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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.  

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

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! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Läraranvisning 

Titel: Mais oui 4  

Författare: Marie Rödemark, Viktoria Waagaard, Margareta Vanäs Hedberg 

ISBN: 978-91-47-09159-1 
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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. 

 Ett antal bilder som inte fyller någon funktion har strukits. 

 Mängden fet och kursivmärkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har märkts med parenteser.  

 Hörsymbolen är struken och ersatt med: Hörövning. 

 Några bilder har flyttats för att undvika avbrott i löpande text. 

 Hänvisningar till Lärarhandledningen föregås av ett versalt L. 

 Hänvisningar till översättningar i facit föregås av en asterisk: *. 
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Sidspecifika förändringar 

5 

Första punkten i ”Tipsruta” struken. 

11 

Bilder strukna och instruktionstext ändrad till: 

Kombinera personerna 1-4 med rätt beskrivning a-d. 

1. Laura 
2. Adrien 
3. Édouard 
4. Mélanie 

 

a) Ett mynt med blå och gula stjärnor samt siffran 50 på. 

b) En jordglob. 

c) Fyra ungdomar trängs i en stor röd fåtölj. 

d) En vägskylt i två delar. Den ena visar en säng och den andra visar två personer som 
är ute och vandrar.  

12 

Svensk instruktionstext ändrad och två listor har skapats såhär: 

1. Laura 
2. Adrien 
3. Édouard 
4. Mélanie 
 

a) passer de bonnes/ merveilleuses vacances 
b) travailler au supermarché/ au centre culturel/ à bord d’un bateay 
c) gagner un peu d’argent 
osv… 

14 

Svensk instruktionstext ändrad till: 

Vad har ni gjort på semestern? Para ihop meningarna 1-6 med rätt person A och B. 

18 

Tabell struken. Omgjord såhär: 

La personne: le pays/ la nationalité/ la langue 

Sanna: la Suède/ Suédois, -e/ le suédois 
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Osv… 

22 

Övn 15 omgjord såhär: 

Arbeta i par. Berätta historien i nutid med hjälp av stödorden 1-5. 

1. Några personer sitter på ett café och pratar 
2. En brevbärare står vid ett hus och ser fundersam ut. 
3. Handen av en död människa skymtar fram under en kista. 
4. En polis står bredvid en polisbil på gatan framför ett hus. 
5. En spindel. 

23 

Instruktionstext omskriven såhär:  

Para ihop orden 1-10 ur texten med förklaringarna a-j. 

64 

Strykt: Para ihop rätt ord med rätt person. Ersatt med: Para ihop rätt ord i 1-6 med 
personerna A-B. 

A: Jérémy 

B: Elsa 

1. la liberté 
2. apprendre l’anglais 

osv… 

68 

Övn 16: 

Instruktionstext omskriven såhär: Skriv dikter om lycka. Läs upp dem i klassen. 

73 

Övn b) ändrad såhär: 

Följande adjektiv representerar en känsla. Para ihop adjektivet i 1-11 med orden i a-g. Flera 
adjektiv kan passa till ett ord. 

1. amoureux 
2. content 
osv… 

a) arg 
b) glad 
c) ledsen 
d) förtvivlad 
e) olycklig 
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f) besviken 
g) lycklig 

75 

Övn c) omgjord såhär: 

Sätt verben som placerats inom parentes i rätt konditionalisform. 

1. Vous (vendriez) la maison… 
Osv… 

87 

Övn 1. Instruktionstext omskriven såhär: Para ihop rätt person i a-d med rätt fras 1-10. 

89 

Övn 8 b). Instruktionstext omskriven såhär: Para ihop orden 1- 10 med rätt förklaring a-j. 

91 

Övn 8 b). Fetmarkerade ord har placerats inom parentes. 

99 

Övn 15. De kursiverade orden har placerats inom parentes. 

116 

Övn 2 a). Instruktionstext omskriven såhär: Para ihop fraserna a-f med rätt översättning 1-
6. 

141 

Övn 2 a).  

Strykt: Komplettera med rätt person. 

Ersatt med: Komplettera meningarna 1-10 med rätt person a-e. 

143 

Övn 6 a).  

Strykt: Stryk under alla relativa pronomen. Ersatt med: Placera alla relativa pronomen 
inom parentes. 

164 

Övn 2. 

Strykt: Para ihop fraserna, läs dem högt och översätt till svenska. 

Ersatt med: Para ihop fraserna 1-7 med fraserna a-g. Läs dem högt och översätt till 
svenska. 



5 

 

165 

Övn 5 a. 

Strykt: Kombinera yrkena med verben. 

Ersatt med: Kombinera yrkena 1-7 med rätt verb a-i. 

1. une reine 
2. un politicien 
3. un président 

osv.. 

a) écrire 
b) lutter 
c) s’exprimer 

osv… 

166 

Övn 7. 

Strykt: Para ihop meningarna med rätt siffror. 

Ersatt med: Para ihop meningarna 1-5 med rätt bokstav a-e. 

167 

Övn 8. 

Strykt: Para ihop förkortning och förklaring. 

Ersatt med: Para ihop förkortning 1-5 med rätt förklaring a-e. 

189 

Övn 8 c. 

Strykt: de understrukna orden 

Ersatt med: orden som är placerade inom parentes 

1. La vie (sera) formidable. 
2. Je veux que nos enfants (grandissent) en Suède. 

Osv… 

206 

Tabell struken. Omgjord såhär: 

 Maskulin Singular/ Feminin Singular/ Plural 

 mon chien/ ma voiture/ mes voitures, mes chiens 

 ton chien/ ta voiture/ tes voitures, tes chiens 

 son chien/ sa voiture/ ses voitures, ses chiens 

 notre chien/ notre voiture/ nos voitures, nos chiens 
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 votre chien/ votre voiture/ vos voitures, vos chiens 

 leur chien/ leur voiture/ leurs voitures, leurs chiens 

 mon, ma (min, mitt)/ mes (mina) 

osv… 

213 

Tabell struken. Omgjord såhär: 

ER-VERB:  

Travailler - Arbeta (inte)! 

 Jakad imperativ: Travaille! (du-tilltal), Travaillez! (ni-tilltal), Travaillons! (vi-tilltal) 

 Nekad imperativ: Ne travaille pas! (du-tilltal), Ne travaillez pas! (ni-tilltal), Ne 
travaillons pas! (vi-tilltal) 

IR-VERB: 

Choisir – Välj (inte)! 

Jakad imperativ: 

Osv… 

218 

Tabell struken och omgjord såhär: 

ne-pas (inte): Je ne prends pas le bus (Jag tar inte bussen). 

ne-jamais (aldrig): Je ne prends jamais le bus (Jag tar aldrig bussen). 

Osv… 



7 

 

Till läsaren 

Baksidestext, källförteckning till bilderna och textkällor utgår.  

Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder. Läs igenom dessa så får du en bättre 
förståelse om vad texterna handlar om. Du kan behöva gå igenom kartbilderna på första 
och sista sidan lite extra tillsammans med din lärare. 

Det finns glosor till vissa övningsuppgifter. De är då placerade först på sidan, före 
övningen. 

Ordlistorna är placerade efter texterna i en egen flik. Markera gärna dessa så att du snabbt 
hittar ordlistan. 

Bonne chance! 
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Pedagogiska tips 

 Det finns bildbeskrivningar till kartorna på första och sista sidan i boken (insidan av 
bokomslag). Dessa kan dock behöva kompletteras och det är därför bra att gå 
igenom dessa kartor tillsammans med eleven. 

 Det kan vara bra att gå igenom Till Läsaren tillsammans med eleven med 
synnedsättning så att han eller hon får reda på vad som är specifikt med detta 
läromedel.  

 På s.60 (övn 2) kan eleven med synnedsättning behöva hjälp att läsa texterna som 
övriga elever skrivit på papperslappar/ alternativt kan övningen göras digitalt med 
alla. 

 På s. 73 ombeds eleverna att visa en känsla med ansiktet och kroppen. Det är bra 
om alla elever även kan berätta med ord vilka känslor de visar, så att eleven med 
synnedsättning kan delta i övningen. 

 I den här boken finns fonetik. I en e-bok i Textview-format skrivs fonetik för digital 
skrift med SAMPA. Läs mer på https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa 
Det engelska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/spanish.htm. 
För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/spanish.htm
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Bildbeskrivningar 

6 

Karta över Frankrike. Frankrike har sin kust mot Engelska kanalen, Atlanten och 
Medelhavet. Landet gränsar åt nordost mot Belgien, Luxemburg och Tyskland. Österut 
gränsar det mot Schweiz, Italien och Monaco och söderut mot Spanien.  

6 

Världskarta över den fransktalande världen. Franska talas framför allt i Västeuropa, 
Nordafrika, Västafrika, Sydostasien och Nordamerika (Québec).  

8  

Foto på en grupp ungdomar som står och pratar utanför en skola. Två killar med mörkt hår 
och mörka ögon tittar mot kameran och en tjej med långt, mörkt hår, vit keps och 
silverringar i öronen ler brett. 

13  

Silhuetten av en kvinna klädd i dräkt och högklackade skor som balanserar en rep-bro i 
skymningen. 

17 

En sommarklädd tjej med röd schalett och vita solglasögon står mitt i en hage och försöker 
mata två kor.  

21 

Foto på en liten gråspräcklig apa som väser irriterat mot kameran. 

31 

En kvinna balanserar en matkorg på huvudet samtidigt som hon passerar en vit pickup med 
beväpnade FN-soldater. 

32 

Svartvit teckning på en räv som reser sig på bakbenen för att nå en korp som tittar ner på 
honom från en trädgren. 

34 

Foto från en aula där elever sitter i åtta långa bänkrader och skriver. Tre lärare promenerar 
runt i salen och övervakar arbetet. 

36 

Ett stort antal elever med ryggsäck på ryggen rusar nerför en skoltrappa. 

42 

Foto på en röd Citroën av en äldre modell. 



10 

 

48 

En mjölkautomat täckt av en bild på en ko med texten: Jag gillar mjölk precis som du. 

50 

En dykare tar sig upp mot havsytan där en båt väntar. 

52 

En kille med mikrofon i högra handen och en krycka i den vänstra står på en scen och 
sjunger. Bakom honom sitter en kille och spelar på en basfiol. 

58 

Två pojkar släpper upp varsin ballong mot den blå himlen. Solens strålar reflekteras i en 
hög, glastäckt byggnad bakom dem. 

62 

Ett släktträd över ” La famille Dubois” som sträcker sig från nutid bakåt till mor- och 
farföräldrar. Från roten (idag) och bakåt i tiden (vid trädtopparna) ser det ut såhär: 

 Michel (bror), Jag, Raphaël (bror) - 

 Marie (mamma) + Paul (pappa) 

Mammans sida: 

 Pierre (morbror) + Carine Sambo - 

 Marc (morfar, död) + Louise (mormor) 

Pappans sida: 

 Léa (kusin -tvilling-  till Michel,’Jag’ och Raphaël), Noël (kusin tvilling) - 

 Céline (faster, skild) + Bruno (skild)- 

 Jean (farfar) + Théa (farmor) 

65 

Svartvitt foto på den franske poeten Charles Baudelaire. Han har rak näsa, sammanbiten 
mun och ett ganska högt hårfäste. Han är klädd i en vit skjorta och fluga och har placerat 
sin högra hand innanför den mörka rocken. 

67 

Foto på en skylt med fyra pilar som pekar åt olika håll. På samtliga pilar finns en 
promenadsymbol och en text: 

- Escale-Batobus, Notredame 

- 1, Place du parvis Notre Dame 

- Marché aux Fleurs 
- Quartier Latin 
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70 

Foto på den franske sångaren Cali som sjunger med allvarsam blick mot sin publik. Han har 
mörkt, halvlångt hår, gröna ögon och är klädd i en svart skjorta.  

76 

Skivomslag med texten ”l’amour parfait” och en bild på sångaren Cali som sitter med en 
gråspräcklig katt i famnen. 

79 

Ett av två foton visar Konstnären Claude Monets landskapsmålning "Impression: soleil 
levant". En båt med två personer glider fram över ett stilla hav i soluppgången. Himlen, 
som skiftar i rött och orange, reflekteras i det gröna vattnet. 

Den andra bilden visar ett självporträtt av Claude Monet. Han har svart halvlångt hår, svart 
skägg och mörka ögon. Han har en hatt på huvudet och är klädd i en lång svart rock. Han 
sitter vid ett fönster och håller en pensel i ena handen. 

80 

Claude Monets målning ”le bassin aux nymphéas” som föreställer en damm med vackert 
grön- och rosaskiftande näckrosblad. 

81 

Foto från Claude Monets grönskande trädgård (le jardin de Claude Monet) i byn Giverny. 
Bostadshuset är rosa med gröna fönsterluckor, gröna dörrar och gröna trappor. Framför 
huset står en grön parkbänk och en skottkärra.  

82  

Filmomslaget till ”Le Hérisson”, en film baserad på boken med den svenska titeln 
Igelkottens elegans. En flicka sitter med benen i kors i en brun soffa och filmar en 
medelålders kvinna bredvid, som har en katt i sitt knä.  

86 

Leonardo da Vincis teckning ”L’homme de la Vitruve” som utforskar den moderna 
människans proportioner. Teckningen föreställer en naken mansfigur, med kroppen i två 
positioner lagda ovanpå varandra. Manskroppen har utsträckta armar och ben och är 
inskriven i en cirkel och i en kvadrat. 

90 

Självporträtt av Leonardo da Vinci. Han har långt, rött skägg som är jämnlångt med håret, 
lång och lite krokig näsa och smala läppar. Han har svart hatt, svart rock och ser allvarsam 
ut.  
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96 

Foto på den inverterade pyramiden (La Pyramide Inversée), en upp och nervänd 
glaspyramid i ett underjordiskt affärscentrum framför Louvren. Toppen på pyramiden 
slutar strax ovanför golvnivån. Under pyramiden, på golvet, finns en liten stenpyramid. 

96 

Foto från den amerikanska filmen Da Vinci-koden. En kvinna och en man (spelade av Tom 
Hanks och Audrey Tatou) springer hand i hand längs en metallfåra infälld i 
gatustensbeläggningen (även kallad Paris-meridianen). Två nunnor promenerar i riktning 
mot dem. 

97 

En man arbetar högt ovanför marken, på konstmuseet Louvrens glasfasad. Solens strålar 
skiner in genom byggnadens enorma fönster. 

101 

Scen från filmen Da Vinci-koden där skådespelarna Andrey Tatou och Tom Hanks rusar mot 
ett lik som ligger raklång på golvet inne på konstmuseet Louvren.   

102 

Leonardo da Vincis berömda porträtt Mona Lisa. Kvinnan avbildas sittande på en stol mot 
ett avlägset landskap som bakgrund. Hennes ansikte och bringa lyser i samma mjuka ljus 
som hennes korslagda händer. Hon är känd för sitt gåtfulla leende.  

103 

Berömda konstverk från konstmuseet Louvren: 

1. Känd målning från franska revolutionen. Den föreställer en kvinna som håller den 
franska flaggan i ena handen och ett gevär i den andra. Hon leder folket över alla 
stupade människor som ligger utspridda på marken.  

2. En armlös staty av en kvinna med naken överkropp och ett stort skynke svept kring 
höfterna. 

3. Juvelprydd kungakrona. 
4. Bronsstaty av en katt. 

109 

Den franska sångerskan Vanessa Paradis håller en mikrofon nära munnen och sjunger med 
stor inlevelse mot sin publik. Hon har det lockiga bruna håret utsläppt, målade röda läppar 
och en svart kofta över en glittrig, ljusblå blus.   

113 

Vackert foto från Bretagnes kustremsa. Ett grönt, bördigt landskap sträcker sig ner mot ett 
soldränkt, turkosfärgat hav.  
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114 

Foto på en skaldjursdisk med fint upplagda musslor, krabbor, räkor och fisk. 

115  

Sex foton från olika delar av Bretagne, som är en halvö som ligger i nordvästra Frankrike.  

1. Foto på Oceanopolis, det stora marinbiologiska museet i Brest. 
2. Foto från den lilla staden Concarneau i Finistère. Det är en solig dag och fullt med 

folk på det lilla torget. Runt torget ligger gula byggnader med fönsterluckor i olika 
färger. 

3. Foto från hamnen i den lilla kuststaden Douarnenez. 
4. Foto från den vackra lilla byn Locronan där välbevarade gamla granitbyggnader 

trängs längs gatorna.  
5. Foto från Qimper, en liten stad belägen vid floden Odet. En vacker katedral skymtar 

fram bakom en blomstersmyckad stenbro. 
6. Foto från en långsträckt strand i Halbinsel Quiberon, där folk badar bland de 

skummande vågorna. 

120 

Svartvitt foto från den sönderbombade staden Brest under andra världskriget. Det ryker 
kraftigt från flera eldhärjade byggnader. 

123 

Den svenska författaren Bodil Malmsten lägger huvudet på sned och ler mot kameran. Hon 
har axellångt rött hår, glasögon och rödmålade läppar. 

128 

Silhuetten av en by på ön Ouessant, där en hög fyr blinkar. 

134 

Tre killar från sånggruppen Les Innocents står tätt intill varandra vid ett fönster och ser 
glada ut. Alla tre har mörkt, lockigt hår som färgas rött av ett ljus som riktas mot dem.  

140 

Ett av två foton visar en svartvit bild på den franska författaren Irène Némirovsky som 
sitter på en stenmur. Hon har mörkt hår, är klädd i en ljus klänning och har vita sandaler. 
Hon tittar med allvarlig blick in i kameran. 

Det andra fotot visar en gammal handskriven bok med gulnade blad. 

147 

Den afrikanske gynekologen Denis Mukwege står vid ett podium med en blombukett i 
handen. Han är klädd i svart kavaj, slips, vit skjorta och har glasögon. Bredvid honom 
hänger ett svartvitt porträtt av Olof Palme. 



14 

 

151 

Foto från en sjukhussal i Kongo. Barn med allvarliga ansiktsuttryck sitter på några av de tätt 
placerade sängarna. En läkare i vit sjukhusrock besöker rummet.  

157 

En afrikansk flicka med sammanbitet ansikte kastar med huvudet så att hennes rastaflätor 
flyger åt alla håll. 

158 

Den franske författaren Jean-Louis Fournier tittar med bister min in i kameran. Han har 
grått hår, glasögon på nästippen och ser ut att vara i 70-årsåldern.  

160  

En pojke sträcker sig ut genom ett fönster från baksätet av en bil. Han sträcker ena armen 
bakåt och tittar upp mot himlen.  

162 

Ett av två foton visar drottningen Rania av Jordanien som står i en folksamling och pratar 
med tre kvinnor, varav två har slöjor på sina huvuden. Rania har långt mörkt hår, är klädd i 
en brun tröja och en lång kappa. Hon ler och lägger handen på en av kvinnornas axlar. 

Det andra fotot visar den franske presidenten Nicolas Sarkozy pratar engagerat mot en 
publik. Hans framträdande visas på storbildsskärm bakom honom. 

163 

Den franske sångaren Bénabar uppträder på scen med stor inlevelse. Han sjunger med 
mikrofonen nära munnen och håller stativet med båda händerna. Han har ljust, kort hår, är 
klädd i en mörk kavaj och har en blå skjorta. 

163 

Foto på den svenska författaren Stieg Larsson. Han har kort brunt hår, glasögon och är 
klädd i en grå kavaj, grå skjorta och slips. Han håller båda händerna i fickorna. 

169 

Foto på fyra ungdomar som är upptagna med varsin mobiltelefon.  

172 

Närbild av den svenska skådespelerskan Noomi Rapace som är förklädd till Lisbeth 
Salander, huvudperson i Stieg Larssons Milleniumtriologi. Hon har kort svart hår med lugg 
som faller ner i ansiktet, ringar i öron och näsa, svart polotröja och ett nithalsband runt 
halsen. Hon är hårt sminkad och tittar med svart blick in i kameran.  
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182 

En vit limousin står parkerad utanför ett tjusigt hotell i Cannes. Några välklädda personer 
promenerar på trottoaren utanför. 

182 

Foto på de franske skådespelarna Gérard Depardieu och Cécile de France på filmfestivalen 
i Cannes. Gérard är klädd i en vit kavaj och lila, uppknäppt skjorta. Cécile har det ljusa håret 
uppsatt i en rosa sjalett och har en blårandig tunika över den rosa klänningen. Hon har lagt 
sin arm över Gérards axlar. 

182 

Svartvitt foto på Brigitte Bardot som springer i vattenbrynet längs en strand. Hennes 
svarta, knälånga klänning flyger runt hennes ben och hon ser lycklig ut.  

184 

En flicka lutar sig mot ett träd och håller fram sin hand mot en vacker, vit häst. Hon lägger 
huvudet på sned och ser lycklig ut. 

187 

Det ena av två foton visar Nadia från Europa, en flicka med bruna ögon, långt halvblont hår 
och grön kappa. Hon ler stort mot kameran. 

Det andra fotot visar Bono från Afrika, en glad kille som håller en fotboll på sin högra axel. 

192 

Den franska rap-artisten och låtskrivaren K-Reen uppträder på scen. Det bruna håret är 
rakat på ena sidan och har ersatts av en silverfärgad målning från halsen upp till pannan. 
Hon har långa örhängen med stora, blå blad och är klädd i jeans, blå kofta och en cool 
jeansjacka. 
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