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För en person med synnedsättning är datorn ett av de viktigaste 
hjälpmedlen/verktygen, framförallt under skolåren men även 
senare i livet. Datorn ger tillgänglighet och därmed möjlighet 
för barn med synnedsättning att arbeta på likvärdiga villkor 
som sina jämnåriga kamrater. 

För att datorn ska kunna bli ett användbart redskap i skolan 
är det viktigt att barn med synnedsättning får tillgång till  
datorn och dess möjligheter redan i förskoleåldern. Nästan  
alla barn tycker om att leka vid datorn och därigenom får de 
kunskaper om vad en dator är och dess möjligheter. Datorn 
kan på ett lekfullt sätt stimulera till utveckling av viktiga  
förmågor hos en blivande punktskriftsläsare. Barn som inte ser 
kan inte använda en mus i sitt arbete vid datorn och det krävs 
lång träning för att hantera ett tangentbord.  
Då är en Flexiboard ett alternativt sätt att börja styra datorn.

För att kunna läsa och skriva punktskrift måste barnet träna 
upp känsligheten i sina fingrar och händer.  
De behöver kunna samarbeta och glida fram över punktskriften 
med fingerblomman utan att fastna eller komma vilse.  
Barnet måste även förstå alla de begrepp som används i  
samband med läsning. Genom att arbeta med de pedagogiskt 
genomtänkta, taktila överläggen till Flexiboard tränar,  
stimulerar och utvecklar barnet på ett lekfullt sätt de viktiga 
förmågor de behöver för att lära sig att läsa punktskrift.

Barn med synnedsättning behöver även träna att använda sin 
hörsel och känsel på ett bra sätt. Detta för att kompensera 
gentemot sina seende kamrater. Stimulerande bilder kan i 
många fall ersättas med ”ljudbilder” i form av spännande ljud 
som sätter fantasin i rörelse.

Det finns ett läsinlärnings material för barn och elever som  
ska lära sig läsa punktskrift som heter ”ABC för punktskrift”,  
i fortsättningen kallad ”läsläran”. Vi har i handledningen  
citerat några stycken ur denna för att tydliggöra att vi har 
samma utgångspunkt och betonar vikten av att starta tidigt. 
För att få  bättre läsbarhet i handledningen så har vi valt att 
i fortsättningen endast skriva barn eller barnet när vi menar 
både barn och elever. Vi har även valt att skriva hon i de fall  
vi menar hon och han.

Inledning
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I läsläran står det:

”Barn med grav synskada har som regel ej haft möjlighet att   
skaffa sig den förförståelse för att läsa och skriva som seende 
barn ofta tillägnar sig långt innan de börjar skolan.  
Den skriftliga information som vi alla ständigt omges av kan 
seende barn börja tillgodogöra sig redan i två–treårsåldern, 
medan blinda barn kanske inte ens vid skolstarten riktigt har 
förstått vad det innebär att läsa och skriva.”

”Blivande punktskriftsläsare får sällan på ett naturligt sätt 
möta den skrift som skall bli deras läsmedium. Det är viktigt 
att detta uppmärksammas på ett tidigt stadium. Innan man 
börjar den egentliga läsinlärningen bör barnet förberedas 
genom att utveckla sådana färdigheter som är av betydelse för 
att läsa och skriva punktskrift.
För att stärka motivationen till läsning är det viktigt att lärare, 
föräldrar och andra betydelsefulla personer i barnets närhet 
har en positiv inställning till punktskriftsläsning.”

Det är också viktigt att barnet ges möjlighet att vid många  
tillfällen och på olika sätt möta punktskrift i sin vardagliga 
miljö.

Grundläggande begrepp som nämns i läsläran:
 
”Många av de begrepp som vi använder i samband med  
läsinlärning är inte självklara för ett barn med grav synskada. 
Att förstå lägen och riktningar på ett papper kan vara mycket 
svårt. Begreppet ”högst upp” har till exempel en betydelse i 
rummet och en annan betydelse på papperet. ”Högst upp” blir 
detsamma som ”längst bort” från kroppen när pappret ligger 
på bordet.”

Begrepp som bör vara kända för barnet vid lässtarten är:

i – på , uppe – nere, före – efter, bredvid
nära – långt ifrån, mellanrum, till höger – till vänster               
högst upp – mitt på – längst ned
över – under, övre – undre – nedre, överst – underst – nederst, 
ovanför – nedanför, framför – bakom

Det är viktigt att konsekvent använda inlärda begrepp,  
eftersom man inte kan peka då barnet inte ser.” 
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Andra viktiga grundläggande begrepp att träna på, för att  
förstå syntolkning, bildbeskrivningar och i samband med  
matematik, är:

Antal: 
Varje – varannan, alla – många – några – ingen – en enda, lika 
många,  fler än, färre än, en mer, en mindre.

Höjd:   
Hög – låg, högre än – lägre än, högst – lägst.

Storlek:  
Stor – liten, större – mindre, störst – minst, näst störst – näst 
minst, lika – olika.

Längd: 
Lång – kort, längre än – kortare än, längst – kortast.

Tyngd:
Tung – lätt, tyngre än – lättare än, tyngst – lättast.

Vidd:
Bred – smal, bredare än – smalare än, bredast – smalast.

Läge:
I – innanför – utanför – inuti, på, över – under, överst – underst,
ovanför, uppe – nere, högst upp – längst ner, framför – bakom 
bredvid, först – i mitten/mellan – sist, före – efter.

Tjocklek:
Tjock – smal, tjockare än – smalare än, tjockast – smalast, 
tjock – tunn, tjockare än – tunnare än, tjockast – tunnast.

Detta metodmaterial är först och främst ett förberedande 
lästräningsmaterial för blivande punktskriftsläsare. Materialet 
består av 35 taktila överlägg till Flexiboard. Arbetet med dessa 
tränar och förbereder på ett lekfullt sätt förmågor hos den bli-
vande punktskriftsläsaren. Materialet tränar även andra  
viktiga förmågor hos ett barn med synnedsättning som vid 
orientering och mobility behöver kunna diskriminera* ljud 
och ha begrepp för riktningar och lägen. På överläggen har vi 
använt oss av taktilt tydliga texturer tillsammans med  
vardagsnära och spännande ljud. Vi har även använt tydliga 
och intresseväckande bilder på skärmen för att stimulera till 
samspel med omgivningen.

Metodmaterialet

*Diskriminera, särskilda speciella ljud, 
föremål eller taktil information.
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Överläggen är främst utformade för barn med synnedsättning 
men de passar alla barn i förskola. Genom att arbeta med 
överläggen tillsammans med barnen bidrar de till samspel  
och lärande hos alla barn, både med och utan funktionsned-
sättningar. 

De 35 överläggen är numrerade och indelade i olika kategorier 
som stimulerar till träning av olika områden och förmågor. 
Kategorierna är: 

• Trycka – hända 
• Sagor
• Följa rad
• Sortering och matematik
• Möte med bokstäver

Man behöver inte arbeta med överläggen i nummerordning 
utan i den ordning som passar barnet bäst. Svårighetsgraden 
varierar även inom de olika kategorierna. Barnet behöver till 
exempel arbeta med överlägg i kategorin ”Följa rad” innan 
det arbetar med de längre ”Sagorna”, där man ska följa flera 
rader. Du som pedagog ska finnas som stöd för barnet i arbetet 
med överläggen. Arbetet ska vara lekfullt och roligt för barnet. 
Försök att alltid hitta överlägg som passar den nivå barnet  
befinner sig på i sin utveckling. Genom att träna och samtala 
om olika saker i samband med arbetet kan ett överlägg  
användas på flera olika sätt utifrån barnets behov.  
Lägg fokus på innehållet i överlägget, på begrepp, på den  
taktila upplevelsen eller på träning av finmotorik och  
koordination inför läsning.

Alla överlägg är gjorda för att användas i programmet  
Flexiview. Några av dem används till flera olika uppgifter, 
det vill säga, samma överlägg kan få olika innebörd genom 
att tryck-ytor byter innehåll. Till dessa överlägg finns det lösa 
streckkoder, så kallade ”strippar”.  En ”stripp” läggs då längst 
ned i vänstra hörnet på Flexiboarden, under streckkodsläsaren 
men ovanpå överlägget. Mer information om dessa överlägg 
finns i handledningen till respektive överlägg. Det är viktigt att 
överlägget skjuts in ordentligt längst ned i vänstra hörnet för 
att det ska fungera. När den gröna lampan lyser med ett fast 
sken och ett pip hörs är det på plats och fungerar, fäst gärna 
med lite tejp eller häftmassa så det ligger still. 
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Här följer en presentation av de olika kategorierna. En mer 
detaljerad handledning till varje överlägg följer efter denna 
presentation.

Trycka – hända
Dessa överlägg består av 2–9 tryckytor som alla har en tydlig 
textur.  
Ytorna behöver inte tryckas på i någon speciell ordning.  
Vi har valt att strukturera upp tryckytorna symmetriskt för att 
underlätta träning av de olika lägesbegreppen.  
Man bör eftersträva en tydlig struktur i arbete med barn som 
inte ser, eftersom det ger en upplevelse av trygghet.
 
I leken med dessa överlägg tränar barnet tillsammans med en 
pedagog på ett lekfullt sätt:
• Orsak – verkan, det vill säga, barnet förstår att det  
 bestämmer vad som händer. 
• Att ”överblicka”, genom att med båda händerna undersöka  
 överlägget och hitta alla tryckytorna.
• Att få nyfikna händer och fingrar, vilket hjälper barnet när  
 det utforskar nya föremål och ytor.
• Taktil diskrimineringsförmåga, det vill säga, kunna särskilja  
 tryckytorna från varandra och hitta den yta man söker. Här  
 kan man prata om hur ytan känns och hjälpa barnet att hitta  
 ord för den känslan till exempel lent, skrovligt, blankt.
• Barnet utökar sina språkkunskaper i samtal med pedagog  
 och kamrater kring överlägget.
• Auditiv diskrimineringsförmåga, det vill säga kunna lyssna  
 aktivt till olika ljud vilket är viktigt bland annat inför  
 läsning och orientering & mobility.
• Lägesbegrepp; i samtalet kring överläggen kan många 
 begrepp som är viktiga att ha med sig inför läsning tränas.

Sagor
Sagorna handlar om fyra figurer, en groda, en anka, ett troll 
och en mullvad. En figur i form av en mullvad följer med  
materialet. De andra figurerna kan ni leta efter i någon  
leksakshandel om ni inte redan har dem på förskolan. Tänk 
på att de ska vara ganska små, tydliga, hårda och få plats i en 
barnhand för att ge en helhetsuppfattning.  
Figurerna återkommer i flera sagor.

Kategorier av överlägg
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Sagorna handlar om vardagsnära situationer där barnen kan 
känna igen sig och det kan även stimulera barnen att  
tillsammans med kamrater hitta på egna lekar. 

I leken med dessa överlägg tränar barnet tillsammans med en 
pedagog på ett lekfullt sätt:
• Läsriktning; för att få sammanhang i sagan måste man  
 trycka från vänster till höger. 
• Vanliga läsbegrepp som man tränar när man läser sagor ur  
 en bok. Högst upp och längst ned på en sida, början och  
 slutet på en saga, rader och så vidare.
• Samarbete mellan händerna. För att hitta rätt när man ska  
 gå vidare till nästa yta skall barnet hålla kvar den ena  
 handen på tryckytan tills man lyssnat färdigt på den delen 
 av sagan.
• Att följa en rad på samma sätt som vid läsning. Överläggen  
 har en stigande svårighetsgrad när det gäller att följa rader. 

De första två sagorna kan användas i samband med att man 
arbetar med ”Trycka – hända” -överläggen. De tre senare 
sagorna kan användas när man arbetar med ”Följa rad” och 
”Möte med bokstäver”. 

Följa rad
Dessa överlägg är gjorda så att 2–3 av tryckpunkterna hör 
ihop och är sammanbunda med någon form av rad att följa. 
På varje överlägg finns flera rader.

I leken med dessa överlägg tränar barnet tillsammans med en 
pedagog på ett lekfullt sätt:
• Att följa en rad på samma sätt som när man läser punkt- 
 skrift, det vill säga båda händernas fingrar följs åt längs  
 raden.
• Att byta rad på samma sätt som när man börjar läsa  
 punktskrift, det vill säga båda händerna följs åt tillbaka på   
 samma rad och söker upp nästa.

Ur läsläran:

”När man läser punktskrift skall man följa en rad med båda 
händerna i en jämn och lugn  rörelse.
Flera fingrar på varje hand, ej tummen, skall följas åt och vara 
väl samlade. Varje gång raden tar slut skall barnet snabbt 
backa och söka upp ny rad.” 
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Sortering och matematik
Denna kategori består av två överlägg, ett överlägg med fem 
små lådor på rad och ett överlägg med en stor och en liten 
låda. Till överlägget med de fem små lådorna finns det även 
fem ”strippar”. Det följer även en del laborativt material.  
Se vidare instruktioner för varje överlägg. 
För att förstå matematiska begrepp som addition och  
subtraktion behöver barnet först arbeta med konkreta begrepp 
som läge, form och antalsuppfattning.  
I leken med dessa överlägg tränar barnet tillsammans med en 
pedagog förberedande matematik genom att på ett lekfullt sätt:
• Lyssna till en instruktion och hämta det föremål eller antal  
 som efterfrågas. 
• Samarbeta med händerna genom att hålla kvar den ena  
 handen i facket samtidigt som den andra hämtar ett föremål.
• Undersöka och diskriminera ett begärt föremål bland andra.
• Lära känna former, antal och material genom att  
 diskriminera vanliga vardagsnära föremål med hjälp av 
 känseln.

Begreppen som lärs in genom dessa överlägg är även viktiga 
för den kommande lästräningen. 

Möte med bokstäver
Några stycken ur läsläran:

”Den omedvetna lästräning som seende barn dagligen får 
genom skyltar, reklam, serietidningar och dylikt uteblir av 
naturliga skäl för punktskriftsläsare. Det är därför angeläget 
att skapa möjligheter att på ett mer omedvetet och roligt sätt 
möta punktskrift och få träningstillfällen på köpet. Det viktiga 
är att barnet blir nyfiket på punktskrift.

Ett punktskriftstecken är lagom stort för att uppfattas i sin 
helhet under en fingerblomma. Fingret måste röra sig över 
bokstaven för att tecknet ska kunna uppfattas av känselsinnet. 
För att nå en god läsförmåga i punktskrift är handrörelserna 
mycket viktiga.

Man bör eftersträva en bra teknik redan från första början i 
punktskriftsundervisningen. Händerna ska föras med en jämn 
rörelse över raden. Nybörjaren följer hela raden med båda 
händerna till dess slut. Båda händerna backar därefter tillbaka 
till den lästa radens början och går sedan ned för att finna 
nästa rads början.”
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I leken med dessa överlägg tränar barnet tillsammans med en 
pedagog på ett lekfullt sätt:
• Att koordinera fingrarna. Uppmuntra barnet att använda  
 båda händerna tillsammans på raden. Två händer får mer  
 information än en.
• Att följa en rad på samma sätt som när man läser  
 punktskrift. Båda händernas fingrar följs mjukt åt längs  
 raden.
• Att byta rad på samma sätt som när man börjar läsa  
 punktskrift, det vill säga båda händerna följs åt tillbaka på  
 samma rad och söker upp nästa.
• Att använda fingerblomman för att inte missa någon punkt i  
 tecknet. Påminn barnet om detta.
• Att diskriminera punkter/bokstäver, känna punktknotter  
 under fingrarna och hitta avvikelser och olikheter, kanske  
 känna igen någon bokstav.

Den önskvärda bokstavsordningen vid inlärning av  
punktskriftsbokstäver är:

a  l  i  s  å  r  m  v  e  n  ä  f  o  k  u  t  h  b  g  d  ö  j  p  y  c  x  q  z  w
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Överlägg i materialet

Trycka – hända

Handledning till överlägget
Här ska barnet bekanta sig med att arbeta 
med Flexiboard och överlägg. Barnet ska få 
en förståelse för orsak och verkan, det vill 
säga att man styr vad som händer i datorn 
genom att trycka på och välja mellan de 
två ytorna. Det är viktigt att prata om hur 
ytorna känns så att barnet får ord för hur 
olika saker kan kännas, till exempel strävt, 
lent eller mjukt. Med detta överlägg tränar 
barnet både sin auditiva och taktila förmåga. 
Här kan man också börja prata om höger 
och vänster.

Tips!
Gör gärna fler överlägg med barnets egna 
favoritmelodier. Spela in när ni sjunger på 
samlingen och klistra på egna texturer som 
barnet tycker om, eller använd samma  
överlägg och lägg bara dit den nya koden.

Överlägg

Nr 1: Två melodier

Beskrivning 
Överlägget består av två tryckytor med 
tydligt olika texturer. När man trycker på 
ytorna spelas två kända barnvisor upp,  
Lilla snigel och Imse vimse spindel,  
samtidigt som tillhörande bild visas på  
skärmen.

Härefter följer beskrivning och handledning till alla överlägg. 
Tänk på att finnas med tillsammans med barnet och att 
”arbetet” hela tiden ska vara lekfullt och roligt. 

Det är genom lek barn lär sig mest.
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Trycka – hända

Tips! 
Gör nya överlägg genom att spela in  
människoljud. Spela in när någon snyter sig 
eller när någon går på en grusväg. Ta hjälp 
av barnen för att få idéer till spännande 
människoljud. Klistra på egna texturer som 
barnet tycker om, eller använd samma 
överlägg och lägg bara dit den nya koden

Överlägg

Nr 2: Människoljud

Beskrivning 
Överlägget består av tre tryckytor med 
tydligt olika textur. När man trycker på 
ytorna hörs en rapning, en nysning eller ett 
skrattljud samtidigt som tillhörande bild 
visas på skärmen.

Handledning till överlägget 
Även här ska barnet bekanta sig med att 
arbeta med Flexiboard och överlägg. Barnet 
ska få en förståelse för orsak och verkan,  
att man styr vad som händer i datorn  
genom att trycka på och välja mellan de tre 
ytorna. Barnet tränar sig i att lyssna på och 
identifiera olika ljud som är kopplade till 
människan. Prata om ljuden när ni använder 
överlägget till exempel om hur det känns när 
man skrattar eller varför man behöver rapa 
och inte minst när får man rapa.  
Fortsätt att prata om den textila texturen 
och lägesbegrepp. Med detta överlägg tränar 
barnet både sin auditiva och taktila förmåga. 
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Trycka – hända

Överlägg 

Nr 3: Vardagsljud

Beskrivning 
Överlägget består av fyra tryckytor med 
tydligt olika textur. När man trycker på 
ytorna hör man ljudet från en elvisp, en 
dusch, en dammsugare eller ett trafikljus, 
samtidigt som tillhörande bild visas på 
skärmen.

Handledning till överlägget 
Här gäller fortfarande tanken att barnet  
ska bekanta sig med texturen och att  
kunna diskriminera de olika texturerna  
från varandra. 
Prata med barnet om lägesbegrepp som 
vänster, höger, i mitten, först och så vidare. 
Ljuden är vanliga vardagsljud som barnet 
behöver kunna identifiera. Prata kring dessa. 
Det är viktigt att det blir ett samspel  
mellan dig och barnet för att barnet ska  
befästa begreppen.

Tips!
Man kan göra nya överlägg genom att spela 
in vardagsljud eller söka på internet efter 
ljud. Klistra på egna texturer som barnet 
tycker om, eller använd samma överlägg och 
lägg bara dit den nya koden.
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Trycka – hända

Överlägg

Nr 4: Presentation av
 sagofigurerna

Beskrivning 
Överlägget består av fyra tryckytor delade 
på två rader. Ytorna har tydligt olika textur 
som representerar fyra olika djur/sagofigurer. 
När man trycker på de olika ytorna presen-
terar sig sagofigurerna och en bild på figuren 
visas på skärmen.  
Samma figurer återkommer senare i sagor på 
andra överlägg.

Handledning till överlägget 
Barnet får undersöka texturerna som var 
och en symboliserar en figur. Prata om hur 
texturen känns och om barnet kommer ihåg 
vilken figur den hör ihop med. Prata om 
lägesbegrepp, vilken figur är längst upp till 
höger, vem är längst ned till vänster och så 
vidare. 

Figurerna är en groda, en anka, ett troll och 
en mullvad. Mullvaden följer med materialet. 
Köp gärna de andra figurerna. Tänk på att 
det är bra att de är små och ryms i en  
liten barnhand. Plocka fram figurerna när ni 
använder överlägget och para ihop rätt figur 
med rätt tryckyta/textur. 

Tips!
Låt barnet leka med figurerna vid andra 
tillfällen. Lek gärna sagorna som kommer 
senare eller hitta på egna. 
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Trycka – hända

Överlägg

Nr 5: 6 melodier

Beskrivning 
Överlägget består av sex tryckytor med  
tydligt olika textur. Ytorna är uppdelade på 
två rader. När man trycker på en yta  
spelas en enkel barnmelodi upp samtidigt 
som tillhörande bild visas på skärmen, precis 
som på överlägg nr 1.

Handledning till överlägget 
Barnet får bekanta sig med att identifiera 
tryckytor på flera rader. Prata om begrepp 
som den översta/understa raden, läge och  
antal. Fråga barnet om det kommer ihåg 
vilken yta som spelade en viss melodi och 
be barnet att med egna ord beskriva var 
tryckytan ligger. Prata om hur de olika ytorna 
känns. Det är viktigt att det blir ett samspel 
mellan dig och barnet för att barnet ska  
befästa begreppen.

Tips!
Gör nya överlägg genom att spela in musik 
eller när ni sjunger med barnen.

Klistra på egna texturer som barnet tycker 
om, eller använd samma överlägg och lägg 
bara dit den nya koden.
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Trycka – hända

Nu finns det många lägesbegrepp att prata 
om; se inledningstexten. Fråga barnet om det 
kommer ihåg vilken yta som hade ett visst 
ljud och be barnet att med egna ord beskriva 
var tryckytan ligger. Prata om hur de olika 
ytorna känns. Det är viktigt att det blir ett 
samspel mellan dig och barnet för att barnet 
ska befästa begreppen. Räkna ytorna och 
prata om rader med mera.

Tips! 
Om du vill göra nya överlägg kan du  
fortsätta att hitta på och spela in flera  
djurrim eller motsatsord som till exempel 
”Vad är motsatsen till glad?” Leta efter  
andra ljudkategorier som kan vara  
intressanta som till exempel djurljud.  
Klistra på egna texturer som barnet tycker 
om eller använd samma överlägg och lägg 
bara dit den nya koden.

Överlägg

Nr 6: Djurrim

Nr 7: Fordonsljud

Beskrivning 
Överlägg nr 6 används även till överlägg  
nr 7, till det finns en färdig ”stripp” att  
använda. Lägg ”strippen” i streckkods-
läsaren längst ned i vänstra hörnet för att få 
funktionerna till överlägg nr 7. Sätt gärna 
fast den med en tejpbit så att den ligger still. 

Överläggen består av nio tryckytor med  
tydligt olika textur. Ytorna är uppdelade på 
tre rader. När man trycker på en yta på  
överlägg nr 6 läses ett djurrim upp  
samtidigt som tillhörande bild visas på  
skärmen. Överlägg nr 7 fungerar på  
samma sätt men handlar om fordonsljud.

Handledning till överlägget 
Prata om ljuden på överläggen, lek med  
rimmen och hitta på egna. Känner barnet 
igen ljuden från fordonen? 
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Sagor

Överlägg

Nr 10: Toalettbesöket

Beskrivning 
Första sagan handlar om grodan Bertil  
som är kissnödig och går på toaletten.  
Tryckytorna har olika textur och ska  
symbolisera grodan, toaletten och en  
handduk. Vid varje tryckyta läses en del  
av sagan upp samtidigt som tillhörande  
bild visas på skärmen.

Handledning till överlägget 
Sagan handlar om grodan Bertil och därför 
är ”hans” textur på den första tryckytan. 
Sagan innehåller många bekanta ljud.  
Prata med barnet om ljuden och momenten  
i sagan. För att få sammanhang i sagan 
måste man läsa från vänster till höger.  
Barnet får begreppen samtidigt som det  
övar på läsriktningen.

Tips!
Ha gärna figurerna till hands då ni läser 
sagan. Plocka fram dem vid andra tillfällen 
tillsammans med andra barn och lek sagan. 
Vidareutveckla leken till nya sagor. 
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Sagor

Överlägg

Nr 11: Telefonsamtalet

Beskrivning 
Den här sagan handlar om ankan Stina som 
ringer till grodan Bertil. Tryckytorna har 
olika textur och ska symbolisera grodan och 
ankan, grusvägen, klossarna och en dörr.  
Vid varje tryckyta läses en del av sagan upp 
och samtidigt visas tillhörande bild på  
skärmen.

Handledning till överlägget 
Den här sagan är lite längre än föregående 
med ytterligare en tryckyta.  
Sagan innehåller en hel del ljudeffekter att 
fundera kring. Känner barnet igen ljuden och 
situationen i sagan? För att få sammanhang i 
sagan måste man läsa från vänster till höger. 
Barnet får begreppen samtidigt som det övar 
på läsriktningen. Undersök texturen och 
fundera över vilka figurer sagan handlar om 
utifrån materialet på den första tryckytan. 
Avväg samtalet utifrån barnet så att det 
fortfarande är roligt att lyssna på sagan.

Tips!
Ha gärna figurerna till hands då ni läser 
sagan. Plocka fram dem vid andra tillfällen 
tillsammans med andra barn och lek sagan. 
Vidareutveckla leken till nya sagor. 
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Sagor

Överlägg

Nr 12: Sture ska sova

Beskrivning 
Den tredje sagan handlar framför allt om 
trollet Sture och innehåller fem tryckytor. 
Tryckytorna är alla likadana och samman-
länkade med ett snöre. Vid varje tryckyta 
läses en del av sagan upp, samtidigt visas 
tillhörande bild på skärmen.

Handledning till överlägget 
Här börjar man träna på att följa en rad från 
vänster till höger med fingrarna, på samma 
sätt som när man läser punktskrift.  
Uppmuntra barnet att följa med längs raden 
med båda händernas fingrar. 
Viktigt är att barnet håller kvar fingrarna 
på tryckytan när ni lyssnar på sagan för att 
hitta rätt när hon ska gå vidare till nästa 
tryckyta. Det här är ett viktigt moment för 
att inte tappa bort sig på raden när man så 
småningom ska läsa på riktigt. 
Det är dock viktigt att barnet fortfarande 
tycker att arbetet är roligt. Pressa inte för 
hårt men påminn ibland om tekniken. Prata 
om innehållet i sagan tillsammans med barnet.

Tips!
Ha gärna figurerna till hands då ni läser 
sagan. Plocka fram dem vid andra tillfällen 
tillsammans med andra barn och lek sagan. 
Vidareutveckla leken till nya sagor. 
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Sagor

När raden är slut följer man samma rad  
tillbaka till början och ned till nästa rad. 
Detta är en viktig övning i lästeknik då man 
måste kunna hålla reda på vilken rad man är 
på för att hitta vidare till nästa. 

Det är dock viktigt att barnet fortfarande 
tycker att arbetet är roligt. Pressa inte för 
hårt men påminn ibland om tekniken. Prata 
om innehållet i sagan tillsammans med barnet. 

Tips!
Ha gärna figurerna till hands då ni läser 
sagan. Plocka fram dem vid andra tillfällen 
tillsammans med andra barn och lek sagan. 
Vidareutveckla leken till nya sagor. 

Överlägg

Nr 13: Övergångsstället

Beskrivning 
Den fjärde sagan handlar framför allt om 
Marie mullvad. Det är tio tryckytor delade 
på två rader. Tryckytorna har alla samma 
textur och är sammanlänkade med en rad av 
”punktpaket”. Vid varje tryckyta läses en del 
av sagan upp, samtidigt visas tillhörande bild 
på skärmen.

Handledning till överlägget 
Här tränar barnet på att följa en rad från 
vänster till höger med fingrarna samt att 
byta rad, på samma sätt som när man läser 
punktskrift. Uppmuntra barnet att följa med 
längs raden med båda händernas fingrar. 
Viktigt är att barnet håller kvar fingrarna 
på tryckytan när ni lyssnar på sagan för att 
hitta rätt när hon ska gå vidare till nästa 
tryckyta. Det här är ett viktigt moment för 
att inte tappa bort sig på raden när man så 
småningom ska läsa ”på riktigt”. 
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Sagor

Det är viktigt att barnet håller kvar fingrarna 
på tryckytan när ni lyssnar på sagan för att 
hitta rätt när hon ska gå vidare till nästa 
tryckyta. Det här är ett viktigt moment för 
att inte tappa bort sig på raden när man så 
småningom ska läsa på riktigt. När raden är 
slut följer man samma rad tillbaka till början 
och ned till nästa rad. Detta är en viktig 
övning i lästeknik då det är nödvändigt att 
kunna hålla reda på vilken rad man är på 
för att hitta vidare till nästa. 

Det är dock viktigt att barnet fortfarande 
tycker att arbetet är roligt. Pressa inte för 
hårt men påminn ibland om tekniken. Prata 
om innehållet i sagan tillsammans med barnet. 

Tips!
Ha gärna figurerna till hands då ni läser 
sagan. Plocka fram dem vid andra tillfällen 
tillsammans med andra barn och lek sagan. 
Vidareutveckla leken till nya sagor. 

Överlägg

Nr 14: Födelsedagskalaset

Beskrivning 
Detta är den femte och sista sagan och den 
handlar om alla fyra figurerna.  
Den innehåller tolv tryckytor fördelade på 
tre rader som ska tryckas från vänster till  
höger och rad för rad för att få sammanhang 
i sagan. Tryckytorna är alla likadana i form 
av två ”punktpaket” sammanlänkade med 
en rad punkter. Vid varje tryckyta läses en 
del av sagan upp och samtidigt visas 
tillhörande bild på skärmen.

Handledning till överlägget 
Här tränar barnet på att följa en rad från 
vänster till höger med fingrarna samt att 
byta rad, på samma sätt som när man läser 
punktskrift. Uppmuntra barnet att följa med 
längs raden med båda händernas fingrar. 
Barnet tränar här att börja diskriminera 
punkter. Uppmuntra barnet till att ”läsa” 
med fingerblomman. Om man läser med 
fingertoppen är det lätt att missa någon 
punkt. 
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Följa rad

Överlägg

Nr 20: 3 djurrim – följa rad

Beskrivning 
Detta överlägg består av sex tryckytor som 
är sammanlänkade två och två via en ”rad” 
i tydlig textur. Man börjar med att trycka 
på den vänstra ytan och får då höra början 
på ett djurrim, man följer sedan raden till en 
likadan tryckyta och får höra rimdjuret.

Handledning till överlägget
Här börjar man träna på att följa en rad 
från vänster till höger med fingrarna samt att 
byta rad, på samma sätt som när man läser 
punktskrift. Uppmuntra barnet att följa med 
längs raden med båda händernas fingrar. 
När raden är slut följer man samma rad  
tillbaka till början och ned till nästa rad. 
Detta är en viktig övning i lästeknik då man 
måste kunna hålla reda på vilken rad man 
är på för att hitta vidare till nästa. Det är 
dock vikt-igt att barnet fortfarande tycker 
att arbetet är roligt. Pressa inte för hårt men 
påminn ibland om tekniken. Uppmuntra 
barnet att komma på rimmen själv och att 
hitta på egna.

Tips!
Hitta gärna på egna rim eller andra ordlekar 
och gör egna överlägg med nya spännande 
stigar.
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Följa rad

*Svällpapper är ett papper vars yta sväller 
om den svärtas med en kolbaserad färg 
och utsätts för värme.

Överlägg

Nr 21: 4 djurrim – följa rad

Beskrivning 
Detta överlägg är gjort på svällpapper och 
används tillsammans med en lös ”stripp” 
som sticks in under streckkodsläsaren 
längst ned i vänstra hörnet på Flexiboarden, 
ovanpå överlägget, fäst gärna med en tejpbit. 
Överlägget består av åtta tryckytor som är 
sammanlänkade två och två via en ”rad” av 
olika mönster. Man börjar med att trycka på 
den vänstra ytan och får då höra början på 
ett djurrim. Man följer sedan raden till en 
likadan tryckyta och får höra rimdjuret. 

Handledning till överlägget
På överlägget bekantar sig barnet med  
materialet svällpapper* som det kommer att 
träffa på i bilder och kartor under skoltiden.
Här börjar man träna på att följa en rad 
från vänster till höger med fingrarna samt att 
byta rad, på samma sätt som när man läser 
punktskrift. Uppmuntra barnet att följa med 
längs raden med båda händernas fingrar. 

När raden är slut följer man samma rad  
tillbaka till början och ned till nästa rad. 
Detta är en viktig övning i lästeknik då man 
måste kunna hålla reda på vilken rad  
man är på för att hitta vidare till nästa. 

Det är dock viktigt att barnet fortfarande 
tycker att arbetet är roligt. Pressa inte för 
hårt men påminn ibland om tekniken.  
Uppmuntra barnet att komma på rimmen 
själv och att hitta på egna.

Tips!
Hitta gärna på egna rim eller andra ordlekar 
och gör egna överlägg med nya spännande 
stigar.
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Följa rad

Överlägg

Nr 22: Känslor – följa rad

Beskrivning 
Detta överlägg handlar om känslor och  
innehåller tolv tryckytor som är samman-
länkade tre och tre via en rad med olika  
mönster av punkter. 
Man börjar med att trycka på den vänstra 
ytan, följer sedan raden till en likadan  
tryckyta, trycker, lyssnar och fortsätter  
sedan till sista ytan på raden.

Handledning till överlägget
Det kan vara svårt att förstå och använda 
sig av kroppsspråk när man inte ser. 
Prata om känslor och om hur man låter 
och ser ut när man till exempel är glad och 
arg osv. Träna även på att se glad, arg,  
ledsen och rädd ut. 

Här tränar barnet på att följa en rad från 
vänster till höger med fingrarna samt att 
byta rad, på samma sätt som när man läser 
punktskrift. Uppmuntra barnet att följa med 
längs raden med båda händernas fingrar. 

Viktigt är att barnet håller kvar fingrarna 
på tryckytan när ni lyssnar på ljudet för att 
hitta rätt när hon ska gå vidare till nästa 
tryckyta. Det här är ett viktigt moment för 
att inte tappa bort sig på raden när man så 
småningom ska läsa ”på riktigt”. 
När raden är slut följer man samma rad  
tillbaka till början och ned till nästa rad. 
Detta är en viktig övning i lästeknik då man 
måste kunna hålla reda på vilken rad man är 
på för att hitta vidare till nästa. 
Det är dock viktigt att barnet fortfarande 
tycker att arbetet är roligt. Pressa inte för 
hårt men påminn ibland om tekniken. 

Tips!
Prata gärna mer om kroppsspråk,  
vad det är och hur det fungerar.  
Finns det andra tillfällen då vi använder oss 
av kroppsspråk? Hitta på egna överlägg och 
övningar som handlar om hur man kan 
uttrycka sig med kroppsspråk.
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Sortering och matematik

Överlägg

Nr 23: Sortera 1

Nr 24: Sortera 2

Beskrivning: 
Gå tillväga på samma sätt med dessa  
överlägg. Överlägg nr 23 används även till 
överlägg nr 24. En ”stripp” till detta  
överlägg finns färdig att använda.

Överläggen består av 5 tryckytor som  
symboliseras av en fyrkant.  
På dessa tryckytor fästes de askar som  
medföljer materialet. Till överläggen följer 
även laborativt material i olika påsar.  
Detta material är vanliga vardagsföremål 
som under arbetet sorteras i askarna på  
överlägget. När man trycker i asken talar 
datorn om vad som ska ligga i den. 
När man arbetar med överlägg nr 24 
lägger man den ”strippen” i streckkods-
läsaren längst ned i vänstra hörnet ovanpå 
överlägg nr 23. Sätt gärna fast den med en 
tejpbit så att den ligger still.

Handledning till överlägget
Börja med att undersöka överlägget, räkna 
hur många askar det finns, hur stora de är 
osv. Lägg föremålen i en skål där barnet lätt 
kommer åt dem och samtala med barnet om 
vad det är och hur de känns samt om barnet 
har stött på dem tidigare och vet vad det  
används till. Tänk på att samspelet mellan 
dig och barnet är viktigt.
I arbetet med överläggen övar barnet på att 
samarbeta med händerna, förstå begrepp, 
uppfatta antal och tränar även sin taktila 
förmåga att diskriminera föremål.  
Barnet ska som i de tidigare överläggen  
följa läsriktningen. När barnet lyssnat på 
uppmaningen om vilket föremål som ska  
läggas i asken ska hon hålla kvar den ena 
handen i asken och leta efter föremålet i  
skålen med den andra.  
Håller barnet inte kvar den ena handen 
tappar hon lätt bort i vilken ask hon ska 
lägga föremålet. 

Tips!
Gör nya överlägg genom att spela in nya 
uppmaningar till att diskriminera föremål. 
Använd överlägg nr 23 som grund och skriv 
bara ut streckkoden på de nya överlägg ni gör 
och lägg ned dem i läsaren i vänstra hörnet 
för att få nya funktioner på överlägget. 
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Sortering och matematik

Överlägg 

Nr 25: Stor och liten

Beskrivning: 
Detta överlägg består av två tryckytor,  
en stor och en liten.  
På dessa fästes motsvarande askar som  
medföljer. Till överlägget följer även  
laborativt material i form av stora och små 
spikar. Man trycker i botten på den stora 
respektive lilla asken och följer uppmaningen 
som läses upp.

Handledning till överlägget: 
Börja med att undersöka överlägget, räkna 
hur många askar det finns, hur stora de är 
och så vidare. Lägg spikarna i en skål där 
barnet lätt kommer åt dem. Samtala med 
barnet om hur de känns och fråga om barnet 
har stött på spikar tidigare och vet vad det 
används till. Tänk på att samspelet mellan 
dig och barnet är viktigt.

Prata med barnet om begreppen stor och 
liten, kort och lång, större än, mindre än, 
längre än och kortare än. Fundera över 
andra matematiska begrepp som ni kan 
använda.

Tips: 
Spela själv in uppmaningar om andra  
saker som barnet kan sortera i stor och liten 
och i ett större antal än bara två. Fundera 
över andra saker som är stora eller små, till 
exempel en liten hund är mindre än en stor 
men större än en stor spik. Använd och prata 
om de matematiska begreppen i rummet och 
undersök föremålen i vardagen.
Använd överlägg nr 25 som grund och skriv 
ut streckkoden på de nya överlägg ni gör och 
lägg ned den i läsaren i vänstra hörnet för att 
få nya funktioner på överlägget.
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Överlägg 

Nr 26: Räkna enkronor 1

Nr 27: Räkna knappar

Nr 28: Addition 1

Nr 29: Addition 2 

Beskrivning: 
Överlägg nr 23 används som grund även 
till överläggen nr 26–29. Till dessa överlägg 
finns färdiga ”strippar”. Lägg den ”stripp” 
som ska användas i streckkodsläsaren längst 
ned i vänstra hörnet ovanpå överlägg nr 23. 
Sätt gärna fast den med en tejpbit så att den 
ligger still. Till överlägg nr 26, 28 och 29 
behövs det 15 enkronor som ni själva måste 
bidraga med. Till överlägg nr 27 medföljer 
en påse med knappar. Gå tillväga på samma 
sätt med alla dessa överlägg som består av 5 
tryckytor i form av askar. Då man trycker i 
asken får man en matematisk uppgift och 
löser den med tillhörande laborativt material.

Handledning till överlägget: 
Börja med att undersöka överlägget, räkna 
hur många askar det finns, hur stora de är 
och så vidare. Lägg pengarna/knapparna i en 
skål där barnet lätt kommer åt dem och  
samtala med barnet om vad det är och hur 

Sortering och matematik

de känns, om barnet har stött på dem  
tidigare och vet vad de används till.  
Tänk på att samspelet mellan dig och barnet 
är viktigt. Inför arbetet med överlägg nr 28 
och 29 behöver man förbereda uppgiften 
genom att lägga 1–3 enkronor i respektive 
fack innan barnet börjar arbeta. Lyssna på 
uppgiften och förbered genom att lägga rätt 
antal enkronor i facken.
I arbetet med överläggen övar barnet upp sin 
taktila förmåga att diskriminera föremål, att 
samarbeta med händerna, att förstå begrepp 
och uppfatta antal upp till fem.
Barnet ska som i de tidigare överläggen följa 
läsriktningen.  
När barnet lyssnat på uppmaningen om vad 
som ska läggas i asken ska hon hålla kvar 
den ena handen i asken och leta efter  
föremålet i skålen med den andra.  
Håller barnet inte kvar den ena handen 
tappar hon lätt bort i vilken ask hon ska 
lägga föremålet. 

Tips!
Gör nya överlägg genom att spela in nya 
matematiska uppgifter.
Använd överlägg nr 23 som grund och skriv 
bara ut streckkoden på de nya överlägg ni 
gör och lägg ned dem i läsaren i vänstra  
hörnet för att få nya funktioner på överlägget.
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Sortering och matematik

Överlägg 

Nr 30: Former

Beskrivning: 
Överlägget är gjort på svällpapper och  
används tillsammans med tillhörande 
”stripp”. Lägg överlägget som vanligt på 
Flexiboarden och stick ned ”strippen” under 
streckkodsläsare längst ned i vänstra hörnet 
för att få funktionerna till överlägget.  
Överlägget består av fyra tryckytor i olika 
form och förhöjda i förhållande till resten av 
överlägget. Varje form presenteras i en ljudfil 
och en bild av formen visas på skärmen. 

Handledning till överlägget: 
I det här överlägget ska barnet bekanta sig 
med materialet svällpapper som det  
kommer att stöta på i bilder och kartor  
under skoltiden. Vi har valt att använda de 
fyra vanligaste formerna kvadrat, triangel, 
cirkel och rektangel för att introducera de 
begreppen. Lyssna på presentationen av  
formen prata med barnet om den och fråga 
om barnet känner till andra saker med 
samma form, jämför med föremål och  
möbler för att befästa begreppen. 

Att jämföra med möbler och andra saker i 
omgivningen är bra för rumsuppfattning  
och därmed orientering. 

Tips: 
Vad finns det för tredimensionella former  
i vardagen som motsvarar formerna på  
överlägget? Hur benämner man till exempel 
en tredimensionell cirkel? Det är ett klot.  
En kvadrat blir en kub och så vidare.
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Möte med bokstäver

Överlägg 

Nr 40–49: Bokstaven
 a, l, i, s, å, r, m, v, e,n

Beskrivning: 
Det här är en grupp på tio överlägg där  
varje överlägg handlar om en särskild  
bokstav. Vi har använt de tio första 
bokstäverna som enligt Läsläran, 
är den bästa inlärningsordningen.  
Varje överlägg innehåller fem tryckytor 
fördelade på två rader. Raderna har olika 
punktmönster och tryckytan motsvarar den 
aktuella bokstaven. Då barnet trycker på 
bokstaven spelas en ljudfil upp som handlar 
om den aktuella bokstaven samtidigt som 
bokstaven visas i svartskrift på skärmen. 

Handledning till överlägget:
Barnet tränar här förmågan att  
diskriminera bokstäver och lyssna till  
bokstavsljud.  
Uppmuntra barnet att läsa med  
fingerblomman. Om man läser med  
fingertoppen är det lätt att missa någon 
punkt i bokstaven. 

Även här tränar barnet på att följa en rad 
med fingrarna samt att byta rad, på samma 
sätt som när barnet ska läsa punktskrift. 
Uppmuntra barnet att följa med längs raden 
med båda händernas fingrar. 
Viktigt är att barnet håller kvar fingrarna 
på tryckytan när ni lyssnar på bokstaven för 
att hitta rätt när hon ska gå vidare till nästa 
tryckyta. När raden är slut följer man samma 
rad tillbaka till början och ned till nästa rad. 
Detta är en viktig övning i lästeknik då man 
måste kunna hålla reda på vilken rad man är 
på för att hitta vidare till nästa.

Tips:
Fortsätt gärna och gör egna överlägg till 
resten av bokstäverna, eller nya ljudfiler till 
de som redan finns.  
Den rekommenderade inlärningsordningen 
för bokstäver i punktskrift är: 

a  l  i  s  å  r  m  v  e  n  ä  f  o  k  u  t  h  b  g  
d  ö  j  p  y  c  x  q  z  w
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Möte med bosktäver

Överlägg 

Nr 55: Bokstäver – namn

Nr 56: Bokstäver – djur

Beskrivning: 
Överlägget är gjort på svällpapper och  
används tillsammans med ”stripp” nr 55 
eller nr 56.  
Lägg den ”stripp” du vill använda,  
ovanpå svällpappersalfabetet, i streckkods-
läsaren som sitter i nedre vänstra hörnet  
på Flexiboarden. Dessa två överlägg består 
av hela alfabetet där varje bokstav är en 
tryckyta i både svartskrift och punktskrift. 
På överlägg nr 55 spelas en ljudfil upp som 
handlar om ett namn som börjar på den 
aktuella bokstaven.  
Samtidigt visas bokstaven på skärmen.  
Överlägg nr 56 handlar om djur som börjar 
på respektive bokstav.

Handledning till överläggen:
Här tränar barnet att känna igen bokstäver 
både taktilt och auditivt.  
Uppmuntra barnet att läsa med hela 
fingerblomman för att inte missa någon 
punkt. 

Överlägget går att använda som ett  
”trycka – hända” -överlägg där man ber  
barnet hitta en specifik bokstav eller att  
barnet själv får upptäcka bokstäverna. 
En bra träning av alfabetsordningen är om 
man följer raderna och läser bokstäverna i 
ordning. 

Tips:
Hitta gärna på egna ljudfiler som passar till 
bokstäverna och till barnet som ska arbeta 
med dem. Använd bokstavsöverlägget som 
grund och skriv bara ut streckkoden på de 
nya överlägg ni gör och lägg den i läsaren i 
vänstra hörnet för att få nya funktioner på 
överlägget.
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