
2008

Manus:  ........................... Ingela Holmström 

Teckenspråksaktörer:  .... Christina Högberg, Patrik Kristensson, 

 Åsa Ulemark 

Produktion:  .................... Creative Media

Systemkrav:

PC med minst Intel Pentium 4 processor på 1,5 GHz

(eller motsvarande)

Operativsystem Windows 2000/XP/Vista. 

Minst 512 MB internminne (Windows 2000/XP).

Minst 1 GB internminne (Vista).

CD-rom.

Internet Explorer 6.0 eller senare. Adobe Flash Player 9.

Adobe Reader 7.1 eller senare (Windows 2000 SP 3/XP SP2)

Adobe Reader 8.1.2 eller senare (Windows XP SP3/Vista)

160 MB lagringsutrymme om det placeras på hårddisk eller server.

Best.nr 10078-1 (1 inst.) ........................................ 134:– (168:–) 

Best.nr 10078-S (skollicens) .................................... 670:– (838:–)

Primärt utvecklat för elever teckenspråkiga elever på 

gymnasieskolan och för vuxna

På teckenspråk

OBSERVERA! 

Produkten är framställd av Specialpedagogiska Institutet för perso-

ner med funktionshinder enligt 17 § upphovsrättslagen. Produkten 

får endast spridas till personer som behöver det anpassade exem-

plaret för att kunna ta del av det bakomliggande verket. Olaga 

spridning eller överföring av produkten beivras. 

Beställ från:

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Försäljningsenheten

Nygatan 18–20, 903 27 Umeå

Order: 020-23 23 00

Fax: 090-13 75 30

E-post: order@spsm.se

Partikelverb är något som är speciellt för just svenska språket i jämfö-

relse med många andra språk. 

I teckenspråk finns normalt inte partikelverb, utom som lånord, och 

därför kan det vara svårt för teckenspråkiga att förstå och använda 

sig av dessa då de läser eller skriver svenska. Detta läromedel byg-

ger på boken Se upp! av Hans Holmgren Ording (utgiven av Natur 

& Kultur), men är omarbetad för att passa den som har tecken-

språk som första språk. I läromedlet får man lära sig vad partikel-

verb är och hur de fungerar i svenska språket. Man får också en 

genomgång av 47 ord som fungerar som partiklar, med exempel 

och förklaringar. Läromedlet innehåller dessutom övningar och en 

text, innehållande partikelverb, som finns både på svenska och på 

teckenspråk.

Se upp! 
Svenska partikelverb


