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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. 

• Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika ändringar som behöver uppmärksammas. I övrigt se 
Bilaga till läraranvisning punktskrift. 

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

• Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Här återfinns också förslag på olika 
pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för att ni ska 
kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

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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Bilaga till läraranvisning punktskrift 
Till läraranvisningen finns en bilaga som heter Bilaga till läraranvisning punktskrift. Det är 
en PDF där du kan se hur hela boken, sida för sida, är pedagogiskt anpassad och utformad. 
Filen är i svartskrift och är en exakt spegling av punktskriftsboken vilket innebär exempelvis 
att förtecken för siffror, versaler, stilsorter och liknande återges. Exempelvis är 
siffertecknet (p3456) som en grind före siffran, och versaltecknet (p6) ett understreck före 
bokstaven osv. Det är också i denna fil som du ser alla eventuella bildbeskrivningar som 
finns i boken samt om något har utgått osv. 

Filen finns att ladda ner på SPSM:s hemsida, https://webbutiken.spsm.se/ 

Sök på bokens titel i SPSM:s butik och ladda ner filen som heter Bilaga till läraranvisning 
punktskrift. Där finns också den här läraranvisningen som PDF. 

Observera att Bilagan kan ha ett udda pappersformat, FA44, och det kan påverka 
möjligheten att skriva ut den. Bäst är att läsa bilagan digitalt. 
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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. 

Generellt för boken 

• Se hur boken är ändrad och omarbetad i Bilaga för till läraranvisning punktskrift. 
• Observera att det kan vara sidförskjutningar i förhållande till svartskriftsboken då 

sidor har utgått (exv. s. 36, s. 52-55). 
• Boken består i punktskrift av: 

  Huvudboken. Det mesta av text-innehållet. 

  Notbilagan. Här finns alla noter. I boken finns hänvisningar till notbilagan. 

  Här finns den formativa delen där eleven antecknar sin kunskap och kan 
koppla denna mot läroplanen. Den består av sidorna 2-4 och 44-51. 

  Svällpappersbildsbilaga med alla taktila bilder. 

• Svällpappersbilder finns till de flesta instrumenten. Det finns även 
svällpappersbilder till en del vanliga symboler samt pianots klaviatur. Några bilder 
har en bildbeskrivning i ord. De bilder som varken har bildbeskrivning eller 
svällpappersbild är mest för dekoration och utgår. 

• Uppgifter har numrerats så att det ska bli lättare för eleven att hitta uppgifterna 
och föra anteckningar. 

• Vissa uppgifter kan ha utgått eller ändrats utifrån hur man skriver musiknoter i 
punktskrift. Exv. på s. 56 har frågorna av typen ”Vad heter detta tecken?” och ”Vad 
heter detta notvärde?” ändrats. 
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Layout för punktskrift 

Punktskriften följer handledningarna och riktlinjerna: 

• Svenska skrivregler för punktskrift. Beställs eller laddas ner från 
Punktskriftsnämnden. 

• Noter i punktskrift, best.nr: 11350. Beställs från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. 
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Sidspecifika förändringar 

27 

På denna sida finns även något extra tecken förklarat som gäller endast för 
punktskriftsnoter och som inte har någon motsvarighet i svartskrift. 

31 

Andra notexemplet: 

Siffrorna finns inte med. De ”tomma” notvärdena är markerade med ett punktpaket. 
Eleven ska ta bort ett punktpaket (eller flera punktpaket efter varandra) och ersätta med 
not eller paus. Eftersom det bara är tonen C i exemplet går punktpaketen inte att förväxla 
med ett punktskrifts-F som ser ut som en full cell. 

32 

Piano Gitarr och Bas: 

Om eleven undrar hur notbilden ser ut i svartskrift kan du berätta det muntligt. Repetera 
gärna noternas utseende i punktskrift (sid 30). 

37 

Texten är kompletterad med information om punktskriftsnoter: 

För svartskrift finns det notskrivningsprogram på internet: www.noteflight.com 

Dothit är ett program för att skriva punktskriftsnoter och lyssna på det man skrivit. 

40-41 

Svällpappersbilden som hör till sid 19 och 32 kan ni använda genom att sätta kluttar för 
olika ackord. Bäst är ett riktigt klaviatur där man känner att de svarta tangenterna är ”lite 
högre upp”. 
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Till läsaren 

Boken består av tre olika delar. Den första är själva texten i boken. Den andra är noter och 
den tredje är boken där du har koll på vad du gjort och om du vill läsa kunskapskrav. 

Att skriva noter i punktskrift eller i svartskrift är olika. Vissa tecken som finns i punktskrift 
finns inte i svartskrift. Sättet att skriva noter förklaras så att du ska förstå hur man läser 
och skriver noter. 

Det finns många svällpappersbilder på instrument till boken. 

När du ska skapa musik med dator/Ipad behöver du ha hjälp av din lärare som kan ”dra 
musen”. 
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Pedagogiska tips 

• Läs gärna texten ”Till läsaren” tillsammans med din elev. 

• När eleven antecknar/svarar på uppgifter, påminn om att alltid skriva sida och 
uppgift först. 

• SPSM:s produkt Noter i punktskrift (best.nr: 11350) är mycket användbar. Den kan 
användas som handledning i hur man läser och skriver noter i punktskrift och 
eleven kan ha den som kompletterande lärobok. Boken är både i svartskrift och i 
punktskrift. 

• Titta tillsammans på bilderna av instrumenten. Det krävs tid för att kunna 
identifiera. Försök hitta något utmärkande i bilden som gör att eleven kan skilja 
mellan instrumenten. Till sist kan eleven försöka berätta vilket av instrumenten det 
är utan att titta på texten längst upp. 
Använd de instrument du kan få tag på för att visa eleven hur musikinstrumenten 
ser ut. Det är lättare att få förståelse för storlek när man får hålla i det. Att du inte 
själv kan spela på instrumenten betyder mindre. 

• För att skriva noter kan eleven använda punktinmatning på punktskärmen men på 
datorns skärm ser det ut som konstiga tecken eller bokstäver. Det går också bra att 
använda Perkins. 
Dothit är ett program för att kunna skriva noter i punktskrift och att kunna lyssna 
på det man skrivit. Det är ett mycket bra program för åk 1-9. Det kan köpas hos 
Insyn. 

SPSM kan också ge stöd i hur man skriver och läser punktskriftsnoter och använder 
Dothit. Då ansöker man om ”Särskilt stöd” på SPSM:s hemsida. 

• På s. 7 ska eleverna skapa musik med dator eller Ipad. Detta fungerar dåligt för 
skärmläsare eftersom det handlar om att dra boxar hit och dit och på så sätt göra 
sin egen musik. Det finns en mängd exempel inspelade och då kan eleven vara med 
och välja ljud/instrument och välja hur länge de ska spelas. Det blir du som får styra 
musen och dra boxar och flytta. Det går att koppla in ett midi-keyboard om ni har 
och eleven har då möjlighet att göra musiken själv genom att spel på keyboarden 
och lägga in en egen liten melodi. Då krävs det PC. 

• Då eleven fyller i ”Detta kan jag” på sid 2-4 kan detta (då det endast krävs ett x) 
göras direkt i punktboken genom att klista in små bitar av självhäftande skumplast 
(funky foam). Man kan då göra tre olika former som får representera de olika 
årskurserna. Då sparar man tid i stället för att göra ett dokument bredvid boken. 
Vissa svar kräver mer än ett kryss. De får man skriva i ett dokument bredvid. 

• Förklara gärna att siffrorna i ”Detta kan jag” är kopplade till kunskapskraven som är 
numrerade på liknande sätt.  
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