En serie pedagogiska barnprogram på
teckenspråk för de yngsta barnen, tidigare
producerade i samarbete med Utbildningsradion.
I programmen får man besöka tant Almas
leksaksaffär och där får man träffa Liisa och
fastighetsskötaren Olson.
Tillsammans med Liisa får barnen lära sig
mycket nytt om allt från ord, tecken, begrepp
och siffror till hur man skapar teckenspråksramsor.
Nu vet jag-programmen ligger på

12 dvd. Svenskt tal, avsnittsindelning
och undertext finns som tillval.
Läs mer på www.spsm.se
Programmen är fortfarande mycket

användbara i det pedagogiska arbetet
såväl i förskola som i grundskolans
lägre årskurser.
Varje program är uppbyggt kring
ett eller ett par teman. Det finns t.ex.
program som handlar om känslor,
om att känna sig ensam, om hur man
gör när man mäter och om antal och
siffror.
I varje program lyfter man fram
några aspekter av teckenspråket t.ex.
lokalisation, hur man beskriver personer eller polysyntetiska tecken. De
flesta av programmen introducerar
dessutom ett eller ett par svenska ord.
Och till sist innehåller varje program
flera teckenspråksramsor. Sammanställningen nedan vill ge er en över-

blick över innehållet i de olika programmen så att ni lättare hittar det
program som passar att använda i er
undervisning just nu!

Pedagogiskt tema: Kategorisering
djur – olika djurarter, leksaker –
olika sorters leksaker
Begrepp som tas upp: Djur, leksaker,

Program 1
Vad finns i lådan?

nallar, dockor, namn
Nya svenska ord:
Djur, nalle, namnen

Liisa, Olson och
Alma
Språkligt tema: Namn samt över-

och underordnade begrepp som djur –
hund, leksak – docka
Teckenspråksramsor: Liisa förklarar
Kort om handlingen: Vi får för

första gången besöka Alma och Liisa
i leksaksaffären. Idag kommer det en
leverans med nya leksaker till affären.
Men vem är det som hjälper till att
bära in alla kartongerna?

här tydligt hur hon tänker när hon
skapar teckenramsorna.
Lek med namn: LIISA, ALMA,
OLSON
Lek med ord: NALLE
Best nr: 10413

SID 1
Program 2
Vad heter musen?

Program 3
Vad hände egentligen?

på besök i leksaksaffären!

Begrepp som tas upp: Problem,

namn – djurart, djur, ensamhet,
rädsla, levande djur – leksaksdjur
Nya svenska ord: Går, mus, katt,

hund
Språkligt tema: Ett ord – flera olika

tecken. Ordet ”går” jämförs med
tecken för olika djur, människor och
saker som går.
Perspektivbyte – katt kontra mus
resp. hund
Personbeskrivning på teckenspråk –
tuff man
Teckenspråksramsor: Tydlig be-

skrivning av hur Liisa tänker när hon
skapar ramsan AGATON ...
Lek med namn: AGATON, OLSON,
MUS
Lek med ord: KATT, HUND
Lek med siffror: Katt och mus
Lek med teckenmimik: Mus och
fåtölj
Best nr: 10416

Vad kommer sen?

Kort om handlingen: Alma har fått

Kort om handlingen: Olsons mus är

Pedagogiskt tema: Djur

Program 4

Kort om handlingen: Liisa och

Olson har sett en bilolycka men de
är inte riktigt överens om vad det var
som hände.
Pedagogiskt tema: Fordon och hur

de förflyttar sig
Begrepp som tas upp: Bil, lastbil,

buss, cykel, sportbil, flygplan, omkörning, höger, vänster, rakt fram, förbi,
rakt över, tvärs över, huller om buller,
efter varandra, på rad, upp och ner,
mitt emot
Nya svenska
ord: Buss, spik,

cykel
Språkligt
tema:

Lokalisation – bussar, bilar, lastbilar
och cyklar
Polysyntetiska tecken – hur olika
fordon förflyttar sig
Perspektivbyte – tävling mellan gammal bil och sportbil
Teckenspråksramsor:

Lek med ord: BUSS, CYKEL
Lek med siffror: Flygplan
Lek med teckenmimik: Spik
Best nr: 10415

tandvärk och måste gå till tandläkaren. Liisa stannar hemma och tar
hand om affären.
Pedagogiskt tema: Siffror/antal

1–19
Begrepp som tas upp: Tandvärk,

tandläkare, inventera, läsa, räkna, siffrorna 1–19, djurarter, spenar, farliga
leksaker, sålt, inte sålt, gömt
Nya svenska
ord: Tandvärk
Språkligt
tema:

Siffertecken,
uppräkning
Teckenspråksramsor:

Lek med ord: TANDVÄRK
Lek med siffror: Ko
Lek med teckenmimik: Katt och
fåtölj
Best nr: 10417

SID 3
Program 5
Smittar det?

Program 6
Minns dom?

Program 7
Varför vill hon inte bada?

Kort om handlingen: Liisas händer

Kort om handlingen: Det har kom-

har fastnat i handformen D-hand
och det värsta av allt är att det visar
sig vara en smittsam sjukdom!

mit en leverans med badsaker till
affären och nu tycker Alma och
Olson att de ska gå till badhuset.
Liisa är dock inte så förtjust i att
bada utan försöker hitta anledningar
att stanna hemma.

Pedagogiskt tema: Teckenspråkets

handformer, samarbete
Begrepp
som tas
upp: Smittar,

doktor, välja,
stor, liten,
kostar, 519,
915, 195, 159
Språkligt tema: Handformer,

D-hand, L-hand, G-hand
Teckenspråksramsor:

Lek med siffror: Indianen
Lek med handformer: Kattungen
äter pannkakor, Maskkärlek, Gubben
Larsson
Best nr: 10411

Kort om handlingen: Liisa har föd-

elsedag men det verkar inte som att
Alma och Olson kommer ihåg det!?
Pedagogiskt tema: Födelsedag

Pedagogiskt tema: Vatten, bad och

Begrepp som tas upp: Födelsedag,

simning

speciell dag, väder, luras, frissan, tårta,
present, kläder, glömt, läsa, grattis

Begrepp som tas upp: Simmar,

Nya svenska ord: Grattis Liisa! Aga-

ton är din!
Språkligt tema:

Personbeskrivningar
Teckenspråksramsor:

Lek med namn:
AGATON
Lek med ord:
FÖDELSEDAG, BLOMMAN
Lek med siffror: Födelsedagskalas
Lek med beskrivningar: Cowboy,
dam i prickig klänning, servitör,
kvinna i 1800-talskläder
Best nr: 10410

utflykt, badhuset, badbyxor, baddräkt,
badring, hatar, gömma, allergisk,
borta, hitta på, naken, bestämt/har
inte bestämt, har sagt/har inte sagt
Nya svenska ord:

Simmar
Språkligt tema:

Ett ord – flera
olika tecken. Ordet ”simmar” jämförs med tecken för olika djur och
människor som simmar.
Teckenspråksramsor:

Lek med ord: FISK
Lek med handform: Krokodil
Lek med rytm: Hatar vatten, Fiskare
Best nr: 10420

SID 4
Program 8
Varför är hon ledsen?

Program 9
Var är Almas hatt?

Pedagogiskt tema: Känslor, färger

Kort om handlingen: Alma har

tappat bort sin hatt! Olson försöker
hjälpa till på sitt sätt men till sist får
Alma ta hjälp av två detektiver.

och mönster

Pedagogiskt tema: Känslor, väder

Begrepp som tas upp: Stetoskop,

Begrepp som tas upp: Orolig, fry-

levande/inte levande, mönster, prickigt, randigt, olika färgnyanser, storlek,
clown, rolig/inte rolig, ledsen/glad,
tycker/tycker inte, idéer/slut på
idéer, fantasi, namn – substantiv
(Clown – en clown), har provat,
spöke, trolla, trollspö, chockad, jonglera, elaka, ångra, förlåt

ser, kallt, fryser ihjäl, flyger, försvunnen, favorit, älska, förtvivlad, detektiv,
detektivbricka, tjuv, betalt, pris, glad,
ledsen, omöjligt, hittat, envis, lyckades

Nya svenska ord: Hoppar, clown

Språkligt
tema:

Språkligt tema: Ett ord – flera olika

Ett ord – flera olika tecken. Ordet
”flyger” jämförs med tecken för
olika djur och saker som flyger.
Nyanser, duggregna – ösregna, småfryser – fryser ihjäl, gul – knallgul
etc.
Beskrivningar – hund med hatt på
huvudet, olika hattar

tecken. Ordet ”hoppar” jämförs med
tecken för olika djur och människor
som hoppar.
Personbeskrivning – clown, trollkarl
och assistent
Teckenspråksramsor:

Lek med ord:
CLOWN
Lek med siffror:
Trolla
Lek med beskrivningar: Ledsen
clown, glad clown
Lek med teckenmimik: Jonglera
Best nr: 10419

Är han gift?

Kort om handlingen: Liisa har va-

Kort om handlingen: Den här gång-

en är en clown på besök i affären, men
det är en mycket ledsen clown. Liisa gör
allt hon kan för att få clownen att bli
glad igen.

Program 10

Nya svenska
ord: Flyger,

detektiv

Teckenspråksramsor:

Lek med ord: DETEKTIV
Lek med ord och rytm: HATT
Lek med teckenmimik: Hatt i olika
väder
Best nr: 10418

rit i fotoaffären och hämtat foton
åt Olson. Hon tjuvtittar på korten
innan Olson får dem men det är inte
alls några kort från utflykten till badhuset som hon trott.
Pedagogiskt tema: Släkt
Begrepp som tas upp: Släkt, fru,

son, pappa, farmor, kusin, brorson,
nyfiken, fallskärm, slott, foto, förstör,
orättvist, bevis, sanning, ljuga, misstag, löst misstaget
Nya svenska ord:

Släkt
Språkligt tema:

Tecken för släktord. Beskrivningar på teckenspråk av
människor, hund och slott.
Beskrivning av händelsen i fotoaffären.
Teckenspråksramsor: Liisa beskriv-

er hur hon tänker när hon skapar
ramsan ”Fallskärmshopparen”.
Lek med siffror: (10, 20 ... 100) fallskärmshoppare
Lek med beskrivningar: Fru, son,
hund, slott
Lek med teckenmimik: Kamera
Best nr: 10409

SID 5
Program 11
Vad gör hon?

Program 12
Vågar han?
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Kort om handlingen: Alma stickar

i största hemlighet en tröja åt Olson,
men det är inte så lätt att få veta
Olsons mått utan att avslöja hemligheten.Vi får se om Liisa kan hjälpa
till!
Pedagogiskt tema: Att mäta – cm
Begrepp som
tas upp:

Problem, hemligt,
hålla tyst, avundsjuk, storlek, mått,
längd, dölja, avslöja, mäta,
morgongymnastik, cm, måttband,
knyckt, lånat, glad, ledsen, sur,
irriterad, förlåt, hjälpa, bli fel
Nya svenska ord: cm, fluga
Språkligt tema: Tecken för känslor.

Introduktion av tecken för mått.
Teckenspråksramsor:

Lek med siffror: Sticka
Lek med rytm: Morgongymnastik
Lek med beskrivningar: Fluga
Lek med teckenmimik: Fiskelycka
Best nr: 10414

Kort om handlingen: Alma har

stickat klart Olsons tröja och Olson
har övat på sitt frieri. Nu gäller det
bara att inte Liisa förstör alltihop en
gång till.
Pedagogiskt tema: Känslor
Begrepp som
tas upp: Glad,

ledsen, arg, generad, retas,
lycklig, elak,
pinsamt, löjlig,
fult, trevligt, fint,
härma, passar inte, oförskämt, förstår
inte, glöm bort, ändrar sig, dum, sur,
kär, förlovning, ring, fria, barnslig, gå
iväg, älskar dig
Språkligt tema: Tecken för känslor.

Beskrivningar på teckenspråk av
olika hundar och människor.
Teckenspråksramsor:

Lek med ord: BLOMMAN
Lek med handform: Ensam
Lek med rytm och handform: Kärlek
Lek med teckenmimik: Puss i en
grön fåtölj
Best nr: 10412

