖRSLAG

• Träna på tecknen som finns i avsnittet. TIGER, KOKOSNÖT, SCHAMPO, BONDE, LÄKARE, BRANDMAN, SVETTAS, SIFFROR, STEGE och REGNA.
Använd gärna kopieringsunderlaget för handformer och bildkort. Spela också memory eller
gör någon av lekarna, se ”Lekar och spel”.

• Med enkla medel kan man göra en egen liten film eller teater om en tiger. Gör som Amina,

måla diskhandskar och en gammal tröja, eller andra gamla kläder för att skapa rekvisita. Bestäm tillsammans vad ni tycker att er film ska handla om. Skriv en gemensam text, filma eller ta
kort på när ni tecknar eller rita bilder för de olika scenerna som behövs.

• Gör ett ämnesövergripande tema av ovanstående aktivitet genom att också involvera kurspla-

nerna för bild och svenska. Utveckla gärna er film med repliker. Kanske möter tigern någon, till
exempel ett lejon eller varför inte en leopard som har busat med tigern och bytt ut schampot.

• Hos detektiverna presenteras tre yrken: bonde, brandman och läkare. I andra avsnitt finns

fler yrken som är misstänkta personer: PILOT, BAGARE, KOCK, POLIS, KONSTNÄR,
SNICKARE, FISKARE och kanske TJUV. Träna på att ha små dialoger.
– VAD JOBB DU?
– DITT JOBB, GÖR VAD?

– BAGARE JAG.
– BAKAR.

Vill man vara extra tydlig när man pratar om personer som utför ett yrke kan man lägga till
tecknet för PERSON, till exempel SNICKARE+PERSON eller KONSTNÄR+PERSON.

• Fyll i elevboken eller er gemensamma plansch med de bilder och tecken som ni tycker passar till
klohanden. Skriv ord bredvid bilderna.
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7. KLOHANDEN

MER INFORMATION OM AVSNITTET
– UNDERLAG TILL UNDERVISNINGEN
Våningen KLO-HANDEN
I det här avsnittet presenteras: TIGER, KOKOSNÖT och SCHAMPO. Här det dags för teater
igen! Amina målar på diskhandskar och en gammal tröja så att de liknar en tiger. Med enkla medel,
som några blomkrukor, ett duschdraperi och en tom schampoflaska, skapas filmen om tigern som
råkar ta leopardschampo och blir prickig.

Hos detektiverna
I varje avsnitt presenteras tre misstänkta – den som tecknas med aktuell handform är den rätta. I
det här avsnittet presenteras BONDE, BRANDMAN och LÄKARE. Assistenten tycker att det
är väldigt varmt och SVETTAS vilket leder polisen till rätt misstänkt – BONDEN.

Kiosken
I det här avsnittet kommer en cyklist ut ur hissen. Stanna gärna upp och låt eleverna gissa vad cyklisten behöver. Cyklisten har en nummerlapp utan siffror. Bakom disken i kiosken finns fullt av
siffror men kioskägaren förstår som vanligt inte kundens behov och kommer med en STEGE som
utförs med handformen klohanden.

Minst eller mest
Här presenteras två nyanser av tecknet REGNA. Det är det orala adverbet och intensiteten i
tecknet som visar hur mycket det regnar. Lätt regn som tecknas med små rörelser – och det orala
adverbet U – och ösregn som tecknas med en intensiv rörelse – och det orala adverbet S.
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8. V-HANDEN

BESÖKET HOS FÅRFRISÖREN
Alla vet var vi går när håret ska klippas. Fåret tycker att ullen behöver klippas, lite i alla
fall, så det letar upp en frisörsalong. Frisören välkomnar fåret in i salongen. Där finns
en bio så att man kan se på film under klippningen. Fåret tittar på filmen men vad händer när frisören också tittar lite för mycket på filmen?

TECKENSPRÅK
Tecken för begreppet GÅ
Det finns många sätt att teckna GÅ. Grundtecknet görs med v-handen i andra handens handflata.
Är det ett djur som går på fyra ben kan v-handen på båda händerna placeras bakom varandra och
med fingrarna går man framåt så att det liknar ett djur. Är det ett väldigt stort djur som går, kanske en elefant, kan man teckna med knutna handen på båda händerna och klampa fram. Man kan
också använda v-handen och gå med ”benen” i luften. Med hjälp av orala adverb kan man beskriva
hur gåendet går för den man beskriver. Det fungerar också att använda flata handen som i första
avsnittet där hunden går.
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8. V-HANDEN

FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Berätta om teckenspråkets handformer. Visa hur man tecknar HANDFORM. Visa också v-handen (se handformsplanschen). Försök att komma på fler tecken som utförs med
handformen och klistra sedan in dem i elevboken eller på en
gemensam plansch. Uppmana gärna eleverna att leta efter tecken som utförs med v-handen i programmet. Fokusera först på
de tecken som presenteras och leta därefter efter sådant som är
dolt, i bilder eller berättelser. I ”handformsteckenlistan” ser ni
vilka tecken som finns med i avsnittet. Förbered också eleverna
på begrepp som kan vara nya. På polisstationen pratas det till
exempel om tre MISSTÄNKTA och TIPS.

• Skriv ut rätt handform.
• Skriv ut bilderna som
tillhör avsnittet:
FÅR, SAX, BIO,
GRILL, KÖRSBÄR och
PROMENERA.

LEKTIONSFÖRSLAG

• Träna på tecknen som finns i avsnittet: FÅR, SAX, BIO, KALKON, ANKA, KAMEL,

GRILL, KÖRSBÄR och PROMENERA. Använd gärna kopieringsunderlaget för handformer och bildkort. Spela också memory eller gör någon av lekarna, se ”Lekar och spel”.

• I ett ämnesövergripande tema med tre ämnen, teckenspråk, svenska och bild, kan klassen göra

en egen får-frisörsalong eller hitta på en egen historia, kanske om en kalkon som går på äventyr
eller något annat med handformen v-handen.
För att bygga en scen krävs en låda eller en flyttkartong med öppningen åt sidan så att man
kan titta in i lådan som en TV. Gör några spår i den del som är neråt. Spåren ska vara tillräckligt breda för att figurer på blompinnar ska kunna klämma sig igenom. Klipp till berg, träd eller
gräs som behövs i er berättelse. Måla och limma in det i er kuliss. Häng in en sol eller moln beroende på vad ni behöver. Historien kan skrivas i en gemensam text eller med hjälp av en liten
bildserie. Turas om att vara berättaren som står bredvid lådan och berättar. Filma alltihop.

• Tecken för begreppet GÅ: I avsnittet beskrivs hur fåret går med v-handen på båda händerna

bakom varandra för att symbolisera att det är ett fyrbent djur som går. Amina har olika orala
adverb för att visa hur jobbigt det är för fåret att gå. Leta tillsammans med eleverna efter olika
tillfällen när tecknet GÅ visas och titta noga på hennes ansiktsuttryck. Är det lätt eller jobbigt?
I slutet av den tecknade filmen smyger frisörfåret iväg. Hur tecknas GÅ så att publiken förstår
att fåret smyger? Träna tillsammans med eleverna på att teckna GÅ på olika sätt. Använd gärna
plastdjur och diskutera hur djuret ska gå – uppför en backe eller på platt mark? Vill man ge
eleverna extra utmaningar kan man diskutera hur andra typer av djur går som exempelvis fåglar
(med tupphanden) eller elefanter (med knutna handen).

• Fyll i elevboken eller er gemensamma plansch med de bilder och tecken som ni tycker passar till
v-handen. Skriv ord bredvid bilderna.
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8. V-HANDEN

MER INFORMATION OM AVSNITTET
– UNDERLAG TILL UNDERVISNINGEN
Våningen V-HANDEN
I det här avsnittet presenteras: FÅR, SAX och BIO. Amina hittar på en berättelse om fåret och
bygger sedan med papper och kartong ett får och en kuliss som liknar en frisörsalong. Fåren kan
röra sig i kulissen genom en blompinne som löper i ett spår i kulissen.

Hos detektiverna
I varje avsnitt presenteras tre misstänkta men endast en av dem är rätt – den som tecknas med
aktuell handform. Stanna gärna upp och låt eleverna gissa vad som är rätt svar. I det här avsnittet
är det KALKON, ANKA och KAMEL. Assistenten dansar runt på stationen och detektiven får
en ledtråd som leder till KALKONEN.

Kiosken
Ut från hissen kommer denna gång en grillmästare. Stanna gärna upp och låt eleverna gissa vad
grillmästaren ska beställa i kiosken. Bakom disken står flera GRILLAR men kioskägaren missuppfattar som vanligt situationen och grillmästaren får ett KÖRSBÄR.

Minst eller mest
Här presenteras två nyanser av tecknet GÅ. Tecknet utförs med mer och mer intensitet samtidigt
som de två orala adverben U, för lätt gång och S för intensiv gång läggs till.
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9. A-HANDEN

STRUTSAR PÅ ÄVENTYR
I Strutsköping är det två strutsar som är ute och går. De har varit vänner i flera år –
kanske är det något mer? Plötsligt hittar de pengar. Genast går de till stans italienska
restaurang. De beställer sin favorit – chips!

TECKENSPRÅK
Tecken för ÄTA
Det finns flera tecken som beskriver att äta. Grundtecknet är a-handen som förs emot munnen.
Detta tecken kan tecknas med olika intensitet för att visa hur mycket eller hur snabbt någon äter.
Vill man berätta om någon som äter med kniv och gaffel äter man med båda händerna från en
tänkt tallrik. Använd v-händer. Vill man visa att ett djur äter kan man använda handen som avbildande tecken för en mun och äta från exempelvis en gräsmatta som är utplacerad i teckenrummet.
Är det en fågel som äter använder man tecknet för fågel och pickar i sig maten.
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9. A-HANDEN

FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Berätta om teckenspråkets handformer. Visa hur man tecknar
HANDFORM. Visa också a-handen (se handformsplanschen).
Försök att komma på fler tecken som utförs med handformen
och klistra sedan in dem i elevboken eller på en gemensam
plansch. Uppmana gärna eleverna att leta efter tecken som
utförs med a-handen i programmet. Fokusera först på de tecken
som presenteras och leta därefter efter sådant som är dolt, i
bilder eller berättelser. I ”handformsteckenlistan” ser ni vilka
tecken som finns med i avsnittet. Förbered också eleverna på
begrepp som kan vara nya. På polisstationen pratas det till
exempel om tre MISSTÄNKTA och TIPS.

• Skriv ut rätt handform.
• Skriv ut bilderna som
tillhör avsnittet:

STRUTS, PENGAR,
CHIPS, MAT,
PYSSEL och ÄTA.

LEKTIONSFÖRSLAG

• Träna på tecknen som finns i avsnittet: STRUTS, PENGAR, CHIPS, HJÄLTE, POLIS,

DRAKE, TA UPP KORT, MAT, PYSSEL och ÄTA. Använd gärna kopieringsunderlaget för
handformer och bildkort. Spela också memory eller gör någon av lekarna, se ”Lekar och spel”.

• Gör egna chips genom att skiva skalad potatis med en osthyvel. Lägg dem i ugnen i 150 grader i
20 minuter. Ta ut och pensla varje chips med lite rapsolja. Krydda! In i ugnen igen i 10 minuter. Ta ut och lägg på hushållspapper. Chipsen är klara!

• Tecken för ÄTA: Gör en hög av kort från kopieringsmaterialet. Dra ett kort och diskutera hur

man skulle kunna teckna att personen eller figuren äter. Låt eleverna träna på att teckna en
liten sats BRANDMAN ÄTA, STRUTS ÄTA och så vidare. Lägg till olika intensitet i tecknen
som visar om de kastar i sig maten eller äter onaturligt långsamt.

• Att gå in i sin roll. I det här avsnittet pysslar Amina både strutsar och en dockteater. För att

berätta vad som händer i dockteatern krävs en berättare. Man kan välja att berätta före, som
Amina gör, eller att först visa teatern och sedan berätta.

• Gör en dockteater tillsammans. För att göra dockor kan man pyssla som Amina gör i avsnittet

eller bara skriva ut två bilder av strutsar som man klistrar på lite hårdare papper och sedan sätter fast på en blompinne. Ett smidigt sätt att göra en teater är att lägga en filt över ett bord så att
man inte ser vad som händer under bordet. De som spelar teatern sätter sig bakom bordet och
spelar med dockorna på bordsskivan.

• Öva på att vara berättare. Titta flera gånger på avsnittet. Diskutera vad man vet om strutsarna

bara genom att titta på Aminas ansiktsuttryck. Är den ena strutsen mer cool? Hur visar hon att
det finns pengar på marken? Hur visar hon att den ena strutsen vill att den andra ska följa med
åt ett bestämt håll? Hur visar hon att det blir pinsamt? Tänk igenom vilka personligheter strutsarna har innan ni börjar teckna. Det är lättast att börja med två personligheter som är ganska
lika varandra. När man tränat några gånger och blir mer säker kan man skapa två personligheter som är mer olika varandra.

• Fyll i elevboken eller er gemensamma plansch med de bilder och tecken som ni tycker passar till
a-handen.
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9. A-HANDEN

MER INFORMATION OM AVSNITTET
– UNDERLAG TILL UNDERVISNINGEN
Våningen A-HANDEN
I det här avsnittet presenteras: STRUTS, PENGAR och CHIPS. Amina gör egna chips av potatis
och hittar på en dockteater om två strutsar som hon har pysslat av blompinnar, gamla påskägg,
tjockt papper, klädnypor och lite rep. Hon gör också egna pengar av papper och bygger en dockteater av en gammal låda. För att berätta historien använder hon avbildande tecken som visar hur
strutsarna GÅ-FRAMÅT, TITTA-PÅ-VARANDRA, PLOCKA-UPP-PENGAR och till och
med PUSSA med hjälp av a-handen.

Hos detektiverna
I det här avsnittet presenteras tre alternativ till vem den fina hatten tillhör. Endast en av dem är
rätt – den som tecknas med aktuell handform. I det här avsnittet ser vi POLIS, HJÄLTE och
DRAKE. Polisassistenten plockar upp kort och stoppar i sin ficka. Då får polisen en ledtråd som
leder fram till svaret – HJÄLTE som tecknas med a-handen.

Kiosken
En servitris med ett tomt fat kommer ut ur hissen. Stanna gärna upp och låt eleverna komma med
förslag på vad servitrisen kommer att beställa i handformskiosken. Bakom disken finns massor av
MAT men kioskägaren missuppfattar kunden som vanligt och servitrisen får PYSSEL.

Minst eller mest
Här presenteras två nyanser av tecknet ÄTA. Det är tecknets intensitet som beskriver hur mycket
personen äter. Han äter lite tecknas med små rörelser, och när han glufsar i sig tecknas det med ett
mycket intensivt tecken.
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10. SPRETHANDEN
TECKENSPRÅKSSÅNGEN
Teckenspråk är ett språk med händerna, ansiktet och kroppen. Språket gör att vi
förstår varandra. Sången handlar om vad teckenspråket betyder för livet och hur livet
skulle se ut utan teckenspråk. Har man ett språk kan man lära sig saker och förstå
världen. Därför är teckenspråket värt en handformssång.

TECKENSPRÅK
Orala adverb till intensitet
På teckenspråk har man stor möjlighet att beskriva en företeelse mer exakt än vad man har i det
svenska språket. Det gör man genom att ändra intensitet i tecknet, byta oralt adverb och genom att
ändra kroppsspråk. I ”minst eller mest” visas två ytterligheter av ett tecken, men man skulle också
kunna skapa mindre steg däremellan. Det snöar pyttelite, det snöar lite mer, det snöar lagom mycket, det snöar mycket eller det snöar enormt mycket. Med munbilden U visar man att det är lite men
man kan ändå öka intensiteten i tecknet några steg innan man tycker att det är ett lagom snöande
och övergår till munbilden M. Även där kan man öka intensiteten innan man tycker att det betyder
jättemycket snöande och byter munbild till S. Trots det kan intensiteten ökas och kroppen lutas en
aning framåt för att visa hur otroligt mycket det snöar.
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10. SPRETHANDEN

FÖRFÖRSTÅELSE

FÖRBEREDELSER

Berätta om teckenspråkets handformer. Visa hur man tecknar HANDFORM. Visa också sprethanden (se handformsplanschen). Försök att komma på fler tecken som utförs med
handformen och klistra sedan in dem i elevboken eller på en gemensam plansch. Uppmana gärna eleverna att leta efter tecken
som utförs med sprethanden i programmet. Fokusera först på
de tecken som presenteras och leta därefter efter sådant som är
dolt, i bilder eller berättelser. I ”handformsteckenlistan” ser ni
vilka tecken som finns med i avsnittet. Förbered också eleverna
på begrepp som kan vara nya. På polisstationen pratas det till
exempel om tre MISSTÄNKTA och TIPS.

• Skriv ut rätt handform.
• Skriv ut bilderna som
tillhör avsnittet:
TECKENSPRÅK,
ÄNGEL, ELD, VÄLLING,
FJÄRIL och SNÖA.

LEKTIONSFÖRSLAG

• Träna på tecknen som finns i avsnittet: TECKENSPRÅK, ÄNGEL, ELD, VÄLLING, ÄCKLIG, ÄPPLE, CITRON och SNÖ. Använd gärna kopieringsunderlaget för handformer och
bildkort. Spela också memory eller gör någon av lekarna, se ”Lekar och spel”.

• Teckenspråkssång/handformssång: Diskutera vad teckenspråk betyder för er. Finns det någon
som har erfarenhet av att inte ha haft teckenspråk hela livet? Hur kändes det? Hur känns det
nu? Finns det någon som kan ett annat teckenspråk från något annat land? Hur ser det ut?

• Hitta på en egen teckenspråkssång! I avsnittet tecknar Amina att teckenspråket är som en hjälpande ängel eller som en eld. Härma hennes teckenspråkssång eller hitta på en egen.

• Utveckla intensiteten. Den här övningen passar elever som har kommit lite längre i ämnet teckenspråk. Välj ett tecken från ”minst eller mest” i ett avsnitt. Öva på att teckna med munbilden
U genom att göra små nätta rörelser i teckenintensiteten. Använd samma munbild men öka
intensiteten i tecknet. Diskutera tillsammans hur hög intensitet man kan ha i tecknet innan
munbilden inte passar längre.

• Teckna med känsla. Som teckenaktör har man stor möjlighet att uttrycka känslor. Även detta

går att göra nyanserat. Tänk om man tycker mycket om att det snöar eller inte alls gillar snö.
Välj bland tecknen från ”minst eller mest” och träna på att teckna med känslouttryck. Börja med
SNÖA. Titta på avsnittet. När det snöar lite ser aktören glad ut, ser sig omkring och tittar upp
emot snöhimlen. Träna på att teckna SNÖA och samtidigt se ut som att man älskar att det snöar. Det är intensiteten i tecknet som visar hur mycket det snöar samtidigt som känslan förmedlas. I avsnittet verkar det som att det snöar för mycket till slut. Hur uttrycks den känslan? Har
man planerat att bada kanske man blir arg när det börjar snöa även om det snöar lite. Utmana
eleverna att visa olika känslor och teckna med olika intensitet.

• Fyll i elevboken eller er gemensamma plansch med de bilder och tecken som ni tycker passar till
sprethanden. Skriv ord bredvid bilderna.
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10. SPRETHANDEN

MER INFORMATION OM AVSNITTET
– UNDERLAG TILL UNDERVISNINGEN
Våningen SPRETHANDEN
I det här avsnittet presenteras: TECKENSPRÅK, ÄNGEL och ELD. Amina funderar över hur
det skulle kännas ifall man inte hade något språk, antagligen tråkigt och ensamt. Språk är livet!
Teckenspråk kan vara som att bli som en flygande ängel som kan flyga så högt man vill, som att få
livets låga i sina händer och kunna kommunicera obehindrat med sin omvärld.

Hos detektiverna
I varje avsnitt presenteras tre misstänkta men endast en av dem är rätt – den som tecknas med
aktuell handform. Stanna gärna upp och låt eleverna gissa vad som är rätt. I det här avsnittet presenteras VÄLLING, ÄPPLE och CITRON. Vilket kan vara det rätta när en baby behöver mat?
Assistenten är ganska äcklig när han petar i näsan och just då får polisen ledtråden som gör att
problemet får en lösning – VÄLLING så klart!

Kiosken
En vampyr kliver ut ur hissen. Stanna gärna upp och låt eleverna gissa vad vampyren behöver.
Bakom disken i kiosken finns påsar med blod men kioskägaren missuppfattar som vanligt kunden
och ger henne en fjäril.

Minst eller mest
Här presenteras SNÖ med olika intensitet. Det snöar litegrann med små lätta tecken och det orala
adverbet U. Det snöar jättemycket med större teckenrörelser, högre intensitet och det orala
adverbet S.
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Handformsteckenlista
Tecken som förekommer i avsnitten
1. S-handen
BUSS, KIKARE, KOPP, HALS, FÅNGA, ELEFANT, ÅKA-BUSS, GLAS,
FLYTVÄST, VATTEN, MELON, BUSS-STOPP, SVAN, VARG, GIRAFF, SÄTTAUPP-RYGGSÄCK-PÅ-BORDET, KRYDDA, DRICKA

2. Flata handen
BOK, VÅNINGSPLAN, PÅKALLA UPPMÄRKSAMHET, BERÄTTA, HUS,
DÖRR, HAR, GRODA, HOPPAS-SOM GRODA, FÖRLÅT, DÅLIG, BORSTA-AVSIG, PIRAT, KARATE, BRA, DITÅT, AJAJ-KAPTEN, VÄNTA, STOPP, VILL-HA,
PRESENTERA, DEN-DÄR, PANNKAKA, SOVA, VILL, MIN, TÄLT, GÅ SOM
HUND, AKVARIUM, HATT, HYLLA, KLOCKA, SIMMA, HUND, PLASKA, INTE,
GLAD, RYGGSIM, SLUT, NATT, HEJDÅ

3. Knutna handen
VÄSKA, SKA I FRAMTIDEN, MÅSTE, GUBBE, MOPED, MOTORCYKEL, LASTA-PÅ-VÄSKA, VIKTIG, JOBBA, PILOT, HÅLLA-FAST, OND, MILITÄR, STARK,
GRYM, BANDYKLUBBA, ISHOCKEY, KROCKA, SPÄNNANDE, BLÅSA, BIL,
AVBILDANDE TECKEN SOM I SAMMANHANGET BETYDER EN PERSON

4 Tumhanden
TUMMEN-UPP, LASTBIL, DET-HÄR-ÄR-JAG, TJUV, GIFT, JAGA, SKJORTA,
TRÅKIG, KÖTT, ROLIG, NÖT, TÄVLA, POKAL, TRÄNA, BEREDD, RATTA

5. Pekfingret
DEN-DÄR, PRINS, DEN-HÄR, DISCO-DANS, AVBILDANDE TECKEN PERSON SOM GÅR FRAMÅT, STOLT, SNURRA, SNURRA OM VARTANNAT,
RUNT, MISSTÄNKT, HELIKOPTER, DOM-DÄR, YR, BALLERINA, LÖK, LYCKLIG, PAPPA, FARFAR, SÄGA-TILL, PLÅGAS, ONT, BLÅ, RÖD, GÅ DIT, IGÅR,
IMORGON, MÅNAD, GRÅTA, HÅLLA MED, TORKA-BORT-TÅR, FÖNSTER,
TRIPPA-FRAM, FLÄKT
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6 N-handen
ÄGG, VERKLIGEN (PI), SAMMA, RUTSCHKANA, FILA-NAGLARNA, KONSTNÄR, PENSEL, STRUNTA- I, FAKTA, SANT, NU, STAN, BACON, GUNGA,
HISS, HUMLA, UTSIKT, SITTA, ÅKA, NÖJD och FLYGA-MED-N-HAND.

7 Klohanden
TIGER, KOKOSNÖT, SCHAMPO, SVETTAS, BONDE, KLIA SIG I HUVUDET,
LEOPARD, PRICKAR, DUSCH, STEGE, SKRÄMMA, GÅ SOM EN TIGER,
KAMMA SIG, SAKNAR, REGN, MOLN, BUSKE, AKTA, FÖRSIKTIG, MUSKLER (som avbildande tecken), VRIDA PÅ KRAN, SKRATTA

8 V-handen
TITTA-FRAMÅT, SE-PÅ-MIG, GÅ, DJUR-SOM GÅR, KALKON, DANSA, 2,
FRISÖR, SAX, FRISERSALONG, GRILL, KÖRSBÄR, SÄTTA-SIG om man är
fyrbent, SMYGA,

9 A-handen
FANTASTISKT om maten i kiosken, STRUTS, HJÄLTE, HATT med brätte,
PLOCKA UPP KORT, PENGAR, NÄBB, POTATIS, CHIPS, PYSSLA

10 Sprethanden
TECKENSPRÅK, ÅHH, FINNS-INTE, SÅDÄR, FATTIG, LIV, HEMSK, VÄLLING, ÄNGEL, FJÄRIL, BLOD, ELD, SJÄLVKLAR, MINGLA, FÖRVIRRAD och
ANDAS
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Lekar och spel
Här kommer förslag på ett antal lekar och spel som kan användas när som helst i
klassrummet. Det som behövs är material som vanligtvis finns i ett klassrum,
och utskrivna bilder och handformskort. Lekar och spel är ett bra sätt att utveckla
språket. Det kan vara som repetition för de elever som behöver träna lite extra men också
för elever som kommit långt språkligt för att ge dem extra utmaningar.

Memory
Skriv ut de bilder och handformskort som ni vill träna på. Klipp till dem och limma upp dem på hårdare
papper och spela memory. Paren kan vara olika beroende på vad man vill träna. Handform - bild, eller
djurbild - djurbild eller yrkesbild - yrkesbild osv.

Självrättande spel
Skriv ut de handformer som ni vill träna på i flera exemplar. Skriv ut bilder som passar till handformerna.
Limma fast rätt handform på baksidan av varje bild. Lägg handformer på bordet. När man spelar lägger
man en bild på rätt handform. När man är klar (eller under tiden) kan man kontrollera om det var rätt
genom att vända på bildkortet och titta på baksidan.

Handformskull
Bestäm en handform tillsammans. En jagar. När man nästan blir tagen kan man teckna ett tecken med rätt
handform och då kan man inte bli kullad.
Man kan variera den här leken genom att de som blir tagna måste gå till en ruta. Om de kan teckna ett
tecken med rätt handform kan de bli fria igen. En annan variant är att en kompis kan rädda den fångade
från rutan genom att teckna ett tecken med rätt handform. Man kan ha lite strängare regler genom att varje tecken bara får användas en gång. När alla är i rutan är leken slut och man får välja någon ny som jagar.

Fruktsallad
Dela upp eleverna i tre eller fyra grupper. Varje grupp har ett tecken. Sätt er på stolar i en ring. En person
har ingen stol, men vill gärna ha det. Den personen tecknar ett av lagens tecken. Alla i det laget måste då
byta plats och personen utan stol har en chans att ta en vilket gör att en annan person blir utan stol. Om
personen i mitten tecknar FRUKT/SALLAD byter alla plats med varandra.
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Sida till sida
Den här leken kräver lite mer plats, gärna en korridor. Här bestämmer man ett tecken för vänster vägg,
ett tecken för höger vägg och ett tecken för att sätta sig mitt emellan väggarna på golvet. Exempelvis BÅT,
PIRAT och HUND. Om ledaren tecknar BÅT ska alla springa till den väggen, tecknar ledaren PIRAT ska alla
springa till den andra väggen och tecknar ledaren HUND ska alla sätta sig i en rad efter varandra mitt på
golvet. I den här leken åker man ut och det gäller att vara kvar till sist. Den som kommer fram till rätt plats
sist åker ut, så om ledaren säger BÅT springer alla till rätt vägg. Den som nuddar väggen sist åker ut. Man
kan göra det svårare genom att öka tempot.

Minnesring
Alla sitter i en ring på stolar eller på golvet. Här gäller det att komma ihåg alla tecken. Bestäm en handform. Den första personen tecknar ett tecken med den handformen, t.ex. BÅT. Nästa person tecknar BÅT
och ett eget tecken, PIRAT. Den tredje tecknar BÅT, PIRAT och GRODA osv. Beroende på hur många man
är så kan man fortsätta i flera varv. Man kan också åka ut om man inte minns eller få en prick.

Handformsspel
Det här spelet kan göras i större format på golvet eller som ett brädspel på ett bord. Lägg ut ett antal bilder
på handformer i en rad. Bestäm var det är start och mål. Slå med en tärning. Hoppa själv, alternativt med
en spelpjäs, fram så många hopp som tärningen visar. Gör ett tecken till den handform du hamnat på.
Alternativt välj en bild som passar till den handform du hamnat på och teckna vad du ser på bilden. Den
som kommer först i mål vinner. Vill man ta bort tävlingsmomentet kan man ta bort start och mål och
istället bara ha ett antal bilder som passar till handformerna. När bilderna är slut är spelet slut.
Ett annat alternativ är att sätta handformer på en tärning och när man har slagit går man till rätt handform och väljer en bild eller tecknar själv ett tecken med rätt handform.

Gorillan och taskmörten (en mer avancerad lek)
I den här leken gäller det att bli gorilla och att behålla platsen som gorilla så länge som möjligt.
Sitt på stolar i en ring. Bestäm en handform. Alla utom två ska sedan bestämma ett tecken till handformen. De två som är kvar blir gorilla och taskmört. Exempelvis GORILLA, TASKMÖRT, BÅT, HUND,
GRODA, PIRAT, PANNKAKA, GLAD. Gorillan och taskmörten ska sitta bredvid varandra. Gorilla tecknas
GORILLA och taskmörtens rörelse är att ”dra in kinderna så att munnen blir jättesmal och att sätta ihop
handflatorna och göra fiskrörelser.”
Gorillan börjar och tecknar först sitt eget tecken och sedan en annans, t.ex. GORILLA – BÅT. Den som har
båt svarar BÅT – GRODA. Då blir det grodans tur att svara GRODA – HUND osv. Man kan också skicka
till taskmörten. Efter ett tag blir man lite snurrig av alla skickningar. Det är därför lätt att säga fel. Då blir
den personen taskmört. Det innebär att den personen flyttar till taskmörtens plats och alla övriga flyttar
upp ett steg emot gorillans plats. Nu blir det svårt! Om PANNKAKA gjorde fel så flyttar den personen till
TASKMÖRTENS plats. TASKMÖRT blir BÅT, BÅT blir HUND, HUND blir GRODA och PIRAT blir PANNKAKA. GLAD sitter kvar. Det är alltså platsen som är tecknet, inte personen. Man kan ha ett bildkort på
stolen för att göra det lite enklare. Sen börjar allt om igen med att GORILLA skickar till någon.

Intenstitetsleken

.

Välj ett antal kort med verb eller djur. Gör en lista på tavlan
med två kolumner. Över den ena skriver man och över den
andra ! Dra ett kort och teckna som vanligt eller med hög
intensitet precis som i avsnitten av Handformshissen. Var
passar kortet? Om man väljer djur kan man visa hur det skulle
tecknas om djuret smyger eller klampar. Vill man göra det lite
svårare lägger man till en gul kolumn också.

39

Kopieringsunderlag: 1. S-HANDEN

Kopieringsunderlag: 2. FLATA HANDEN

Kopieringsunderlag: 3. KNUTNA HANDEN

Kopieringsunderlag: 4. TUMHANDEN

Kopieringsunderlag: 5. PEKFINGRET

Kopieringsunderlag: 6. N-HANDEN

Kopieringsunderlag: 7. KLOHANDEN

Kopieringsunderlag: 8. V-HANDEN

Kopieringsunderlag: 9. A-HANDEN

Kopieringsunderlag: 10. SPRETHANDEN

Kopieringsunderlag: HANDFORMSKORT 1

Svenskt teckenspråk
har 42 handformer
varav UR har valt att
presentera tio i
programserien
Handformshissen.

Kopieringsunderlag: HANDFORMSKORT 2

Svenskt teckenspråk
har 42 handformer
varav UR har valt att
presentera tio i
programserien
Handformshissen.

Se Handformshissen
på UR Play

Programseriens kopplingar till läroplanen för specialskolan,
grundsärskolan och grundskolan
LSpec11
Förskoleklassen
Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta
sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat
sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen
ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola
och fritidshem. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra
genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.
Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att
ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.
handformer, bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
• Teckenspråkets
rim, ramsor och andra ordlekar, utifrån elevens förutsättningar och behov.
• Teckenlekar,
texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och, utifrån elevens förutsättningar och behov, ljud.
• Berättande
Skapande
genom
lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
• Olika material, redskap
och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
• Digitala verktyg för framställning
av olika estetiska uttryck.
•

LSpec11 årskurs 1–4
Teckenspråk för döva och hörselskadade
Undervisningen i ämnet teckenspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap i och om teckenspråket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt teckenspråk och sitt svenska språk parallellt, så att de får tilltro till sin
språkförmåga och kan uttrycka sig med båda språken i olika sammanhang och för olika syften. Det innebär att eleverna genom
undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språken för att tänka, kommunicera och lära […] I mötet med olika typer av
texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin
förståelse för omvärlden. Genom undervisningen i ämnet teckenspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga
att:
uttrycka sig nyanserat på teckenspråk i texter och samtal
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

•
•

Genom det centrala innehållet:
Berättande och beskrivande texter om fiktiva eller verkliga händelser, egna intressen, erfarenheter och upplevelser.
Teckenspråkets struktur i enkla satser. Olika typer av satser och andra icke-manuella grammatiska markörer.
Teckenspråk i teater, bildkonst och poesi.

•
•
•

Svenska för döva och hörselskadade

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att
utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
[…] Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. […] Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskaper för att kunna göra jämförelser mellan svenskan och teckenspråket och urskilja likheter och olikheter
mellan språken. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om, och tilltro till, den egna språkliga
och kommunikativa förmågan att […] urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
ta del av ett samtalsinnehåll och återberätta i olika samtalssituationer.
• Att
texter och poetiska texter för barn i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik,
• Berättande
sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
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LSpec11 årskurs 1–4
Bild

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Genom det centrala innehållet:
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

•
•
•
•

Teknik

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett
medvetet och innovativt sätt.
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Genom det centrala innehållet:
Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

•
• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
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LGrs11
Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang
och för skilda syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer.
[…] Genom undervisningen ska eleverna få möta, utveckla kunskaper om och ges möjligheter att uttrycka sig genom litteratur, bilder, film, teater, drama, rörelse och andra kommunikationsformer.
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier
Genom det centrala innehållet:
man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig
• Hur
förstådd.
• Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.
Bild

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
Genom det centrala innehållet:
av berättande bilder, till exempel sagobilder.
• Framställning
och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
• Fotografering
som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och
• Material
naturmaterial.
Teknik

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tekniska lösningar i vardagen, hur de
fungerar och kan användas. Undervisningen syftar också till att stimulera elevernas intresse för teknik.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kan lösa problem och
uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att pröva egna tekniska idéer och hitta lösningar.
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

•

Genom det centrala innehållet:
Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

•
• Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar.
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Länkar
På de här webbplatserna finns mer information till dig som vill läsa vidare om
teckenspråk, teckenspråkig grammatik och handformer.

• På Specialskolemyndigheten, SPSM, finns mycket information att läsa:

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/teckensprak/

• Institutet för språk och folkminnen ISOF. Här finns information om Sveriges minoritetsspråk
och teckenspråk. Här finns också lättöverskådlig fakta om teckenspråkets grammatik
https://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/svenskt-teckensprak.html

• Digitalt teckenspråkslexikon på Stockholm universitet. Här söker man via handform:
https://teckensprakslexikon.su.se/sok/hander/hogerhandform

Kontakt med ur
Tfn 08-784 40 00 • kontakt@ur.se
Kontakta gärna UR:s kundservice med din respons på hur det fungerar att jobba med serien.
Vi är nyfikna på dina synpunkter och önskemål!

Lärarhandledningen är skriven av Marie Winterfeldt
Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges.
Handledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När handledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas.
Det här betyder att du som lärare bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver av hela eller delar
av handledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till elever i en portal eller liknande, eller visa
i en powerpoint-presentation. Viktigt att tänka på när du använder handledningen, på olika sätt, är att det alltid
ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om handledningen kopieras upp i sin helhet så framgår
det redan, men om det är så att du väljer att bara använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du
använder vem eller vilka det är (UR och/eller annat namn, som framgår i handledningen).

