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Summary of the guide for teachers 

 

The Guide for Trainers is based on a study produced by the University of Klagenfurt Sign 

Language Centre, which was a partner in the first phase of Give Me A Sign. The document was 

subsequently adapted to meet the needs of the partner countries taking part in the second 

phase (Give Me A Sign 2).   

 

In the first part of this guide, a short overview of the situation "Sign language courses as foreign 

language" (for sign language competent (deaf) people) in Austria is given. This is followed by a 

description of the target group and how or why the course content has been selected.  

 

The second part deals with the course programme; the structure of the programme (this part 

can be found in the Summary of the AT programme). During the development of the course 

programme two rather interesting points emerged: 

 

1. Role of the national written/spoken language in class 

The importance of the national written/spoken language will be different in a sign language 

course for hearing (non-signing people) compared to deaf foreign signers: 

 

Hearing students 

In all partner's countries there are numerous sign language courses for hearing people. In 

Austria those courses are only held by deaf people. In these courses it is assumed that the 

students are either native speakers of German or have a very good language competence. The 

following illustration reflects this assumption: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖGS and German have, especially at the level A1, the same significance. This is because the 

ÖGS-grammar, the signs etc. are explained with support of the written language. As there is no 

Hearing 
students

ÖGS

German

ÖGS

Figure 1: Importance of German for hearing students 
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Deaf 
Students

ÖGS

German

ÖGS

Figure 3: Importance of German for deaf students 

universal notation for sign language, most of the learning materials (e.g. grammar, instructions 

for exercises, vocabulary) are in written German too. 

Ideally, the use of the written language should decrease with the increase of sign language 

knowledge of the hearing students (figure 2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deaf students 

For foreign deaf, sign language competent students having no or very little knowledge of 

German, the use of it is quite different: 

 

 

 

 

 

 

 

The national written language is only important, when it is necessary for the semantic 
distinction of homonym signs, e.g. SCHWESTER # BRUDER or FREITAG # GASTHAUS # BLEISTIFT). 

This fact has to been taken into account when developing course materials! 

 

2. Modality specific information 

In this section, one can find a description of the information deaf students do not need to learn 

and what information they should learn, although they are sign language competent (cf. 

Summary of the AT-programme). For example, they do not need to learn how to use space 

when signing, but should learn the grammar of the sign language. 

 

Figure 2: Increase of ÖGS; decrease of German 
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3. Course materials 

The aim of this project was to develop a course programme. Teaching and learning materials 

will (hopefully) be done in a follow-up project. When developing them, some peculiarities have 

to be taken into consideration: 

• The target group does not know German; written explanations, grammar, written 

instructions are not useful at all. 

• Many deaf people have very little knowledge of the grammar of their sign language as 

well of the national written language. Therefore, grammar will have an important role 

in the course. 

 

4. Course structure 

You can find the summary of the course structure is in Summary of AT-programme. 

 

5. Best practice when teaching 

To design an interesting lesson, the teaching method should vary: 

• Teacher-center teaching; this should be used for explanations (should not be used too 

extensively)  

• Questions and answers 

• Discussions 

• Brainstorming 

• Use for sign language videos, new media, pictures etc. 

• Games 

 

Grammar teaching might be difficult, as it is often a subject in which the deaf feel 

overchallenged. Therefore, it is important: 

• To explain, what the grammar theme is about and why it is important; 

• To check the previous knowledge of the students; 

• Students should be given the opportunity to "discover" rules on their own. This can be 

done by showing a sign language video, stories told by the students, etc. 

 

 
6. Type of exercises 

Alternating exercises help to get students actively involved and attract their interest: 

• Role play 

• Teamwork 

• Pair work 

• Discussion 

• Giving a speech 
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7. Teacher requirements 

The teacher requirements are also mentioned in the Summary of the AT-programme. 
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Summary of the AT-programme 

 

This project/course must be seen as a pilot project/course, as such a course does not yet exist! 

As it turns out with any pilot project, there might be parts in this course programme, which will 

not function the way they were supposed to. Practical experience will show which parts these 

will be. The testing of the course and the developing of course materials hopefully will be 

subjects of follow-up projects! The focus in this project was to develop a course programme, 

which takes into account the particularities of teaching deaf, sign language competent people, 

and not hearing people, who want to learn a sign language from scratch. This makes a 

difference when developing the course. 

 

1. Thoughts, when developing the programme 

 

When developing the programme, different aspects had to be considered: 

- This is a course for deaf, sign language competent learners, who want to learn a foreign 

sign language BUT they have little or no knowledge of the written/spoken language of 

the country. When teaching hearing students, the national written/spoken language 

plays and important role (e.g. teaching and learning materials are in the written national 

language). The situation is quite different when teaching a foreign sign language to deaf 

students. We can assume that most of them have either no or only little knowledge of 

this written language. So, this fact must be taken into account when preparing the 

lessons and the teaching/learning materials. 

- Although (most) deaf people know a sign language – e.g. how space is used, the 

importance of facial expression etc. - they do not automatically know the grammar of 

the foreign sign language they want to learn. This is why it is important to have the 

grammar included from the very beginning. On the other hand, it is not necessary to 

spend time teaching them how to use their body, facial expression, space for signing, 

how to form a handshape etc. These are important elements of information when 

teaching sign language to hearing students (beginners). 

- Deaf students know what a handshape is and how it is formed, but they do not know 

the handshapes of the foreign sign language they want to learn. A great amount of 

different handshapes can be produced, but sign languages all over the world use a 

restricted number and different handshapes out of this big "handshape-pool". There 
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are few handshapes (the so-called unmarked handshapes1) which can be found in every 

known sign language , but otherwise the handshape inventory 

differs from sign language to sign language. Therefore, it is important to dedicate one 

lesson to the most important handshapes of the sign language at the very beginning of 

the course. 

 

2. Course structure 

The course programme for ÖGS (Österreichische Gebärdensprache/Austrian Sign Language) as 

foreign language is based on the programme proposed by the partner from the UK.  

The Austrian course programme was developed in close cooperation between deaf and hearing 

colleagues.  

 

The course structure of the programmes for A1 and A2 is the same: 

 

➢ Each level (A1 and A2) is divided in 10 main themes 

• Each main theme is divided in four (in one case in five) sub-themes e.g.  

Main theme: Greetings (A1, Theme 1) 

Four sub-themes:  

1) Greetings  

2) Important handshapes in ÖGS 

3) This is Austria 

4) Repetition, Practise and Stabilization of the course contents 

Often, the last lesson of a main theme is dedicated to the stabilization of the 

course content. The main goal of this lesson is to practise the grammar and 

vocabulary in open conversations and/or discussions. Usually, questions are 

asked more easily in a relaxed atmosphere, than in a "typical" classroom 

situation. This teaching unit should provide such opportunities. 

In case, teachers realize that there is a problem with, for example, a specific 

grammar theme, they also can use this lesson to explain it again. 

The feedback from the students about the lessons should "close" one main 

theme.   

 

Duration 

The duration of one lesson (sub-theme) is two hours; a break is foreseen after 45 minutes. Not 

included in this course is the time for an assessment at the beginning of a course, neither for 

the final assessment.  

 
1 These handshapes are acquired at an early stage and are frequently used in a sign language. 
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Increase of difficulty: 

According to the CEFR the degree of difficulty in vocabulary, grammar and syntax is increased 

from lesson to lesson and from main theme to main theme (illustrated in the graphic): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Lesson templates 

2.1.1. Overview of all lessons (A1 and A2) 

 

For A1 and A2 an overview of all lessons is available. By having a look at it, teachers can discover 

what the main and the sub-themes are and what kind of information should be given:  

Theme Content Grammar Communication 
aims 

The major theme is 
given here 

Here are the 
subthemes and the 
lesson content listed 

In this column the 
grammar for the 
lesson is noted down 

Here is defined, what 
communication goals 
students should be 
able to achieve 
 

 

2.1.2. Lesson structures 

The lesson plans are the guideline for teachers to plan their lessons. In this way they can 

discover what will be discussed; what grammar has to be prepared; what teaching materials 

are necessary and so on. A lesson plan includes the following information:  
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Time specification 

The time specification in the first column should be a kind of help for the lesson structuring. 

But of course, how much time for a specific purpose is needed, depends on different facts: 

number of participants, knowledge of participants, learning pace of the students etc.   

 

Grammar 

When developing this lesson plans, we were well aware of the fact that a strict separation 

between content and grammar is not possible, as they always will interact. The introduction of 

the theme should already include the grammar components of the lesson. A detailed grammar 

explanation can be given later in the lesson, when the students are more familiar with the topic. 

 

Vocabulary 

The vocabulary given at the end of the lesson is a kind of help for the next step, the 

development of the materials. It is not the final list for the vocabulary; the most important 

words, which are connected to a subject, were noted down. A final vocabulary list can only be 

done when the teaching/learning materials are developed. 

Requirements for teachers 

Course instructors should have the following qualifications: 

 Good grammar knowledge of the sign language  

 Prejudice-free: whatever the gender, age, religion, origin, sexual preference and 

disability, teachers have to treat all students equally! 

 Flexibility: Teachers must adjust their teaching to the class dynamics. This is closely 

connected to… 

  Empathy: To be able to react to the class dynamics teachers must pick up the 

atmosphere in a class, changes of it and react to them. 

Aim(s): A short description, what the students should be able to achieve at the end of a lesson. 
 Lesson sequence/ 

Time 
Teacher 
activities 

Students 
activities 

Resources Assessment 

In this column the 

different themes 

and activities are 

noted, as well as the 

time foreseen for it, 

e.g. 

Introduction of the 

theme 

(15 min.) 

Here the teachers´ 

activities are 

explained e.g. 

 

 

 

shows a video and 

leads discussion 

  

The activities of 

the students are 

described here e.g. 

 

 

 

Participate in the 

discussion 

Resources needed 

for the lesson are 

listed here e.g. 

 

 

 

Video, beamer, 

pictures 

 

In this column 

the kind of 

assessment is 

proposed e.g. 

 

 

Questions & 

Answers 
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0. Einleitung 
 

In Österreich gibt es derzeit keinen Kurs "Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) als 

Fremdsprache für gehörlose gebärdensprachkompetente Personen", der entsprechend des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Gebärdensprachen aufgebaut ist. Das 

vorliegende Kursprogramm für A1 und A2, das im Rahmen des zweijährigen Erasmus + 

Projektes "Give me a sign" entwickelt wurde, hat als Basis den GERS für Gebärdensprachen2. 

 

1. ÖGS als Fremdsprache 
Die Neuen Medien bieten Gehörlosen heute im Bildungs- sowie privatem Bereich 

Möglichkeiten, die sie vor einigen Jahren noch nicht hatten. Durch die Sozialen Medien 

(Facebook, Twitter usw.) und auch Smartphones ist es für Gehörlose nun einfach, Kontakte 

untereinander zu pflegen und sich stärker zu vernetzen – national sowie international. Im 

Internet kann vermehrt nach Informationen in Gebärdensprache gesucht werden. In Österreich 

bietet das Online-Portal Gebärdenwelt (http://www.gebaerdenwelt.tv/) kostenlos aktuelle 

Nachrichten aus verschiedenen Bereichen in ÖGS und Deutsch an.  

Wie bereits erwähnt, haben die Neuen Medien die internationale Vernetzung unter den 

Gehörlosen gefördert. Das hat dazu geführt, dass der Bedarf am Erwerb von Gebärdensprachen 

als Fremdsprachen für Personen, deren Erstsprache eine Gebärdensprache ist, erheblich 

gestiegen ist. Die weltweit verschiedenen Gebärdensprachen haben zwar einige Gebärden in 

ihrem Vokabular, die auf Grund ihrer Ikonizität leicht für jeden (auch Hörende) verständlich 

sind (z.B. die Gebärde für essen oder schlafen), aber um in einem Gespräch komplexe Inhalte 

bzw. Sachverhalte vermitteln zu können, ist der Erwerb der entsprechenden Gebärdensprache 

(als Fremdsprache) erforderlich.  

Derzeit stehen Gehörlose, wenn sie mit Gehörlosen eines anderen Landes kommunizieren 

wollen, vor eine Kommunikationsbarriere: In solchen Situationen wird von den 

Gesprächspartnern eine Mischung verschiedener Kommunikationsmethoden verwendet, um 

sich verständlich zu machen. Durch diese Art der Kommunikation ist eine fließende, 

zufriedenstellende Kommunikation allerdings nicht möglich. Dieser Kurs ist daher ein Beitrag 

 
2 Dieser wurde im Projekt "ProSign" entwickelt: 
http://www.ecml.at/Portals/1/resources/Publications/PROSign_Common-Reference-Level-Descriptors-DE.pdf 

http://www.gebaerdenwelt.tv/
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dazu, dass Gehörlose die gleichen Möglichkeiten wie Hörende haben, eine andere 

(Gebärden)Sprache als Fremdsprache zu erwerben. 

 

1.1. Zielgruppe(n) 
Wie bereits erwähnt, wurde dieses Kursprogramm für A1 und A2 speziell für gehörlose 

Menschen, die eine Gebärdensprache als Erstsprache verwenden und eine andere 

Gebärdensprache als Fremdsprache lernen möchten, entwickelt. Das heißt, bei der Auswahl 

der Themen und Inhalte wurden in erster Linie die Wünsche der Gehörlosen berücksichtig. 

Diese wurden während der Projektlaufzeit mittels einer Umfrage in den Partnerländern 

erhoben 3. Die Umfrage zeigte auch, dass unter GebärdensprachdolmetscherInnen großes 

Interesse besteht, eine weitere/andere Gebärdensprache als Fremdsprache zu erwerben. 

 

1.2. Auswahl der Kursinhalte 

In der vorher erwähnten Umfrage wurden auch die Beweggründe erhoben, warum jemand eine 

Gebärdensprache als Fremdsprache erwerben möchte. Die Mehrheit möchte dies aus 

beruflichen (z. B. Teilnahme an internationalen Projekttreffen, Konferenzen) bzw. persönlichen 

(z.B. Urlaub) Gründen machen. Bei der Auswahl der Themen wurden daher diese zwei Bereiche 

besonders berücksichtigt. Der Großteil der TeilnehmerInnen an der Umfrage waren in allen 

Partnerländern Frauen. Das ist ein Grund mehr, bei der Ausarbeitung der Inhalte darauf zu 

achten, vorherrschende Klischees bei den Texten, Beispielen usw. zu vermeiden (z.B. Männer 

verdienen das Geld, Frauen erziehen die Kinder). 

 

2. Das Kursprogramm 
 

2.1. Aufbau des Kursprogrammes 
Dem Kursprogramm liegt die Überlegung zugrunde, dass den gehörlosen TeilnehmerInnen der 

Aufbau einer Gebärdensprache, die Wichtigkeit der Mimik, der Umgang in der Kommunikation 

mit Gehörlosen, die Verwendung des Raumes und ähnliche modalitätsabhängige 

Besonderheiten einer Gebärdensprache, nicht mehr erklärt werden müssen. Sie sind mit diesen 

bereits vertraut. In einem Kurs für hörende TeilnehmerInnen sind diese Themen wichtige 

Basisinformationen (siehe auch Punkt 2.2.2. Modalitätsabhängige Informationen). 

Die Kursprogramme A1 und A2 weisen folgenden Aufbau auf: 

➢ A1 und A2 enthalten jeweils 10 Hauptthemen 

 

• Ein Hauptthema ist in vier oder fünf Unterthemen gegliedert z.B.:  

Hauptthema: Begrüßung 

 
3 Während der Projektlaufzeit wurde in allen vier Partnerländern des Projektes eine diesbezügliche Erhebung 
durchgeführt. Das schriftliche Dokument in Englisch, sowie eine kurze Zusammenfassung u.a. in ÖGS sind auf der 
Projekthomepage zu finden: http://www.givemeasign.org/intellectual-outputs.html.  

http://www.givemeasign.org/intellectual-outputs.html
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o Unterthemen:  

a) Begrüßung und Verabschiedung 

b) Wichtige Handformen in der ÖGS 

c) Das ist Österreich 

d) Wiederholen, Üben und Verfestigen 

Die letzte Einheit dient vorwiegend dem Üben bzw. Festigen bisher gelernter 

Inhalte. Sie kann von der Lehrkraft aber auch nach den individuellen 

Wünschen der TeilnehmerInnen gestaltet werden. Ziel dieser "freien" 

Einheit ist es, die Vokabeln und Grammatik zu vertiefen, sowie allfälligen 

Fragen der TeilnehmerInnen ausreichend Raum zu geben. Auch ein Feedback 

ist in dieser Unterrichtseinheit vorgesehen. 

 

Das Stundenausmaß pro Unterthema/Lektion beträgt 2 Stunden, wobei nach 45 Minuten eine 

Pause einzuplanen ist. Die Zeit für einen Einstufungstest zu Beginn des Kurses sowie für die 

Abschlussprüfung ist in diesem Zeitkontingent nicht inkludiert, d.h. sie muss bei der 

Durchführung des Kurses noch berücksichtigt werden. 

 

2.2. Kursstruktur 
Aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen, ergeben sich in den Kursstrukturen zwischen 

einem Kurs für hörende TeilnehmerInnen bzw. einem für gehörlose, 

gebärdensprachkompetente TeilnehmerInnen, einige interessante Unterschiede. 

 

2.2.1 Rolle der nationalen Schriftsprache 

Hörende TeilnehmerInnen 

In einem Kurs, der für hörende TeilnehmerInnen konzipiert ist, geht man davon aus, dass alle 

TeilnehmerInnen die entsprechende nationale Schrift-/Lautsprache verstehen können. Der 

Lehrprozess sieht daher folgendermaßen aus: 

 

 

 

 

 

 

Illustration: 1 Lernprozess bei hörenden KursteilnehmerInnen 

 

Bei diesem Lehrprozess sind ÖGS und Deutsch gleich groß dargestellt. Der Grund dafür liegt 

darin, dass die Lehrkraft die Bedeutung von Gebärden, Grammatik usw. mit Unterstützung der 

z.B. deutschen Sprache erklären kann. Da es keine allgemein gültige Verschriftlichung der 

Hörende 
Lernende

ÖGS

Deutsch

ÖGS
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Gehörlose 
Lernende

ÖGS

Deutsch

ÖGS

Gebärdensprache gibt, sind die Lernunterlagen wie z.B. Grammatik, Übungsanweisungen, 

Vokabeln in deutscher Schriftsprache und teilweise in (deutschen) Glossen verfasst.  

Idealerweise nimmt die Rolle der nationalen Schriftsprache mit dem Zunehmen der 

Gebärdensprachkenntnisse der TeilnehmerInnen ab, sodass Grammatikerklärungen usw. mehr 

und mehr in Gebärdensprache erfolgen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehörlose gebärdensprachkompetente TeilnehmerInnen (ohne Deutschkenntnisse)  

Anders gestaltet sich der Lehrprozess, wenn es sich bei den TeilnehmerInnen um ein 

internationales Publikum handelt, die keine (oder geringe bzw. unterschiedliche) 

Deutschkenntnisse aufweisen: 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: 2 Lernprozess bei gehörlosen KursteilnehmerInnen 

 

In diesem Fall spielt die nationale Schriftsprache eine geringe Rolle. Sie ist nur in den Fällen 

erforderlich, in denen sie für die semantische Differenzierung von homonymen Gebärden durch 

das entsprechende Mundbild notwendig ist z.B. SCHWESTER # BRUDER; oder FREITAG # 

BLEISTIFT # GASTHAUS). 

 

2.2.2. Modalitätsabhängige Informationen 

Jeder Gebärdensprachkurs für Hörende enthält Basisinformationen über z.B. die Struktur/den 

Aufbau einer Gebärdensprache. Hörende müssen zuerst lernen, wie man die Hände als 

"Sprechwerkzeuge" benützt (z.B. verschiedene Handformen). Ebenfalls neu für sie ist der 

Illustration 2. Zunahme der ÖGS-Kenntnisse und gleichzeitige 
Abnahme der Unterstützung in Deutsch 
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Einsatz der Mimik, die in Gebärdensprachen eine wichtige, in der ÖGS in einigen Fällen sogar 

grammatische, Funktion aufweist. Auch die Nutzung des Raumes in der Gebärdensprache 

müssen hörende TeilnehmerInnen zu Beginn lernen. Für Personen, die nie zuvor mit einer 

Gebärdensprache Kontakt hatten, ist die Modalitätsumstellung eine große Herausforderung 

und sie muss dementsprechend erklärt und geübt werden. Das spiegelt sich auch im Aufbau 

von Gebärdensprachkursen für Hörende wider, indem vor allem in A1 (und teilweise noch in 

A2) diesen Themen viel Zeit zugeordnet wird. 

Wie bereits erwähnt, entfällt ein Großteil dieser Basisinformationen in einem Kurs für 

gehörlose, gebärdensprachkompetente TeilnehmerInnen. Da sich die Grammatik der 

verschiedenen Gebärdensprachen unterscheidet, muss diese auch in einem 

Gebärdensprachkurs als Fremdsprache für Gehörlose unterrichtet werden.  

 

2.2.2. Kursmaterialien 

In diesem Projekt wurden keine Kursmaterialien entwickelt, dies soll in einem Nachfolgeprojekt 

geschehen. Bei der Entwicklung dieser Materialien müssen einige Besonderheiten 

berücksichtigt werden: 

• Die Zielgruppe spricht kein (oder nicht ausreichend) Deutsch, d.h. schriftliche 

Erklärungen, Grammatik, Übungsanleitungen usw. sind nicht sinnvoll bzw. zielführend. 

 

• Viele Gehörlose sind weder mit der Grammatik ihrer Gebärdensprache, noch mit jener 

der nationalen Schriftsprache vertraut. Daher muss ein besonderes Augenmerk auf die 

Grammatik, die Grammatikerklärung usw. beim Ausbau der Kursmaterialien gelegt 

werden.  

 

2.3. Gesamtübersicht über Lektionsinhalte 
Eine Gesamtübersicht über alle Unterrichtsthemen von A1 bzw. A2 sind in einer 

Übersichtstabelle zusammengefasst. In der Übersichtstabelle sind  folgende Informationen 

enthalten: 

Thema Lektionsinhalte ÖGS-Grammatik Kommunikation 
Diese Spalte enthält 
das Hauptthema. 

Hier stehen die Inhalte, 
die in den jeweiligen 
Lektionen unterrichtet 
werden sollen. 

 

Grammatikthemen der 
jeweiligen Lektion sind 
in dieser Spalte 
angeführt. 

 

In dieser Spalte wird 
definiert, welche 
sprachlichen 
Fähigkeiten die 
TeilnehmerInnen nach 
der Lektion umsetzen 
können sollten. 
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2.4. Aufbau einer Lektion (Stundenbild) 
Die Stundenbilder sollen für eine Lehrkraft eine Unterstützung bei der Unterrichtsplanung sein: 

Um welches Thema geht es? Was ist vorzubereiten? Welche Unterrichtsmittel sind 

erforderlich? usw. Ein Stundenbild enthält folgende Informationen:  

 

  

Bei den Erklärungen, Übungen, Grammatikthemen usw. finden sich in den Stundenbildern 

immer Zeitangaben (z.B. 15 Min.). Diese Zeitangaben sind als Leitlinie für die Lehrkraft zu 

verstehen, damit sie die Lektion zeitlich strukturieren kann bzw. weiß, wieviel Zeit noch für die 

restlichen Inhalte zur Verfügung stehen. Wieviel Zeit für eine bestimmte Tätigkeit gebraucht 

wird, hängt u.a. von der Anzahl, dem Vorwissen der Lerngeschwindigkeit der TeilnehmerInnen 

ab. 

 

In den Stundenbildern ist nach 45 Minuten eine Pause vorgesehen und danach die Erklärung 

eines Grammatikthemas. Diese Trennung in den Stundenblättern dient vor allem dazu, das in 

dieser Unterrichtseinheit zu behandelnde Grammatikthema für die Lehrkraft klar ersichtlich zu 

machen.  

 

 In den meisten Fällen werden das Grammatikthema und die Grammatikerklärungen eng 

mit dem restlichen Unterricht verbunden sein. 

 

Am Ende eines Stundenbildes sind Vokabeln angeführt. In diesem Zusammenhang muss darauf 

hingewiesen werden, dass es sich dabei um keine vollständige Liste der Vokabeln einer 

Unterrichtseinheit handelt. Es wurden nur wichtige, mit dem Thema verbundene Vokabeln, 

notiert. Eine ausführliche Vokabelliste kann erst im Zuge der Ausarbeitung der 

Unterrichtsmaterialien erstellt werden.   

Lernziel(e): Hier wird beschrieben, was die TeilnehmerInnen am Ende einer Unterrichtseinheit 
können sollten. 
 Lektionsablauf/ 

Zeit 
Lehreraktivitäten TeilnehmerInnenaktivitäten Mittel Beurteilung 

Hier scheinen die 

verschiedenen 

Themen/Aktivitäten 

auf: z.B. 

Einführung des 

Themas, (15 Min.) 

 

In dieser Spalte 

wird kurz 

beschrieben, was 

die Lehrkraft 

macht: z.B. Zeigt 

ein GS-Video 

Was von den  

TeilnehmerInnen während 

des Unterrichts erwartet 

wird, wird hier vermerkt: 

z.B. Teilnahme an einer 

Diskussion, Rollenspiel 

Welche 

Mittel 

werden 

für den 

Unterricht 

benötigt: 

z.B. 

Beamer, 

Video 

Hier werden 

die Formen 

der 

Beurteilung 

eingetragen: 

Fragen & 

Antworten 

und/oder 

Beobachtung 
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2.5. Unterrichtsgestaltung 

Der Unterricht soll interessant und abwechslungsreich gestaltet werden, damit das Interesse 

der TeilnehmerInnen erhalten bleibt. Bei der Ausarbeitung der einzelnen Unterrichtseinheiten 

wurde darauf geachtete, die Unterrichtsformen zu variieren: 

• Frontalunterricht – vor allem für die Darstellung/Erklärung von Sinn-, Sach- und 

Problemzusammenhängen. Diese Art des Unterrichts sollte nicht zu oft eingesetzt 

werden. 

• Fragen - Antworten 

• Diskussionen 

• Brainstorming 

• Einsatz von GS-Videos, Bildgeschichten, Neue Medien usw. 

• Spiele, um Inhalte für die TeilnehmerInnen "erlebbar" und dadurch verständlicher zu 

machen. 

 

Die Vermittlung von Grammatikthemen ist eine besondere Herausforderung. In diesem Setting 

umso mehr, da viele Gehörlose über geringe Grammatikkenntnisse, der eigenen nationalen 

Schriftsprache und ihrer Gebärdensprache, verfügen. Es ist daher wichtig, dass: 

• das Thema zuerst kurz erklärt wird: Worum geht es und warum ist es wichtig? 

• das Vorwissen der TeilnehmerInnen ermittelt wird und auf dieses Rücksicht genommen 

wird! 

• die TeilnehmerInnen die Möglichkeit erhalten, grammatische Regeln selbst zu 

entdecken. Die Lehrkraft kann diesen Prozess durch z.B. ein GS-Video in Gang setzen 

und begleitet/führt die TeilnehmerInnen bei diesem Prozess.  

 
 

2.6. Übungsformen 

Wie bei den Unterrichtsformen, ist eine Abwechslung bei den Übungstypen wichtig, um die 

TeilnehmerInnen herauszufordern und ihre Aufmerksamkeit zu wecken und aufrecht zu 

erhalten. In den Stundenbildern finden sich daher verschiedene Übungstypen: 

• Einzelübung 

• Partnerübung 

• Rollenspiel 

• Frageketten 

• Gruppenarbeit 

• Plenum 
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 Ist die Lehrkraft der Meinung, ein vorgeschlagener Übungstyp ist in einer bestimmten 

Situation nicht passend, kann bzw. soll sie den Übungstyp der Situation entsprechend 

abändern bzw. anpassen. 

 

3. Anforderungen an eine Lehrkraft: 

 Die gehörlose Lehrkraft muss über sehr gute Grammatikkenntnisse der ÖGS (und auch der 

deutschen Schriftsprache) verfügen, um die Grammatikbegriffe und die Grammatik erklären zu 

können. 

 Keine Vorurteile haben: Es müssen alle Personen, egal welchen Geschlechts, Alters, Religion, 

Herkunft, sexueller Ausrichtung oder Behinderung gleich behandelt werden! 

 Flexibilität: Lehrer müssen ihren Unterricht an die Klasse anpassen. Das hängt eng zusammen 

mit 

 Einfühlungsvermögen: Nur wenn ein Lehrer ein gutes Einfühlungsvermögen hat, kann er die 

Stimmungen in der Klasse aufnehmen und darauf reagieren. 
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Resumo do guia para professores 

 

Na primeira parte deste guia, aborda-se uma pequena síntese da situação “Cursos de língua 

gestual como língua estrangeira” (para pessoas (surdas) competentes em língua gestual). A esta 

síntese segue-se uma descrição do grupo-alvo e das razões pelas quais o conteúdo do curso foi 

selecionado. 

A segunda parte aborda o programa do curso; a estrutura do programa (esta parte poderá ser 

encontrada no Resumo do programa PT). Ao longo do desenvolvimento do programa do curso, 

surgiram dois pontos bastante interessantes: 

1. Papel da língua escrita/oral em contexto de aula 

A importância da língua nacional escrita/oral num curso de língua gestual para pessoas ouvintes 

(que não pratiquem língua gestual) será diferente comparado com pessoas que pratiquem 

língua gestual surdas e estrangeiras: 

Estudantes ouvintes 

Em todos os países dos parceiros existem diversos cursos de língua gestual para ouvintes. Em 

Portugal, estes cursos são apenas lecionados por pessoas surdas. Nestes cursos assume-se que 

os alunos ou são falantes nativos de português ou que têm competências linguísticas bastante 

boas. A imagem seguinte reflete esta forma de pensar:  

 

 

 

 

 

 

 

A LGP e o português possuem a mesma importância, principalmente no nível A1. Esta situação 

deve-se ao facto de a gramática da LGP, bem como os gestos em si, serem explicados com o 

apoio da língua escrita. Uma vez que não existe notação universal para a língua gestual, a 

maioria dos materiais de ensino (ex: gramática, instruções de exercícios, vocabulários) também 

é escrita em português.  

Idealmente, a utilização da língua escrita deveria diminuir com o aumento do conhecimento de 

língua gestual dos estudantes ouvintes (figura 2): 

Estudantes 
ouvintes

LGP

Portug
uês

LGP

Figura 4: A importância do alemão para estudantes ouvintes 
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Estudantes 
surdos

LGP

Português

LGP

Figura 6: Importância do português escrito para alunos surdos 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente, este gráfico plica-se igualmente ao caso da LGP e do português escrito. 

 

Estudantes surdos 

Para estudantes surdos estrangeiros com competências em língua gestual, mas que tenham 

pouco ou nenhum conhecimento de alemão, a utilização da língua gestual é muito diferente: 

 

 

 

 

 

 

A língua escrita nacional só é importante quando for necessária para a distinção semântica de 

gestos homónimos, por exemplo: IRMÃ # IRMÂO.  

Esta situação deve ser tida em conta aquando do desenvolvimento de materiais do curso! 

2. Informação específica da modalidade 

Nesta secção, poderá encontrar-se uma descrição da informação que os estudantes surdos não 

precisam de aprender e daquela que deverão aprender, apesar de terem competências em 

língua gestual (cf. Resumo do programa PT). Por exemplo, não precisam de aprender como 

utilizar o espaço de sinalização enquanto realizam os gestos, mas devem aprender a gramática 

da língua gestual.  

3. Materiais do curso 

O objetivo deste projeto é desenvolver um programa do curso. Os materiais de ensino e de 

aprendizagem deverão ser produzidos num projeto subsequente (idealmente). Aquando do seu 

desenvolvimento, deverão ter-se em conta algumas particularidades: 

• O grupo-alvo não está muito à vontade com o português escrito. Assim, explicações por 

escrito, gramática e instruções escritas não têm nenhuma utilidade.  

Figura 5: Aumento da ÖGS; diminuição do alemão 
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• Muitas pessoas surdas têm, de facto, escassos conhecimentos da gramática da sua 

língua gestual, bem como da língua escrita nacional. Assim, a gramática irá assumir um 

papel importante no curso, em termos da aprendizagem.   

 

4. Estrutura do curso 

Poderá encontrar o resumo da estrutura do curso em Resumo do programa-PT. 

 

5. Melhores práticas para o ensino 

De modo a conceber uma aula interessante, o método de ensino deverá ser variado: 

• Ensino centralizado no professor: este método deverá ser usado em explicações (mas 

não deverá ser usado em demasia) 

• Perguntas e respostas 

• Debates 

• Brainstorming 

• Uso de vídeos de língua gestual, novos media, imagens, etc. 

• Jogos 

Ensinar gramática poderá ser difícil, uma vez que, frequentemente, é uma matéria 

problemática para as pessoas surdas. Assim, é importante: 

• Explicar como utilizar a gramática em questão e porque é importante; 

• Verificar a existência de conhecimentos prévios da parte dos estudantes; 

• Os estudantes deverão ter a possibilidade de “descobrir” as regras por si mesmos. Tal 

poderá ser conseguido através da visualização de vídeos de língua gestual, de histórias 

contadas pelos estudantes, etc. 

6. Tipos de exercícios 

Alternar entre diversos exercícios ajuda a envolver os estudantes diretamente e a captar o seu 

interesse: 

• Interpretação de personagens 

• Trabalho de equipa 

• Trabalho de pares 

• Debates 

• Fazer um discurso 

7. Requisitos para os professores 

Os requisitos para os professores também são mencionados no Resumo do programa-PT. 
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Resumo do programa-PT 

 

Este projeto/curso deve ser encarado como um projeto/curso piloto, uma vez que ainda não existe um 

curso semelhante! Tal como acontece com todos os projetos-piloto, poderão existir partes do programa 

de curso que não irão funcionar da forma como deveriam. A experiência prática irá revelar que partes 

serão essas. Esperamos que o processo de testagem do curso e o desenvolvimento dos materiais do 

curso sejam matéria de projetos que se sigam! O foco deste projeto foi desenvolver um programa para 

o curso, que tivesse em consideração as particularidades do ensino de pessoas surdas competentes em 

língua gestual, por oposição a pessoas ouvintes que queiram aprender a língua gestual do zero. Esta 

situação faz toda a diferença no processo de desenvolvimento do curso. 

 

1. Ideias importantes aquando do desenvolvimento do programa 

 

No momento do desenvolvimento do programa, foi necessário ter-se em consideração 

diferentes aspetos: 

- Este curso destina-se a estudantes surdos que sejam competentes em língua gestual e que 

queiram aprender uma língua gestual estrangeira, MAS que têm pouco ou nenhum 

conhecimento da língua escrita/falada do país. Quando se ensina estudantes ouvintes, a língua 

escrita/falada nacional tem um papel importante (ex: os materiais de ensino e de aprendizagem 

são escritos na língua nacional). A situação é muito diferente quando se ensina uma língua 

gestual estrangeira a estudantes surdos. Assume-se que a maioria tem pouco ou nenhum 

conhecimento desta língua escrita. Assim, deve ter-se em consideração esta situação quando 

se preparam as aulas e os materiais de ensino/aprendizagem. 

- Apesar de os surdos (a maioria) saberem uma língua gestual – ex: como se usa o espaço, a 

importância da expressão facial, etc. – não sabem automaticamente a gramática da língua 

gestual estrangeira que querem aprender. É por isso que é importante incluir a gramática desde 

o início. Por outro lado, não é necessário dispensar tempo a ensinar-lhes a usar o corpo, 

expressão facial, espaço para língua gestual, como formar um gesto, etc. Esta informação é, no 

entanto, importante quando se ensina língua gestual a estudantes ouvintes (principiantes). 

- Os estudantes surdos sabem o que um gesto é e como é formado, mas não sabem os gestos 

das línguas gestuais estrangeiras que querem aprender. Pode-se produzir uma grande 

quantidade de diferentes gestos, mas as línguas gestuais em todo o mundo usam um número 

restrito, bem como gestos diferentes deste grande “manancial de gestos”.  

Há poucos gestos (os chamados gestos sem marca1), os quais podem encontrar-se em todas as  

__________________________ 

1 Estes gestos são adquiridos numa fase inicial e são frequentemente utilizados em língua gestual. 
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línguas gestuais existentes , mas à excepção destes, o inventário de 

gestos difere de língua gestual para língua gestual. Dessa forma, é importante dedicar uma aula 

aos gestos mais importantes da língua gestual, logo no início do curso. 

 

2. Estrutura do curso 

O programa do curso da LGP (língua gestual portuguesa) como língua estrangeira é baseado no 

programa proposto pelo parceiro do Reino Unido. 

O programa de curso português foi desenvolvido em cooperação próxima entre colegas surdos 

e ouvintes. 

A estrutura do curso dos programas para o A1 e A2 é o mesmo: 

 

➢ Cada nível (A1 e A2) divide-se em 10 temas principais 

• Cada tema principal está dividido em quatro (em cinco, num caso) sub-temas. Por 

exemplo:  

Tema principal: Cumprimentos (A1, Tema 1) 

Quatro sub-temas:  

1) Cumprimentos  

2) Gestos importantes em LGP 

3) Sobre Portugal 

4) Repetição, prática e estabilização dos conteúdos do curso 

A última aula de um tema principal é frequentemente dedicada à 

estabilização do conteúdo dos cursos. O objetivo principal desta aula é 

praticar a gramática e o vocabulário em conversas abertas e/ou debates. 

Normalmente as perguntas funcionam melhor num ambiente mais relaxado, 

ao invés de numa situação “típica” de sala de aulas.  

Esta unidade de ensino deve fornecer essas oportunidades.  

Caso os professores percebam que existe um problema com, por exemplo, 

um tema de gramática específico, também poderão utilizar esta aula para o 

explicar novamente.  

O feedback dos alunos sobre as aulas deverá “encerrar” um tema principal. 

 

Duração 

A duração de uma aula (sub-tema) é de duas horas; está prevista uma pausa após 45 minutos. 

Não se inclui neste curso o tempo para uma avaliação inicial de curso, nem para a avaliação 

final. 
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Progressão da dificuldade: 

De acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência, o grau de dificuldade do vocabulário, 

gramática e sintaxe progride de aula para aula e de tema principal para tema principal (ilustrado 

no gráfico): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Modelos das aulas  

2.1.1. Panorama de todas as aulas (A1 e A2) 

 

Para os níveis A1 e A2, está disponível um panorama de todas as aulas. Consultando-o, os 

professores saberão quais são os temas principais e quais são os sub-temas e que tipo de 

informação deve ser transmitida:  

 

Tema Conteúdo Gramática Objetivos de 
comunicação 

O tema principal é 
apresentado nesta 
secção 

Nesta secção 
encontram-se 
listados os sub-temas 
e o conteúdo das 
aulas 

Nesta coluna é 
anotada a gramática 
explorada na aula 
 
 
 
  

Nesta secção são 
definidos quais os 
objetivos de 
comunicação a ser 
atingidos pelos 
estudantes 
 

2.1.2. Estruturas das aulas 

Sub-tema 4 

Sub-tema 3 

Sub-tema 2 

Sub-tema 1 

Sub-tema 4 

Sub-tema 3 

Sub-tema 2 

Sub-tema 1 Te
m

a 
p

ri
n

ci
p

al
 1

 
Te

m
a 

p
ri

n
ci

p
al

 2
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Os planos das aulas são as instruções que ajudam os professores a planear as suas aulas. 

Desta forma sabem o que irá ser abordado; quais as estruturas de gramática que terão de 

ser preparadas; que materiais de ensino são necessários, entre outras informações. Um 

plano de aulas inclui a seguinte informação: 

 

Objetivo(s): Uma descrição breve sobre o que os alunos deverão alcançar no final de 
uma aula. 
 
Sequência das 
aulas / tempo 

Atividades do 
professor 

Atividades dos 
estudantes 

Recursos Avaliação 

Nesta coluna 

são registados 

os diferentes 

temas e 

atividades, bem 

como o tempo 

previsto para as 

mesmas, por 

exemplo: 

Introdução ao 

tema (15 min.) 

Nesta secção, 

explicam-se as 

atividades dos 

professores, por 

exemplo:  

 

 

 

mostrar um 

vídeo e gerar 

um debate 

As atividades 

dos estudantes 

são descritas 

nesta secção, 

por exemplo:  

 

 

 

 

Participar no 

debate 

Nesta secção 

estão listados os 

recursos 

necessários 

para a aula, por 

exemplo: 

 

 

 

Vídeo, projetor, 

imagens 

Nesta coluna, 

propõe-se o tipo 

de avaliação, 

por exemplo: 

 

 

 

 

Perguntas & 

respostas 

 

Especificação do tempo 

A especificação do tempo na primeira coluna deverá ser uma espécie de apoio para a 

estruturação da aula. Mas, logicamente, a quantidade de tempo necessária para um objetivo 

específico dependerá de diferentes fatores: número de participantes, conhecimento dos 

participantes, ritmo de aprendizagem dos estudantes, etc. 

Gramática 

Ao desenvolver este plano de aula, estivemos cientes do facto de que uma separação rígida 

entre conteúdo e gramática não é possível, uma vez que ambos irão sempre interagir. A própria 

introdução do tema deverá incluir componentes gramaticais da aula. Uma explicação detalhada 

da gramática poderá ser dada posteriormente na aula, quando os estudantes estiverem mais a 

par do tópico. 

Vocabulário 

O vocabulário fornecido durante a aula é uma espécie de apoio para o próximo passo, o 

desenvolvimento dos materiais. Não é uma lista final de vocabulário; apenas as palavras mais 

importantes, ligadas a um tema, foram anotadas.  

 

Requisitos para os professores 

 Os instrutores do curso deverão ter as seguintes qualificações: 

 Bons conhecimentos gramaticais da língua gestual 

 Sem preconceitos: independentemente do género, idade, religião, origem, preferências 

sexuais e deficiências, os professores têm de tratar todos os alunos de forma igual! 
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 Flexibilidade: os professores deverão ajustar o seu modo de ensino à dinâmica da aula. 

Tal está ligado à… 

 Empatia: de modo a poderem reagir à dinâmica da turma, os professores deverão 

entender qual a atmosfera numa aula, mudanças da mesma e reagir de forma 

apropriada às mesmas.  
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Sammanfattning av lärarhandledningen 

I den första delen av denna guide ges en kort översikt över situationen "Teckenspråkskurser 

som främmande språk" (för teckenspråksbehöriga (döva) personer) i svenska. Därefter följer 

en beskrivning av målgruppen och hur eller varför kursinnehållet har valts ut. 
 

Den andra delen behandlar kursprogrammet; programmets struktur. Under utvecklingen av 

kursprogrammet framkom två ganska intressanta punkter: 
 

1. Det nationella skriv-/talspråkets roll i klassen 
 

Betydelsen av det nationella skriv-/talspråket kommer att vara annorlunda i en 

teckenspråkskurs för hörande (icke-signerande personer) jämfört med döva utländska 

undertecknare: 
 

Hörande elever 
 

I alla partners länder finns det många teckenspråkskurser för hörande. I dessa kurser 

förutsätts att eleverna antingen har svenska som modersmål eller har en mycket god 

språkkompetens. 
 

Svenskt teckenspråk och svenska har, framför allt på nivå A1, samma betydelse. Detta beror 

på att STS-grammatiken, tecknen etc förklaras med stöd av skriftspråket. Eftersom det inte 

finns någon universell notation för teckenspråk är det mesta av läromedlet (t.ex. grammatik, 

instruktioner för övningar, ordförråd) också på skriven svenska. 
 

Helst bör användningen av skriftspråket minska i takt med att de hörande elevernas 

teckenspråkskunskaper ökar. 
 

Döva studenter 
 

För utländska döva, teckenspråkskompetenta elever som har inga eller mycket små 

kunskaper i svenska, är användningen av den en helt annan: 

Det nationella skriftspråket är endast viktigt, när det är nödvändigt för den semantiska 

distinktionen av homonymtecken. 
 

Detta faktum måste beaktas vid utveckling av kursmaterial! 

2. Modalitetsspecifik information 
 

I detta avsnitt kan man hitta en beskrivning av den information som döva elever inte behöver 

lära sig och vilken information de bör lära sig, även om de är teckenspråkskompetenta. De 

behöver till exempel inte lära sig hur man använder rymden vid tecken, utan ska lära sig 

teckenspråkets grammatik. 
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3. Kursmaterial 

Syftet med detta projekt var att utveckla ett kursprogram. Undervisnings- och läromedel 

kommer (förhoppningsvis) att göras i ett uppföljningsprojekt. När du utvecklar dem måste 

vissa egenheter beaktas: 
 

• Målgruppen kan inte svenska; skriftliga förklaringar, grammatik, skriftliga instruktioner är 

inte alls användbara. 
 

Många döva har mycket små kunskaper om grammatiken i sitt teckenspråk och det nationella 

skriftspråket. Därför kommer grammatik att ha en viktig roll i kursen. 

 
 

4. Kursens upplägg 
 

Sammanfattningen av kursstrukturen finns i Programme summary 

 
 

5. Bästa praxis vid undervisning 
 

För att utforma en intressant lektion bör undervisningsmetoden variera: 

 
 

• Lärarcentrerad undervisning; detta bör användas för förklaringar (bör inte användas för 

mycket) 
 

• Frågor och svar 
 

• Diskussioner 
 

• Brainstorming 
 

• Använd för teckenspråksvideor, nya medier, bilder etc. 
 

• Spel 
 

• Grammatikundervisning kan vara svårt, eftersom det ofta är ett utmanande ämne som 

döva. Därför är det viktigt: 
 

• Att förklara, vad det är grammatiktemat om och varför det är viktigt; 
 

• Kontrollera elevernas förkunskaper; 
 

• Eleverna ska ha möjlighet att "upptäcka" regler på egen hand. Detta kan göras genom 

att visa en teckenspråksvideo, berättelser berättade av eleverna ... 
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6. Typ av övningar 
 

Omväxlande övningar hjälper till att engagera eleverna aktivt och fånga intresset: 
 

• Rollspel 
 

• Lagarbete 
 

• Partnerarbete 
 

• Diskussion 
 

• Hålla ett tal 

 
 

7. Lärarkrav 
 

Lärarkraven nämns även i sammanfattningen av Programme summary.
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Lärarhandledning i grammatik 

Använd med fördel läromedlet Händernas värld som finns tillgängligt på www.handernasvarld.se 

 

1. Handalfabet 
Handalfabetet i svenskt teckenspråk används när det inte finns ett tecken för ordet samt vid 

bokstavering av namn och främmande ord. 
 

Ibland bokstaveras även ord trots att det finns ett tecken. Detta görs då man vill ge ordet en 

emfatiskt1 betoning. Till exempel kan jag betona uttrycket ”jag vet” genom att bokstavera det: 

V-E-T PEK-c.2 

 

När man avläser bokstavering fäster man blicken i den nedre delen av ansiktet på den som 

bokstaverar. Munnen formar ordet med en munrörelse som påminner om det svenska ordet3 

och den manuella bokstaveringen blir då ett stöd för avläsningen. Detta innebär då att man kan 

rationalisera bokstaveringen, vilket sker i några av de kategorier som finns under Fördjupning. 

Där finner du strykning, assimilation och bokstaverade tecken. 

 

Upplägg: 
• Inledningsvis kan eleven scrolla sig fram till enskilda handformer på de bokstäver denne 

vill öva på. 

• Därefter kommer ett par övningar där ett namn eller ord bokstaveras och tre olika 
svarsalternativ dyker upp. Klickar eleven på rätt svarsalternativ följer automatiskt nästa. 
Annars visas bokstaveringen ännu en gång. 

• Under Fördjupning kan eleven lära sig mer om de grammatiska delarna inom 
området för att sedan gå vidare till de olika övningarna. Varje övning har tre 
svårighetsgrader så att varje elev kan träna i sin egen takt. 

 

Observera: 
• Bokstaveringen sker med händerna, men det är i den nedre delen av ansiktet som 
man fäster blicken. Detta kan vara speciellt svårt för nybörjare som ofta har ett 
begränsat perifert seende och gärna tittar på händerna när de avläser bokstavering. 
Med tydliga munrörelser och repetition tränar man eleven att fokusera blicken på 
ansiktet och inte på händerna. Så småningom vidgas det perifera seendet och eleven kan 
ta in såväl hand- som munrörelser. Vägen dit går enbart genom träning. 

 

 

 
 

1 Med eftertryck, ofta betonat med stark känsla 

2 På teckenspråk markerar man i text PEK-c (första person), PEK-f (andra person) eller PEK-v,-h (tredje person). 

3 Ett tecken som BORD får en munrörelse som ser ut som [ BO ]. –rd faller bort eftersom de endast fyller en 

uttalsfunktion. 

http://www.handernasvarld.se/
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• När elever lär sig de separata bokstäverna utgår man ofta från ett grundläge där till 
exempel A utförs med handryggen riktad uppåt och handflatan vänd åt vänster. 4När A 
förekommer i ett bokstaverat sammanhang kan handformen däremot se ut på ett annat 
sätt. Handformen A är med andra ord rörlig och kan anpassas efter de handformer som 
står före och efter. Fasta handformer påverkar alltid de vridbara och rörliga 
handformerna. Sträva efter att minimera onödiga rörelser hos axlar och armbåge, låt 
handleden arbeta så att bokstaveringen utförs i ett naturligt och mjukt flöde. 

 

Tips: 

• Tänk på att det tar tid att lära sig avläsa och bokstavera flytande. Låt det ta tid, men 
uppmana eleverna att träna bokstavering varje dag. Ett sätt att träna är att bokstavera text 
på skyltar när man åker bil eller buss eller att försöka bokstavera efter textningen på TV:n. 

 

 
2. Siffror och tidstecken 
Siffror och tidstecken visas med enkla handformer samt med kombinationer av flera 

handformer. Entalen tecknas med ena handens fingrar med början med pekfingret. När man 

räknat till 5 börjar man om igen, denna gång med tummen som nummer 6. Siffran 9 och 10 

följer inte mönstret utan nummer 9 tecknas som en knuten hand som vrids ett kvarts varv. 

Nummer 10 har två olika tecken: två 5- händer slås ihop eller en flyghand5 som skakas i sidled. 

Den senare är en gammal kvarleva från den tid man tecknade 10 öre som ett lillfinger som 

skakas i sidled. Ett tecken som idag inte längre finns kvar är tecknet för 25 öre som tecknades 

som ett pekfinger som skakas i sidled. Det kunde byggas på med 2 och 3 fingrar för 

betydelsen 2x 25 öre (50 öre) respektive 3x25 öre (75 öre). 

Liksom de bokstaverade tecknen i kap 1 finns här tecken som en gång i tiden tecknats på ett 

annat sätt. Ett exempel på det är 10-tal 

 

Tiotal mellan 20-90 markeras med en böjning på fingrarna. Exempelvis är böjningen i tecknet 

för 20 en kvarleva från det sammansatta tecknet 2+0. Man har alltså rationaliserat bort hela 

rörelsen ner till ”0”. Denna rörelse förekom ursprungligen endast vid jämna tiotal men den kan 

förekomma också i kombination med 2+3 = 23. Vi rekommenderar att man inte lär ut 

böjningen annat än vid tiotal, eftersom det blir krångligt och jobbigt att behålla böjningen vid 

teckenutförande med högre tempo. Alltså: Böjning vid tiotal och raka fingrar mellan tiotalen. 

 

 

 
Under kapitel Klockan och Pengar finns exempel på flermorfemiga tecken6 där grunden är ett 

siffertecken, men som med tillägg av en rörelse får betydelsen KLOCKA respektive 
 

4 Är man vänsterhänt blir bokstaveringen spegelvänd 

5 Flygplanshanden utförs med tummen och lillfingret raka, övriga fingrar infällda mot handflatan 

6 Ett flermorfemigt tecken har i sitt utformande minst två betydelsebärande enheter, i fallet med ex TVÅ- KRONOR 

tecknas med handformen V för betydelsen ”2” samt en nedåtgående rörelse för betydelsen KRONA. Rörelsen i 

tecknet kan inte frikopplas och få en självständig betydelse men i kombination med en siffra får den betydelsen 

KRONA 
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KRONA. Flermorfemiga tecken hittar du också under kapitel Fraser med tidsuttryck. Här kan 

ett tecken genom en särskild rörelse ges betydelsen framtid respektive dåtid. Tecknet EN-

VECKA7 får betydelsen NÄSTA-VECKA om rörelsen är framåt och FÖRRA-VECKAN om 

rörelsen är bakåt. 

 

Upplägg: 

• Inledningsvis kan eleven scrolla sig fram till enskilda handformer på de siffror 
denne vill öva på. 

• Därefter är siffrorna uppdelade i grupper om ental, tiotal och hundratal. 

• Klockan och Pengar har varsin egen del med tillhörande övningar. 
 

Observera 
I grundtal 1-20 vrids handen med handflatan utåt under utförandet av siffrorna 11 -19 för att 

sedan återgå till det första läget. Det är alltså bara under 11-19 i grundform som handflatan 

vrids utåt på detta sätt. När man visar på ordningstal (1:a, 2:a etc) vrids handflatan även där utåt 

men då handlar det inte om grundtal utan ordningstal. 

Tips 
Vissa handformer återkommer både i bokstavering och siffror, exempelvis 2 -V, 6-B. Träna 

siffror och handalfabetet separat tills eleven känner sig säkra på de olika handformerna, öva 

därefter att ”blanda” siffror och bokstäver. Ex V-O-L-V-O 740, 

S-A-A-B 900c 

 

3. Teckenförråd 
Många tecken i teckenspråket är ikoniska, vilket innebär att tecknen bildas genom att de avbildar 
hur något ser ut eller hur vi hanterar ett föremål. 

 

Tecken förändras i takt med vår verklighet och vi kommer att få uppleva många nya tecken 

och uttryck allteftersom tiderna förändras. Flera av de tecken som idag används kanske inte ses 

som ikoniska eftersom det inte längre finns någon koppling till dagens verklighet. 

 

Som ett exempel på detta kan man ta upp tecknet för RINGA/TELEFON. Det tidigaste tecknet 

uppkom när telefonen uppkom och utfördes med en hållhand 8 som snurrar i höjd med kinden. 

Det tecknet finns idag kvar i betydelsen TELIA eller TELEFON (men räknas som 

ålderdomligt). Ett senare tecken är flygplanshanden9 som symboliskt håller en telefonlur mot 

örat. Allteftersom tiden förändras får också tecknen olika utseende. Dä rför finns det idag 

specifika tecken för TEXTTELEFON, MOBIL, 3G-MOBIL samt BILDTELEFON. 

 

Upplägg: 
Som vi nämnt tidigare är ett gott teckenförråd en viktig förutsättning för att kunna kommunicera 

bra. Vi har i detta kapitel samlat en mängd grundläggande tecken för ett 
 

7 Tecken som markeras med ett bindestreck innebär att tecknet utförs som ett enda tecken men översätts med två 

ord. 

8 Hållhanden utförs som om man håller en tänkt nyckel i handen. 

9 Flygplanshanden utförs med tummen och lillfingret raka, övriga fingrar infällda mot handflatan 
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basalt teckenförråd. Familj, vardag och fritid är utgångspunkten och utgör de grupper vi valt att 

ta upp. 

De skolrelaterade tecknen är insatta i en mening där tecknet kan ses i sitt språkliga 
sammanhang. Tanken är att dessa fraser ska ligga nära elevens direkta vardag och därmed lätt 

kunna komma till användning i deras kommunikation. 

I materialet finns många städer och länder. Bland de svenska städerna som har koppling till döva 

finns bland annat de fem orter där de fem specialskolorna för döva och hörselskadade ligger10 

och Västanviks folkhögskola utanför Leksand som är den enda folkhögskolan för döva i 

Sverige. 

 

Tips: 
 

• Låt eleven se hur man i många fall kan använda sin logik när man tecknar. Välj ut ett 
antal tecken som är ikoniska och låt eleverna gissa hur de ska tecknas. Ofta blir det 
rätt. Exempel på sådana tecken kan vara: BOLL, FJÄRIL, ÄTA, MÅLA, HUS, BÅT, BIL etc. 

• Efter varje nytt område där eleven tillägnat sig tecken kan man förslagsvis stanna upp 
och föra en dialog där eleven får använda dessa tecken. Till exempel kan eleven få 
berätta om sin egen familj, sin favoriträtt eller hur han/hon är klädd för dagen. 

• Låt eleverna välja en stad och berätta om en av skolorna för döva och 
hörselskadade. 

• Samtala med eleverna om deras semesterreso r. Låt dem använda kartan i 
programmet för att visa hur de har rest och vart. 

 

 

 
4. Ägo-hjälpverb 
När vi i svenskan använder verbet ”har” behöver vi aldrig tänka på vilken funktion ordet har, 

eftersom ägoverbet ”har” och hjälpverbet ”har” både uttalas och skrivs likadant. 

Funktionen på teckenspråk är densamma som i det svenska talade språket men här måste vi lära 

oss olika tecken av verbet har. 

 

Upplägg: 

• Ägoverbet och hjälpverbet samt de negerande11 tecknen av dessa, visas först var för 
sig. Sedan visas till varje tecken ett antal exempel. 

• Därefter följer en del där de fyra tecknen förekommer i blandade meningar. Eleven kan 
här välja att titta på texten, försöka teckna själv och därefter titta på den tecknade 
meningen – eller i omvänd ordning. 

 

 

10 De fem specialskolorna på grundskolenivå är Kristinaskolan, Härnösand; Manillaskolan, Stockholm; Birgittaskolan, 
Örebro; Östervångskolan, Lund och Vänerskolan, Vänersborg 

11 När man negerar dessa tecken, det vill säga lägger till betydelsen ”inte” uppstår för hjälpverbets del att ett helt 

nytt tecken uppstår. Det utförs med en uppåtriktad, inåtvänd J-hand som förs åt höger (för högerhänta) framför 

munnen. Det negerade tecknet för ägoverbet utförs genom att man lägger till grundtecknet för INTE. 
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Observera: 
• Hjälpverbet HA-GJORT/VARIT utförs med ett och samma tecken. Negation utförs 

också med bara ett tecken. Det innebär att en mening som ”Jag har inte varit i 
England” tecknas med enbart tre tecken: HAR – INTE ENGLAND PEK-c. 
Uppmärksamma eleverna på det ekonomiska drag som ofta gör att meningarna på 
teckenspråk blir betydligt kortare än svenskan, vilket är mycket vanligt. 

 

 

5. Satser 
Teckenspråk räknas som ett SVO-språk, där en rak påståendesats följer satsstrukturen SVO 

(Subjekt-verb-objekt). Till skillnad från det svenska språket som får omvänd ordföljd i frågor, 

visar man istället dessa skillnader genom olika grammatiska signaler i ansiktet. 
En av dessa grammatiska signaler visas genom ögonbrynens rörelser. 

Höjda och sänkta ögonbryn kan visa på olika typer av frågesatser (se nedan) medan påståenden 

utförs utan rörelser av ögonbrynen. 
 

Ett påstående uttrycks med ”neutrala” ögonbryn, exempelvis TRÖTT PEK-c. 

En fråga (f) har samma teckenföljd som ett påstående, men ögonbrynen höjs och 

  f 

överkroppen lutas framåt en aning TRÖTT PEK-f. 
 

Frågeordsfrågor (fof) är de frågor som inleds med något av frågeorden VAD, VEM, VILKA, 

VAR, NÄR, HUR, VARFÖR och VAD. Dessa tecken signaleras med sänkta ögonbryn. 

 

Negationer uttrycks enkelt genom huvudskakning. Det som är typiskt för teckenspråk är att 

man kan göra flera saker samtidigt. Du kan teckna och skaka på huvudet samtidigt, och på så 
vis korta ner meningarna. 

 

På teckenspråk markerar man i text PEK-c (första person), PEK-f (andra person) eller PEK-
v,-h (tredje person). Plural tecknas likadant, men man drar rörelsen i sidled för att markera 

flera personer. 

 

Upplägg: 
• Den första delen fokuserar på enkla fraser och där kan eleven se hur man på 

teckenspråk ofta markerar nyanser och betoningar med hjälp av signaler i 
ansiktet. Även negationer kan markeras med enbart huvudskakningar. 

• Därefter beskrivs ja/nej-frågor och frågeordsfrågor med övningar till respektive 
område. 

• Frågorna blandas sedan och eleven får chansen att tydligt se skillnaden på de två 
typerna av ja/nej frågor och frågeordsfrågor fof. 

• Den sista delen visar hur en fråga respektive ett påstående på teckenspråk är 
uppbyggt. Dessa meningar tecknas exakt likadant, med undantag av ansiktets 
signaler. Det visar vilken viktig funktion ansiktsuttrycket har i teckenspråket. 
I delen Teckna själv visas texten först. Eleven får därefter en chans att teckna själv och 

kan sedan klicka fram filmen för att kontrollera att han/hon har tecknat rätt. Den sista 

delen har också en test-funktion där eleven kan välja mellan tre 
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svarsalternativ till en tecknad mening. Då eleven svarar rätt kommer automatiskt nästa 

mening, i annat fall får eleven se meningen en gång till. 
 

Observera: 

• De grundläggande reglerna säger att en ja/nej-fråga tecknas med höjda ögonbryn och 
frågeordsfrågor med sänkta. Däremot kan man ibland se en frågeordsfråga tecknas 
med höjda ögonbryn i sammanhang där man vill ha en mjukare form, till exempel om 
man talar till ett barn. 

• Många reagerar starkt på de sänkta ögonbrynen i frågeordsfrågorna. Dessa 
signalerar för många personer ilska och ett negativt ansiktsuttryck. Detta är helt rätt, 
men ansiktet i teckenspråk har ytterligare en funktion än känslouttryck. I 
frågordsfrågornas fall handlar det om en grammatisk funktion som signalerar en typ 
av sats. Diskutera gärna detta med eleverna och prova er fram försiktigt. 

 

Tips: 
Låt eleven få betrakta sig själv i en spegel när denne tecknar de olika fraserna. Som nybörjare 

har man mycket sällan muskelkontroll i ansiktet och eftersom man inte ser sitt eget ansikte är 

det viktigt att få en uppfattning om hur ens signaler ser ut. Ofta tror nybörjare att de rör ansiktet 

mer än de gör. 

 

 
6. Tecken utan svensk munrörelse 
”Kärt barn har många namn” brukar man säga och denna grupp av tecken har under åren haft 

många olika beteckningar. De kallas ibland för ”Genuina tecken”, ibland också för ”Tecken 

med fast oral komponent”12. Här kommer vi att referera till dem som ”Tecken utan svensk 

munrörelse”. 

Denna grupp har en karaktär av idiom13, det vill säga att de är specifika för just teckenspråket, 

och kan ha flera olika översättningar, beroende på det sammanhang de tecknas i. Många av dessa 

tecken behöver en hel mening för att kunna översätta till det svenska språket. 

På samma sätt som svenskans idiomatiska uttryck beskriver en känsla och en reaktion inför 

olika situationer kan dessa tecken ofta användas synonymt. 
Exempelvis kan det svenska uttrycket Ta tjuren vid hornen användas för att beskriva en 

situation där man är rädd och orolig inför något som man ändå väljer att genomföra. I samma 

situation kan man använda tecknet TA-MOD-TILL-SIG14. Detta tecken beskriver bildligt talat 

hur man ”trycker undan” en känsla för att kunna genomföra det man måste. 

 

Upplägg: 
 

 
 

12 Med oral komponent menas de munrörelser som åtföljer ett tecken. Dessa är ibland svenskpåverkade, ibland 

av genuin karaktär, det vill säga en icke-svensk munrörelse. Med fast oral komponent menas att dessa tecken 

ofta har specifik munrörelse kopplat till tecknet. Tecknet BÄST-ATT (J-hand slås uppåt mot hakan) åtföljs alltid 

av munrörelsen [hyff] 

13 När något är idiomatiskt menas att det är språkriktigt och korrekt för språket. Ett idiom är så förknippat med 

språket att det ofta är mycket svårt att översätta. 

14 Utförs med en knuten hand som förs från vänster axel och snett nedåt med bibehållen kontakt 
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• Kapitlet är upplagt så att tecknen visas i grupper om fem tecken åt gången, med ett 
exempel till varje. 

• Därefter ges ytterligare exempel men i blandad ordning. 

 

Tips: 
Totalt ges exempel på 15 olika tecken ur denna grupp men det finns många fler! Låt gärna 

eleven själv få fundera på om denne har sett andra tecken som skulle kunna vara ett tecken ur 

denna kategori och diskutera kring detta. 

 

Förutom att enbart träna på förståelsen av dessa tecken kan mer djupgående jämförelser mellan 

det svenska språket och teckenspråk göras. Här kan det vara intressant att titta på skillnader i 
ordföljd samt hur man översätter de olika tecknen. 

 

 

7. Lokalisation 
Teckenspråk brukar definieras som ett visuellt-gestuellt språk, men det är också ett spatialt 

språk. Detta innebär att teckenspråket utnyttjar höjd, bredd och djup i sitt uttryck. Framför 

kroppen finns en yta som används på många olika sätt i teckenspråk. Ibland kan den tomma 

ytan framför kroppen fungera som en ”miniscen” där man målar upp händelser, skeenden och 

personer som man refererar till. 
 

En tänkt person i en handling kan agera utifrån olika tänkta positioner och den som tecknar kan 

också referera till dessa genom att peka mot den plats där den tänkta personen finns eller där 

handlingen äger rum. 

 

När man beskriver ett rum tänker man sig att man står i dörröppningen till det rum man ska 

beskriva. Därefter ”målar” man upp de olika delarna/möblerna i rummet i det tomma utrymmet 

framför kroppen. Vanligtvis talar man om vad man syftar på, till exempel SÄNG, och därefter 

placeras denna ut i rummet på den plats som den har i verkligheten. På så vis blir utrymmet 

framför kroppen en bild av verkligheten. 

Lokalisation kombineras vanligtvis med polysyntetiska15 tecken, se kapitlet om verb. 

 

Upplägg: 
• Inledningsvis tecknas ett antal meningar som visar sakers position i förhållande till 

varandra. 

• Därefter visas en bild på ett rum. Detta rum är en interaktiv bild där punkter lyses upp 
när man för musen över dem. Eleven kan prova att teckna vad som visas på olika 
objekt i bilden och sedan klicka på punkten i bilden för att få se hur det tecknas i 
filmrutan. 

 

Tips: 
• Låt eleven beskriva sitt eget rum för en kompis. Kompisen får rita upp rummet på ett 

papper och därefter låta den som berättat titta på teckningen och kommentera. Detta 
är en god träning i att bygga upp en inre bild av något beskrivet. Flera 

 

 

15 Ett flermorfemigt tecken har i sitt utförande flera betydelsebärande enheter. 
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moment ingår i denna övning, inte minst genom att den som ”lyssnar” får träna sig i att 

tänka spegelvänt. 

• Skapa fler sammanhang utifrån det rum ni befinner er i och beskriv hur saker 
förhåller sig till varandra. 

 

 

 
8. Adjektiv 
Adjektiv är den ordklass som beskriver ett substantiv. Då man tecknar placeras adjektivet före 

substantivet och ibland efter. Om adjektivet placeras efter substantivet får det en predikativ16 

funktion. Båda sätten fungerar och man kan med fördel diskutera tillsammans med eleverna om 

de själva upplever någon skillnad mellan de båda sätten att teckna. 
 

För att beskriva hur något ser ut använder sig teckenspråket av storleksbeskrivningar med 

speciella munrörelser där den orala delen anger om något är litet eller stort, respektive mycket 

litet eller mycket stort. Dessa munrörelser ger därigenom en uppfattning om hur stort 

föremålet är. 

 

Med munrörelsen [m] får tecknet betydelsen ”normal” 

Med munrörelsen [sa] får tecknet betydelsen ”stor, mycket stor” Med 
munrörelsen [u] får tecknet betydelsen ” liten, mycket liten” Med 

munrörelsen [()] får tecknet betydelsen ”grov, tjock” 

(Den sista munrörelsen utförs genom att kinderna blåses upp.) 

 

Upplägg: 
Istället för att gå igenom en lista med separata tecken har vi valt att visa tecknet för adjektivet 

och därefter ge ett exempel. Det är korta enkla meningar som är mycket lätta för eleven att ta 

till sig. Denne kan dessutom tillägna sig fler tecken genom att helt enkelt bara förstå 

sammanhanget. Självklart kan man även välja bort eller till de olika funktionerna ljud, bild, 

tecken och text. 

 

 

 

 

 
Storleksbeskrivning: 
Något mycket typiskt i teckenspråket är, som vi nämnt tidigare, de simultana 17 dragen. I kapitlet 

beskrivs olika föremål både med hjälp av tecken för storlek och munrörelse r Fortsätt gärna att 

beskriva föremål i rummet. 
 

16 Om man tecknar KATT SVART eller SVART KATT motsvaras det i svenskan av ”katten är svart” och ”en svart katt” 

där ”svart” i det senare exemplet blir ett rent adjektiv med beskrivande funktion och det förra får funktionen 

predikativ (tidigare predikatsfyllnad) och fungerar i satsen som ett predikat. 

17 Eftersom teckenspråket är ett visuellt-spatialt språk kan flera simultana betydelser tecknas samtidigt. Tecknas 

DÖV PEK-f samtidigt med huvudskakning, höjda ögonbryn och uppdragna kinder får vi den ungefärliga betydelsen 

”Är du inte döv? det trodde jag” 
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Tips: 

• Köp en godispåse med blandade godisbitar. Låt eleven få beskriva form, mönster, 
storlek mm. 

• Låt eleven själv berätta om de sett något mycket stort eller litet. Som en nyfödd 
kattunge, en stor skalbagge eller liknande. 

 
9. Verb 
Verb är som i många andra språk en mycket stor grupp. Många verb i teckenspråket är 

ikoniska18, beroende på att man ofta härmar hur man gör när man utför en specifik handling. 

Eftersom teckenspråket är ett visuellt språk, som många gånger inte bara återger vad som sker 

utan även på vilket sätt det sker, så anpassas tecknen efter detta. Till exempel finns verb som 

kallas för riktade verb och de är en typ av tecken som anpassar sig efter subjektet och objektet 

i en mening. Ett tecken som GE kan uttryckas i rörelse mot någons kropp eller från någons 

kropp, beroende på vem som ger något till vem. 

 

Vi har delat upp verben i olika kategorier utifrån deras specifika egenskaper. Dessa kategorier är 

teckenvarianter, orala adverb och polysyntetiska tecken vilka förklaras i programmets 

informationen samt i denna lärarhandledning. 

 

Upplägg: 

 

• Först visas exempel på teckenvarianter. Här kan eleven tydligt se till exempel hur 
tecknet för äta förändras beroende på vem som äter och vad som äts. 

• Sedan följer exempel på orala adverb och en beskrivning av dessa 

• Sist tar vi upp de tecken som kallas polysyntetiska tecken. 
 

Teckenvarianter: 

Alla verb har en form som vi kallar grundform eller lexikala tecken och dessa är de tecken som 
man återfinner i ett lexikon. Som exempel utförs tecknet DRICKA som om man för ett tänkt 

glas till munnen och dricker. 

 

En teckenvariant kan visa flera olika sätt att dricka. Man kanske dricker ur en flaska eller direkt 

från kranen och då används andra handformer. 
 

Många verb kan i teckenspråk varieras beroende på hur situationen ser ut och vad det är som man 

hanterar. Man äter till exempel inte soppa på samma sätt som spaghetti. 
 

Olika varianter är mycket vanliga i beskrivningar och berättelser. 

 

Orala adverb: 
 
 

18 Bildmässig. Tecken som imiterar ett föremåls form ( ex BOLL) eller hur vi hanterar ett föremål. Exempelvis 

MÅLA – där imiterar vi hur vi håller en ”tänkt” pensel och för den upp och ner som om vi målar en vägg framför 

oss. 
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Ibland kan specifika munrörelser kopplas till verbet och ge upphov till en adverbial19 betydelse. 

Dessa kallas för orala adverb. På så sätt kan man få en mer komplex betydelse av ett enda tecken. 

 

Med munrörelsen [m] får tecknet betydelsen ”som vanligt”, ”normalt”. Med 

munrörelsen [ii] får tecknet betydelsen ”tung”, ”svår”. 

Med munrörelsen [u] får tecknet betydelsen ”lätt”, ”smidigt”. 

 

 

Polysyntetiska tecken (poly-tecken): 
Polysyntetiska tecken är flermorfemiga tecken20 som kan varieras i det oändliga. När ett sådant 

tecken utförs representerar handformen föremålet/personen man vill visa på. Här arbetar man 

med de tre dimensionerna höjd, bred och djup; ett föremål som en penna representeras av den 

endimensionella L-handen21, en boll representeras av den tredimensionella klohanden22 etc. 
 

Utrymmet framför kroppen fungerar som en ”scen” där representationerna i form av 

polytecken kan agera. 

 

Tips: 
Låt eleverna få berätta om något självupplevt genom att använda sig av dessa munrörelser. Det 
krävs ofta lite mod att våga ”grimasera”, så hjälp eleverna på traven genom att visa egna 

exempel. 

 

 

 
10. Texter 
När eleven har byggt upp ett grundläggande teckenförråd kan denne nu gå vidare till att förstå 

en tecknad berättelse. Att avläsa olika personer som tecknar är en viktig träning, eftersom 

teckenspråket många gånger uttrycks väldigt individuellt. 

 

Upplägg: 

• Först visas några personpresentationer på teckenspråk. Efter att eleven avläst 
personerna görs en egen presentation. Strukturen och formen för en presentation 
finns i de inspelade texterna. 

• Därefter följer ett antal korta texter med perspektivbyte. Här kan eleven träna på att 
byta perspektiv beroende på vilken textperson denne refererar till. 

 

Dialog med perspektivbyte: 
Perspektivbyte förekommer ibland i olika teckenspråkiga texter. En interaktion mellan två eller 

flera personer visas på teckenspråk genom att man tar dessa personers perspektiv. Det innebär 

att man i en interaktion mellan två eller flera personer intar dessa 
 

19 Adverb beskriver verbet och säger något om hur något görs. Exempelvis Han simmar snabbt 

20 Ett flermorfemigt tecken har i sitt utförande flera betydelsebärande enheter. 

21 Ett utsträckt pekfinger – handformen för bokstaven L 

22 En handform med alla fingrar lätt böjda och formade runt ett tänkt runt föremål. 
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personers perspektiv genom att rikta blicken åt olika håll och anpassar det man säger till den 

person som uttrycker något. Exempelvis kommer ett barn som pratar med sin mamma att 

titta upp och mamman att titta ner. 

 


