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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder.Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Plocka upp den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

 Följande svällpappersbilder finns till boken: 

 Sid. Namn 

 19 Slagfigurer 

 181 Slagfigur 

 181 Slagfigur 

 Musikbilder (basbilder) över Kvintcirkel och Pianotangenter m.fl., finns att beställa 
hos SPSM. Best.nr.: 60260 

 På många ställen finns text som tillagts inom hjälpparentes. Det är där förändringar 
gjorts eller för att förtydliga hur man gör i punktskriftsnotation. 

 Bra om eleven har tillgång till ett piano och en metronom. 
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Till läsaren 

Tillagd text finns inom hjälpparentes, ex.: ~(text~) 

På några ställen är var fjärde takt skriven i marginalen, och då utan siffertecken. 

Intervall läses uppåt. 

Svällpappersbilder: bild på klaviatur (basbild), kvintcirkeln (basbild), slagfigur (s. 19), 
slagfigurer (s. 181)  

Liten trekant i ackord (maj) skrivs _.) 

Ackordanalys skrivs som noter utan oktavtecken (förutom i kapitlet "Ackord" där analysen 
skrivs med bokstäver och siffror). Analysen skrivs sist i resp. takt och föregås av prefixet _- 

 

Fingersättning 

 _.a  Första fingret 

 _.b  Andra fingret 

 _.l  Tredje fingret 

 _.,  Fjärde fingret 

 _.k _Femte fingret 

 

I kapitlet om _Ackord används  högerhandstecken _.@ä och vänsterhandstecken _.|ä 

Alla siffror i stegbeteckning och funktionsbeteckning skrivs nedflyttade. 

Där det förekommer stegbeteckningar och funktionsanalys (se exempel på sid. 96 - 
"Huvudtreklanger") skrivs dessa rad för rad och med prefixen: 

 

Ackordbeteckning har prefix :ä 

  (exempel :äDmoll) 

Stegbeteckning har prefix "ä 

  (exempel "äIV) 

Funtionsbeteckning har prefix ~ä 

  (exempel ~äT) 

 

Tecknet _.$ i stegbeteckningen (står före ev. siffra) motsvarar en liten ring (dim) och med 
punkt efter tecknet är den genomstruken. 

Tecknet _.#o visar sänkt tilläggston i ackord och tecknet _.#ö visar höjd tilläggston. 
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I ackordbeteckningarna finns dessa tecken: 

 Heldragen pil  :o 

 Streckad pil  ..o 

 Klammer  ",  '; 

 Streckad klammer  ",,  ''; 

 

I några exempel används l som taktstreck. 
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Bildbeskrivningar 

45 

Kvintcirkeln är ritad som en klocka med durtonarterna utanför cirkeln på de olika 
klockslagen. 

Räknat uppifrån klockan tolv och vidare till höger: 

 tolv: C  inget förtecken 

 ett: G  ett kors-förtecken 

 två: D  två kors-förtecken 

 tre: A  tre kors-förtecken 

 fyra: E  fyra kors-förtecken 

 fem: B  fem kors-förtecken 

 sex: Fî/Gê  sex kors-förtecken/sex b-förtecken 

 sju: Dê  fem b-förtecken 

 åtta: Aê  fyra b-förtecken 

 nio: Eê  tre b-förtecken 

 tio: Bê  två b-förtecken 

 elva: F  ett b-förtecken 

49 

Kvintcirkeln är ritad som en klocka med durtonarterna utanför cirkeln på de olika 
klockslagen. Innanför cirkeln står dur-tonarternas parallelltonarter i moll. Dessa har samma 
antal företecken som sin durparallell-tonart. 

 Räknat uppifrån klockan tolv och vidare till höger, dur/moll: 

 tolv: C/a  inget förtecken 

 ett: G/e  ett kors-förtecken 

 två: D/b  två kors-förtecken 

 tre: A/fî  tre kors-förtecken 

 fyra: E/cî  fyra kors-förtecken 

 fem: B/gî  fem kors-förtecken 

 sex: Fî/Gê och dî/eê sex kors-förtecken/sex b-förtecken 

 sju: Dê/bê  fem b-förtecken 

 åtta: Aê/f  fyra b-förtecken 

 nio: Eê/c  tre b-förtecken 
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 tio: Bê/g  två b-förtecken 

 elva: F/d  ett b-förtecken 

123 

Rubrik: Skalegna septimackord i C-dur och a-moll 

Kvintcirkeln ritad som en klocka. 

Utanför cirkeln på klockslagen tolv-fem, och elva finns ackorden: 

 tolv: Cmaj7 

 ett: G7 

 två: Dm7 

 tre: Am7 

 fyra: Em7 

 fem: Bm7ê5 

 elva: Fmaj7 

Cmaj7 och Am7 är markerade med en ring. 

Från G7 går en pil till Cmaj7. 

Innanför Em7 (parallellt) står E7. Från E7 går en pil till Am7. 

Från Fmaj7 finns en linje ner till Bm7ê5. 

125 

Rubrik: Skalegna septimackord i C-dur och a-moll med mellandominanter 

Kvintcirkeln ritad som en klocka. 

Utanför och innanför (efter snedstrecket) cirkeln på klock-slagen tolv-fem, och elva finns 
ackorden: 

 tolv: Cmaj7 / C7 

 ett: G7 / G7 

 två: Dm7 / D7 

 tre: Am7 / A7 

 fyra: Em7 / E7 

 fem: Bm7ê5 / B7 

 elva: Fmaj7 

 

Cmaj7 och Am7 är markerade med en ring. 

På utsidan, från G7 går en pil till Cmaj7. 
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På insidan går pilar från ett ackord till nästa. Med börja på kl. fem och vidare upp mot fyra, 
tre osv.: B7-E7 E7-A7 A7-D7 D7-G7 G7-C7 C7-Fmaj7. 

Från Fmaj7 finns en linje ner till Bm7ê5. 

141 

Rubrik: Ersättningsdominanter 

Text mitt i cirkeln: Ackord som ligger "tvärs över" kvintcirkeln kan ersätta de "ordinarie" 
ackorden. 

Kvintcirkeln ritad som en klocka med ackord utanför och innanför cirkeln på de olika 
klockslagen. 

 

klockslag: utanför / innanför 

 tolv: Cmaj7 / C7 

 ett: G7 / G7   

 två: Dm7 / D7   

 tre: Am7 / A7   

 fyra: Em7 / E7  

 fem: Bm7ê5 / B7   

 elva: Fmaj7 / F7   

 

klockslag: innanför 

 sex: Gê7 

 sju: Dê7   

 åtta: Aê7   

 nio: Eê7   

 tio: Bê7 
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