
Teckenspråk Online

Teckenspråk Online ger elever möjlighet 
att lära sig svenskt teckenspråk på distans. 
Eleverna ges möjlighet att själva välja var 
och när de vill träna. I kombination med 
webbmöten kan teckenspråksläraren stödja 
sina elever i inlärningen av ett nytt, spännan-
de språk.

Läromedlet kan anpassas till olika elevgrup-
per eftersom inlärningen kan ske med både 
tecken, svenskt tal och undertext.  Använda-
ren kan själv välja arbetssätt genom att ak-
tivt välja bort eller till de olika funktionerna.

Teckenspråk Online innehåller totalt 12 
kapitel där varje kapitel har ett tema som ex. 
familj, hemma, kärlek och semester. I varje 
kapitel lyfts något eller några grammatiska 
områden inom teckenspråket såsom hand- 
alfabetet, frågor och påståenden, siffror, 
ägo- och hjälpverb m.m.

Läromedlet har en lärarhandledning som 
stöd för läraren vid handledning av eleven. I 
denna finns pedagogiska råd och tips.
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Stjärntema
– Miljö och Vatten

Böckerna behandlar områdena Miljö och 
Vatten och är skrivna på olika sätt såsom 
skönlitteratur och fakta. Böckerna är upp-
byggda i 11 svårighetsnivåer och här kan 
eleverna hitta en bok med den nivå som de 
befinner sig på och kan också ges möjlighet 
till utveckling i egen takt. Böckerna kan 
användas i fri läsning eller i undervisningssi-
tuation. 

Serierna Miljö och Vatten innehåller 7+6 
böcker. I slutet av varje bok finns diskus-
sionsfrågor som eleverna kan jobba med.

Du bläddrar i e-boken och klickar på text-
stycken för att få dem upplästa på tecken-
språk med svenskt tal. I e-boken kan du 
även göra anteckningar, överstrykningar 
och skriva med en penna, och allt sparas till 
nästa inloggning. Då kan eleven eller lära-
ren ringa in svåra ord eller ta upp ämnen 
för klassdiskussion. För att hitta tillbaka till 
sidan du var på sist så kan du även sätta in 
bokmärke.

Böckerna följer Lgr11.

Internetuppkoppling krävs för åtkomst till 
böckerna.
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Best.nr både Miljö och Vatten: 11843
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Vardagskommunikation

Detta läromedel är tänkt för en SFI-elev som 
är nybörjare och ska lära sig svenskt tecken-
språk.

Filmscenerna är indelade i fyra situationer:

• Möten
• I vardagen
• På arbetet
• I samhället

Svenskt eller engelskt tal finns som tillval.

Beställningsinformation
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Mitt hem

Detta läromedel är tänkt för dig som vill 
veta vad sakerna i ditt hem heter på tecken-
språk. Målgrupp är nybörjare, SFI mm. Du 
kan välja mellan att arbeta med teckenspråk 
eller svenska. Rubriker, ord texter och bilder 
tecknas när man klickar på dem.

Du kan fritt välja mellan de olika rummen i 
huset. Arbetet fortlöper genom att klicka på 
ord, bilder och texter. 

Beställningsinformation
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Vägen mot språken

Detta läromedel är tänkt för en elev som är 
nybörjare och ska lära sig teckna, läsa och 
skriva.

Rubriker, texter och bilder tecknas när du 
klickar på dem.

Läromedlet är indelat i tre olika områden:

• Alfabetet
• Ord
• Meningar

Beställningsinformation

Artikelnummer: 12238

Best.nr 12238-1 (1 licens)  80:–/år

Best.nr 12238-5 (5 licenser)  400:–/år

Best.nr 12238-10 (10 licenser)  800:–/år

Best.nr 12238-S ( skollicens)  1 800:–/år
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EU, FN och Norden
Ett läromedel inom SO och Samhällskunskap

Äntligen finns det ett teckenspråkigt läromedel 
som förklarar EU, FN och Norden. Filmerna 
handlar om Anna Andersson och hennes resa 
genom ämnet. Till sin hjälp har hon Faktagub-
ben som förklarar. Läraren väljer själv om hela 
filmmaterialet ska visas eller valda delar. 

Varje ämnesområde, EU- FN och Norden, är 
indelade i 3 kapitel. Dessa 3 kapitel är i sin tur 
indelade i avsnitt. Totalt finns över 23 avsnitt. 
Svenskt tal och text finns också som valmöjlighet.

För att få ett ökat ordförråd finns även en ordlis-
ta på 128 ord relaterade till ämnet. De är utval-
da av lärare som undervisar i samhällskunskap 
för döva. Ordlistan har förklaringar av alla ord 
på teckenspråk. Det finns även text och möjlig-
het att välja syntetiskt tal.

På webben finns också övningsmaterial för elev-
erna. Den är indelad i två moduler, Frågor samt 
Uppgifter.

Målgruppen är främst elever i behov av lärome-
del på teckenspråk, på högstadiet och gymnasiet. 
Men det passar säkert fler stadier och målgrup-
per eftersom materialet är enkelt, tydligt och 
tillgänglighetsanpassat.

Beställningsinformation

Best.nr 12236 

1 användare:  80 kr/år

5 användare:  400 kr/år

10 användare:  800 kr/år

Skollicens användare:  1800 kr/år

Prova-på-licens användare:  0 kr/år

 
Beställ direkt från webben,  
webbshop.spsm.se. Du kan också mejla 
in din order till order@spsm.se eller ringa 
på 020–23 23 00.  

Detta material är det andra av en serie inom SO 
som kommer att fortsätta att produceras fram-
över. Tidigare har vi gjort ”Hur Sverige styrs” 
inom samhällskunskap. 



SO – Religion

Perspektiv är SVT:s programserie om de oli-
ka världsreligionerna, på teckenspråk. Alla 
avsnitt har även svenskt tal och text. Av-
snitten passar utmärkt inom SO och ämnet 
religion för både mellan- och högstadiet.

Judendomen, speltid 28 min.

Buddhismen, speltid 28 min.

Kristendomen, speltid 27 min.

Kristna grenar, speltid 26 min.

Islam, speltid 28 min.

Hinduismen, speltid 28 min.

New age, speltid 28 min.

Beställningsinformation

Best.nr: 10447-1 (1 licens) 160:-/år

 10447-5 (5 licenser) 800:-/år
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Min kropp 2

Det är dags att prata om livet. Unga pratar 
om relationer, respekt, kärlek och sex i det 
digitala materialet Min kropp 2. Läromedlet 
riktar sig till ungdomar på högstadiet.

Min kropp 2 är ett läromedel på tecken-
språk för dig som vill ha hjälp i undervis-
ningen om att bli vuxen och det ansvar som 
vuxenlivet innebär.

Att växa upp är en omtumlande tid. Många 
frågor snurrar i huvudet. Måste jag dricka 
alkohol på en fest?

Efter att jag har haft sex första gången med 
någon, hur beter jag mig sedan?

–Tänk om jag är gravid?

–Har jag fått någon könssjukdom?

–Hur berättar jag att jag är homosexuell för 
mina kompisar?
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Min kropp 2
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Här är programledarna Sarah och Magnus som diskuterar olika 
ämnen i Min Kropp 2.

”Tänk om jag är gravid! Mensen är sen.” Ibland behövs det någon 
att prata med.

Att bli vuxen kan vara förvirrande. Då blir nära vänner ännu viktigare.

Det är dags att prata om livet. Unga pratar 
om relationer, respekt, kärlek och sex i det 
digitala materialet Min kropp 2. Läromedlet 
riktar sig till ungdomar på högstadiet. 
Min kropp 2 är ett läromedel på teckenspråk 
för dig som vill ha hjälp i undervisningen 
om att bli vuxen och det ansvar som  
vuxenlivet innebär.

Att växa upp är en omtumlande tid. 
Många frågor snurrar i huvudet. 
Måste jag dricka alkohol på en fest? 
Efter att jag har haft sex första gången med 
någon, hur beter jag mig sedan? 
Tänk om jag är gravid? 
Har jag fått någon könssjukdom? 
Hur berättar jag att jag är homosexuell 
för mina kompisar? 

Dessa frågor och många fler dyker upp när ett 
gäng ungdomar som är kompisar träffas i filmerna. 
Förutom relationer, respekt, kärlek, sex, 
homosexualitet berör materialet risker med 
internetanvändning, alkohol och sexuella 
övergrepp. 

I Min kropp 2 finns också faktaboxar om  
pubertet, graviditet, alkohol, preventivmedel  
och könssjukdomar.

Materialet kan också användas av elever som 
inte har någon hörselnedsättning.
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”Tänk om jag är gravid! Mensen är sen.” Ibland behövs det någon 
att prata med.

Att bli vuxen kan vara förvirrande. Då blir nära vänner ännu viktigare.

Det är dags att prata om livet. Unga pratar 
om relationer, respekt, kärlek och sex i det 
digitala materialet Min kropp 2. Läromedlet 
riktar sig till ungdomar på högstadiet. 
Min kropp 2 är ett läromedel på teckenspråk 
för dig som vill ha hjälp i undervisningen 
om att bli vuxen och det ansvar som  
vuxenlivet innebär.

Att växa upp är en omtumlande tid. 
Många frågor snurrar i huvudet. 
Måste jag dricka alkohol på en fest? 
Efter att jag har haft sex första gången med 
någon, hur beter jag mig sedan? 
Tänk om jag är gravid? 
Har jag fått någon könssjukdom? 
Hur berättar jag att jag är homosexuell 
för mina kompisar? 

Dessa frågor och många fler dyker upp när ett 
gäng ungdomar som är kompisar träffas i filmerna. 
Förutom relationer, respekt, kärlek, sex, 
homosexualitet berör materialet risker med 
internetanvändning, alkohol och sexuella 
övergrepp. 

I Min kropp 2 finns också faktaboxar om  
pubertet, graviditet, alkohol, preventivmedel  
och könssjukdomar.

Materialet kan också användas av elever som 
inte har någon hörselnedsättning.

Dessa frågor och många fler dyker upp när 
ett gäng ungdomar som är kompisar träffas 
i filmerna.

Förutom relationer, respekt, kärlek, sex, 
homosexualitet berör materialet risker med 
internetanvändning, alkohol och sexuella 
övergrepp.

I Min kropp 2 finns också faktaboxar om 
pubertet, graviditet, alkohol, preventivmedel 
och könssjukdomar.

Materialet kan också användas av elever 
som inte har någon hörselnedsättning.
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och könssjukdomar.

Materialet kan också användas av elever som 
inte har någon hörselnedsättning.


