MTM:S INFORMATIONSSERIE

Hitta till punktskriften

Om barn och punktskrift för föräldrar och lärare

Innan barnet kan läsa
Högläsning stimulerar barns språkutveckling och det gäller förstås även barn med synnedsättning. De måste också få samma
möjligheter som seende barn att förstå vad en bild är. Det är
därför viktigt att vuxna läser taktila bilderböcker högt redan för
de små barnen.
En taktil bilderbok innehåller bokens text i punktskrift och
storstil samt bilder att känna och se på. De taktila bilderna är
utförda i olika material och i kontrastrika färger. Barnet kan också
känna punktskriften och förstå att detta är något man kan läsa.

2

HITTA TILL PUNKTSKRIFTEN

Börja läsa
Det finns ett stort urval böcker i punktskrift som riktar sig till
nybörjarläsare. De är gjorda med stort radavstånd (glestryck) för
att vara lätta att läsa, de enklaste är även utan versaler.
Punktskriftsböcker för lästräning finns för alla åldrar. De
innehåller den tryckta boken, punktskriftsboken i glestryck och
en talbok inläst i flera hastigheter. Genom att lyssna på en talbok
och samtidigt läsa punktskrift tränas förmågan att läsa.
Punktskriftsbok med originalbok kallas det när den tryckta
originalboken finns med i en ficka på punktskriftsbokens pärm.
Då har den vuxne tillgång till den tryckta boken och kan stödja
barnet i läsningen.
Originalbok interfolierad med punktskrift innehåller dels den
tryckta bokens text och bilder, dels genomskinliga plastblad med
punktskrift insatta mellan boksidorna. Den passar bra för en del
synsvaga barn som kan titta på bilderna och läsa punktskrift
men görs främst för punktskriftsläsande vuxna som ska läsa för
seende barn.
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När man kan läsa lite mer
Ronja Rövardotter, LasseMajas detektivbyrå och Harry Potter —
de flesta av de populäraste böckerna för barn och ungdomar finns
förstås också i punktskrift. Böckerna innehåller ibland enstaka
taktila bilder. Det finns även ett litet antal punktskriftsböcker på
andra språk.
MTM har också facklitteratur för barn i punktskrift. Kanske är
det en bok om specialintresset som bäst inspirerar till läsning.
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Låna och köpa punktskriftsböcker
Alla som har behov av punktskriftsböcker kan antingen låna
genom närmaste bibliotek eller direkt från MTM. Välj bland de
tusentals punktskriftsböcker för barn och ungdom som finns i
MTM:s mediawebb Legimus. Nästan alla punktskriftsböcker som
finns i Legimus går också att köpa.

Nya böcker
I Legimus kan man ladda ner en inläst lista med månadens nya
punktskriftsböcker. Den går även att prenumerera på som e-post
och punktskrift. Det går att få en lista med enbart titlar för barn
och ungdomar.

Påverka själv!
Hela tiden görs nya punktskriftsböcker och ofta på förslag av
låntagare. Barnen kan komma med egna förslag via Legimus, som
har en särskild sida för barn. Där kan barnen också ställa frågor till
barn- och ungdomsbibliotekarien och få boktips.
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Punktklubben
Punktklubben är MTM:s läseklubb för punktskriftsläsande barn
mellan fem och tolv år. Varje termin får medlemmarna utskick som
innehåller bland annat texter i punktskrift, taktila bilder och spel.

Punktskriftstjänsten
Genom Punktskriftstjänsten på MTM kan punktskriftsläsare få
olika typer av textmaterial överfört till punktskrift — förutom
hela böcker och skolmaterial.

!

Låna punktskriftsböcker på biblioteket
eller från MTM — i Legimus eller via Punktskriftsutlåningen: telefon 08-580 02 720,
e-post lib@mtm.se.
www.legimus.se

6

HITTA TILL PUNKTSKRIFTEN

HITTA TILL PUNKTSKRIFTEN

7

MTM:S INFORMATIONSSERIE

Hitta till punktskriften
Punktskrift är ett skriftsystem med upphöjda punkter som
läses med fingrarna. Man läser punktskrift av samma anledningar som seende läser tryckt text. Kunskaper i punktskrift
innebär att man kan skriva, läsa aktivt och koncentrera sig på
texten. Man läser själv och gör sin egen tolkning.
De flesta av de populära böckerna för barn och ungdomar
görs i punktskrift. Det finns även ett stort urval böcker för
lästräning.

Foto: Elliot Elliot (framsida, s. 3, 4, 7); Fotograftina (s. 2, 3) l Tryck: Elanders, 2013

MTM är en statlig myndighet med uppdrag att ge människor
med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det
sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla
medier är tillgängliga.

www.mtm.se l Box 5113, 121 17 Johanneshov
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info@mtm.se

