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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 tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

• 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! 

• Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. 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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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. 

• Så här skrivs följande franska bokstäver i åttapunktskrift: 

  à p12356 a med grav accent 

  â p1678 a med cirkumflex 

  ç p12346 c med cedilj 

  é p123456 e med akut accent 

  è p2346 e med grav accent 

  ê p126 e med cirkumflex 

  ë 1246 e med trema 

  î 146 i med cirkumflex 

  ï 12456 i med trema 

  ô p1456 o med cirkumflex 

  oe p246 ligaturen oe 

  ù p23456 u med grav accent 

  û 156 u med cirkumflex 
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• I den anpassade boken används förkortningarna nedan. De skrivs i en nyckel innan 
en uppställning med ord följer. 

  m = maskulinum 

  f = femininum 

  pl = plural 

• Luckor skrivs i den anpassade boken med: --- så kan även svar markeras. 

• När ord är fetade i svartskriftsboken är de skrivna med versala (stora) bokstäver, ex 
sid 29. 

• Il n'y a pas de café, il faut acheter DU café. Achète DE L'eau minérale aussi, et DE LA 
salade, on n'a pas de salade. Prends aussi DES bananes, un kilo de bananes. 
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Sidspecifika förändringar 

15 

Bilden är beskriven så här: 

Här finns 3 tjejer. De beskrivs här utifrån längd, hår, kjol och väska. 

  längd: Fabienne är kort, Zina är medellängd och Véronique är lång. 

  hår: Zina har kort hår, Véronique har mellanlångt och Labienne långt (ända ner till 
knäna). 

  kjol: Fabienne har en lång kjol, Véronique har en kort kjol och Zina har den kortaste 
kjolen. 

  väska: Véronique har en liten västa, Zina en mellanstor och Fabienne en stor. 

2 

Korsordet är omgjort till: 

Översätt länderna till franska. 

1. Tyskland 

2. Italien 

3. Spanien 

4. Österrike 

5. Norge 

6. Grekland 

7. Nederländerna 

Kan du gissa? Les pays du nord de l'Afrique. Le Mag... 

28 

Korsordet står så här: 

1 Les meubles 

Hur säger man på franska? Ta hjälp av texten och översätt de franska orden. Efter varje ord 
får du en siffra för hur många bokstäver ordet ska ha. 

1. pall 8 

2. säng 3 

3. hyllor 8 

4. dator 10 

5. diskbänk 5 

6. gardiner 7 
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7. bäddsoffa 6+3 

8. skrivbord 6 

9. spis 10 

10. väggskåp 7 

11. stol 6 

12. nattduksbord 5+2+4 

13. frysfack 8 

14. klädskåp 7 

15. spegel 6 

16. kylskåp 5 

17. Välkomna till mig 9+4+3 
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Till läsaren 
Till läsaren finns följande text: 

I franska finns några speciella bokstäver. De skrivs i punktskrift så här: 

  à a med grav accent 

  â a med cirkumflex 

  ç c med cedilj 

  é e med akut accent 

  è e med grav accent 

  ê e med cirkumflex 

  ë e med trema 

  î i med cirkumflex 

  ï i med trema 

  ô o med cirkumflex 

  oe ligaturen oe 

  ù u med grav accent 

  û u med cirkumflex 

Du får nycklar innan uppställningar. De innehåller förkortningarna: 

  m = maskulinum 

  f = femininum 

  pl = plural 

När ord är feta i svartskriften så skrivs de i punktskrift med stora bokstäver. Observera att 
det bara är för att märka ut de orden. Skriv dem med små bokstäver sedan. 

Det finns en bild i boken och den är beskriven till en uppgift. 

Lycka till! 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 
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Pedagogiska tips 
Lägg upp mappar i elevens dator i en trädstruktur. Då blir det ordning och lätt för eleven 
att hitta. Spara boken och dokumenten till boken i en mapp namnad med bokens namn. 
Lägg den mappen i sin tur i en mapp namnad Franska. 
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