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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. 

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

 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!  

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

Titel: Bon Voyage 2 övningsbok 
Författare: Madeleine Vaderlind 
ISBN:978-91-47-01020-2 
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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. 

 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/french.  

 För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

 Det finns bildbeskrivningar till de bilder som tillför texten något och dessa är 
placerade efter aktuell text. Bildbeskrivningarna är bifogade i detta dokument. 

 Gloslistan Petit Lexique har placerats efter aktuell text, före eventuell bild. 

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har skrivits med versaler.  

 Korsorden har strukits och har ersatts av översättningsövningar. Antalet bokstäver i 
de franska orden har placerats inom parentes. 

 Många uppgifter där eleven ska dra streck eller para ihop ord med bild har skrivits 
som ”para-ihop”-listor, där eleven uppmanas att para ihop bokstav med siffra.  

 Bilderna på hunden Nico har strukits. Texten finns kvar och  inleds med: Nico säger: 

 Följande symboler har strukits: örat, noterna, munnen samt ”K”. De har ej ersatts då 
texten redan beskriver att det är en hörövning, talövning osv. 

https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/french.htm
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 Rutor som innehåller grammatik har fått rubriken Grammatik. De grammatikrutor 
som ligger i anslutning till en uppgift, har skrivits som brödtext utan rubrik, ofta som 
listor (ex. s. 50: a-j och 1-10). 

 Den franska oe-digrafen skrivs i textview som ”oe”. 
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Sidspecifika förändringar 

14 

Korsordet har strukits. Uppgift omgjord såhär: 

12 Mots croisés 

Skriv rätt form av être eller s’appeler. Antalet bokstäver i ordet står inom parentes. 

1. Il ---(3) 

2. Tu ---(9) 

3. Elle ---(8) 

4. Tu ---(2) 

5. Nous ---(6) 

6. Vous ---(4) 

7. Je ---(8) 

8. Ils ---(4) 

9. Je ---(4) 

19 

Bilderna har strukits. Övningen är omgjord såhär: 

Lyssna. Vilken dialog hör ihop med vilken beskrivning. Skriv siffran 1, 2 osv efter 
beskrivningarna i a-f. 

 

a) Fröken sitter på katedern och läser för klassen. En pojke räcker upp handen. 

b) En lärare tittar ilsket på en kille som kommer för sent till lektionen. 

c) En pojke räcker upp handen och frågar om han får gå på toaletten. 

d) Eleverna sitter vid sina bänkar och jobbar. En kille sitter och funderar på övning 8. 

e) En kille räcker upp handen och ställer en fråga till läraren. 

f) En pojke går fram och skriver på tavlan. 

22 

Bilderna har strukits. Uppgiften har gjorts om såhär: 

1. (bok)---, boken 

2. (skrivbok)--- 

3. (sax)--- 

4. (kulspetspenna)--- 

5. (pennvässare)--- 



4 

 

6. (miniräknare)--- 

7. (blyertspenna)--- 

8. (almanacka)--- 

9. (suddgummi)--- 

10. (linjal)--- 

11. (pennfodral)--- 

12. (pärm)--- 

27 

Bilderna är strukna har ersatts av en beskrivning av frimärket såhär: 

1. Eiffeltornet 

2. Mannekin Pis 

3. Dubbeldäckare 

4. Lutande torn 

5. Dalahäst 

6. Kvinna som dansar flamenco 

29 

Bilderna har strukits och har ersatts av ord före varje mening (ex, häst, höna, get osv). 

30 

Övn 8 a): Tabellen är struken och ersatt av vanlig brödtext såhär: 

1. Exempel: la France, unlivrefrançais, une ville française 

2. l’Angleterre, un film ---, une chanson --- 

3. l’Italie, undrapeu ---, unefamilleitalienne 

4. l’Allemagne, unpère ---, unemère --- 

5. la Finlande, unavion ---, unevoiture --- 

6. la Suède, untrain ---, unelangue --- 

7. l’Espagne, unâne ---, une orange --- 

8. la Norvège, unpoisson ---, unetélénorvégienne 

32 

Bild struken och uppgift omgjord såhär: 

Exempel: Hund: 62 + 8 = soixante-dix 

 Får: 60 + 40 = 

 Häst: 60 + 15 = 
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 Get: 83 + 11 = 

 Kanin: 50 + 34= 

 Katt: 75 + 12 = 

 Åsna: 80 + 10 = 

 Ko: 65 + 6 = 

 Råtta: 40 + 40 =  

 Höna: 90 + 1 = 

Exempel: 70 = soixante-dix, unchien 

 75 = --- ---  

 80 = --- ---  

 87 = --- ---  

 91 = --- ---  

 94 = --- ---  

 71 = --- ---  

 84 = --- ---  

 90 = --- ---  

 100 = --- --- 

52 

Rutan struken. Orden har placerats i listor (a-i och 1-9). Bilderna har ersatts med ord på 
yrken. 

53 

Bilder strukna och ersatta med fem beskrivningar: 

a) en kvinna sitter vid en dator och jobbar 

b) en kvinna klipper håret på en kund 

c) en man serverar dricka på en restaurang 

d) en man undervisar i en klass 

e) en man undersöker en hund på en veterinärstation 

65 

Övn 18: Tabell ersatt av vanlig brödtext såhär: 

Aurèlie: 

 thrillers --- 

 films d’amour --- 
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 jeux --- 

 séries --- 

 documentaires --- 

Nicolas: 

 thrillers --- 

 films d’amour --- 

 jeux --- 

 séries --- 

 documentaires --- 

69 

Bilder har ersatts av en definition list (ordlista). 

77 

Tabell struken och ersatt av: 

Lyssna uppmärksamt på hur orden 1-10 uttalas och skriv dem efter rätt uttal: 

 [S]:  --- 

 [E]:  --- 

81 

Övning omgjord såhär: 

Maskulinum (m)/ Femininum (f) 

1. (m)  grand --- 

2.  (m) mince --- 

3.  (m) brun --- 

4. --- (f) petite 

5.  --- (f) blonde 

6.  --- (f) timide 

7. --- (f) bleue 

8.  --- (f) amusante 

9.  --- (f) marron 

 

89 

Övning omgjord till en översättningsövning och en lista med datororden 1-8 med följande 
inledningstext. 
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Översätt datororden 1-8 till svenska. 

101 

Övn 20 omgjord såhär: 

kombinera ord från varje spalt (A, B och C). 

A: 

 Je 

 Bruno 

 Nous 

 Osv… 

B: 

 fait 

 faites 

 Osv… 

C:  

 du cheval 

 les devoirs 

 Osv… 

104 

Bildrutor omgjorda till text och placerade i tabell: 

Axel: 

jeans vantar t-shirt 

klänning kjol skor 

keps tröja byxor 

Enzo: 

skjorta gympaskor stövlar 

strumpor  tröja vantar 

byxor  mössa pyjamas 

112 

Övning omgjord såhär: 

Lyssna till orden 1-12. Skriv sedan orden efter rätt fonetiskt tecken. 

1. des 
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2. de 

3. les 

4. osv… 

Ord som uttalas med ljudet [E]: --- 

Ord som uttalas med ljudet [@]: --- 

115 

Kartor strukna och ersatta med text såhär: 

1. Karta 1: Gå ut från högstadieskolan. Ta första vägen till vänster och passera torget. 
Efter det svänger du till höger. Tu passerar biografen Gaumont och sedan ligger 
Cybercafét på vänster sida, mittemot posten. --- 

2. Karta 2: Gå ut från högstadieskolan. Ta första vägen till höger och korsa torget. 
Därefter svänger du till vänster och passerar framför biografen Gaumont. Efter det 
ligger Cybercafét på vänster sida, mittemot posten. --- 

3. Karta 3: Gå ut från högstadieskolan. Fortsätt rakt fram ända till torget. På torget 
svänger du till höger. Cybercafét ligger på höger sida, mittemot biografen. --- 

120 

Övning 13.  

Eleven behöver hjälp för att kunna lösa uppgiften på ett bra sätt. Det finns ingen 
bildbeskrivning till denna uppgift eftersom den inte skulle bli heltäckande. En idé kan vara 
att läraren ritar upp kartan på en ritmuff, alternativt ”lägger” kartan med konkret material.  

Övning 14.  

Kartor strukna och ersatta med text.  

Struket: Skriv numret i cirkeln vid rätt karta.  

Ersatt med:  Skriv numret efter rätt beskrivning. 

 A: Gå rakt fram. Ta andra vägen till höger. Gå rakt fram och ta första vägen till 
vänster. Gå sedan till vänster igen. Byggnaden du söker ligger på vänster sida av 
vägen. 

 B: Gå rakt fram och ta första vägen till vänster. Ta sedan första vägen till höger. 
Byggnaden ligger på höger sida om vägen.  

 C: Gå rakt fram och ta sedan första vägen till höger. Passera ett torg och ta sedan 
första vägen till höger. På höger sida om vägen ligger byggnaden du söker. 

 D: Gå rakt fram. Passera ett torg och ta sedan första vägen till vänster. Gå rakt fram 
och ta sedan första vägen till höger. Byggnaden ligger på vänster sida om vägen. 
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126 

Karta struken och ersatt med en lista med namn på städer och deras respektive 
temperaturer och väderlekar. 

131 

Bild struken och ersatt med: 

 Manu, 8/7 

 Polo, 11/11 

 Lili, 17/4 

 Juju, 7/3 

 Seb, 31/1 

 Caro, 24/8 

 Jojo, 1/5 

 Steph, 20/6 

138-139 

Övn 3 b) 

Kartbild struken och övning omgjord såhär: 

DE / À  

1. PèreLachaise/ République.  

Karta: Ta linje 3 i riktning mot Pont de Levallois. Du kliver av vid République. 

2. Gared'Austerlitz/ Bastille 

Karta: Ta linje 5 i riktning mot Bobigny Pablo Picasso. Du kliver av vid Bastille. 

3. Gare de l'Est/ Grands Boulevards 

Karta: Ta linje 4 i riktning mot Portesd’Orléans. Kliv av vid Strasbourg Saint-Denis 
och byt till linje 8 mot Balard. Kliv av vid Grands Boulevards.  

4. Pigalle/ Goncourt 

Karta: Ta linje 2 i riktning mot Nation. Kliv av vid Belleville och byt till linje 11 i 
riktning mot Châtelet. Kliv av vid Goncourt.  

5. Opéra/ Saint-Michel 

Karta: Ta linje 7 mot Villejuif-louis Aragon. Kliv av vid Châtelet och byt till linje 4 mot 
Portesd’Orléans. Kliv av vid Saint-Michel.  

6. Gare de l'Est/ Saint Paul 

Karta: Ta linje 5 mot Place d’Italie. Kliv av vid Bastille och byt till linje 1 mot la 
Défense. Kliv av vid Saint Paul.  
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Till läsaren 

Baksidestext, källförteckning till bilderna och textkällor utgår.  

Det finns bildbeskrivningar till de bilder som tillför texten något.  

Text som är markerad i svartskriftsboken och som har betydelse för uppgiften, har skrivits 
med versaler i denna bok.   

Det förekommer en del korsord i boken. Dessa har ersatts av översättningsövningar.  

Hunden Nico dyker upp när det är något viktigt han vill berätta om det franska språket. 
Denna text är placerade efter uppgifterna, men före eventuell bild.  

Rutor som innehåller grammatik har fått rubriken Grammatik. I vissa av dessa rutor finns 
arbetsuppgifter.  

Bonne chance! 
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Pedagogiska tips 

 Eleven med synnedsättning behöver mer tid till uppgifterna vilket även är viktigt att 
tänka på vid eventuella test eller prov. 

 Läs gärna Till Läsaren tillsammans med eleven, så att han eller hon vet vad som är 
specifikt med boken. 

 Det är bra om eleven med synnedsättning får möjlighet att läsa igenom 
bildbeskrivningarna innan han eller hon löser uppgifterna. Det är även bra om 
läraren samtalar med eleven om bilderna för att ge eleven samma förståelse för 
bilderna som sina seende klasskamrater. Detta är extra viktigt vid kartor och 
vägbeskrivningar (ex s. 138-139).  

 Det finns många korsord i boken, och dessa har ersatts av översättningsövningar. 
Det är bra att hjälpa eleven med synnedsättning lite extra vid dessa övningar, då 
denne inte får samma information (hjälpbokstäver) som övriga elever. 

 Det förekommer en hel del färgläggnings-övningar i boken (ex s. 54, 82, 138 osv). 
Dessa är oftast ersatta av översättningsövningar och skiljer sig därmed en hel del 
från den ursprungliga övningen. Det är därför bra om läraren beskriver hur 
föremålet eller personen ser ut så att eleven med synnedsättning får möjlighet att 
delta i eventuella diskussioner som i samband med färgläggnings-uppgifterna. 

 Det finns en bingo-uppgift på s.104. Här behöver läraren hjälpa eleven att se var i 
bingokrysset klädesplagget ligger och när det blir bingo. 
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Bildbeskrivningar 

5 

Två båtar ligger förtöjda intill varandra på floden Seine i Paris. Flera människor promenerar 
över en bro som korsar floden. 

13 

En man promenerar på en trottoar med baguetter i ena handen och en matkasse i den 
andra. 

31 

Foto på den svenska skådespelerskan Isabella Rossellini. Hon har kort mörkt hår, är klädd i 
vit skjorta och mörk kostym och ser allvarsam ut. 

33 

Foto på en gammal trävilla med vita knutar och en lummig trädgård. 

35 

Foto på en vacker, fransk byggnad med en spetsformad utbyggnad och 
blomsterarrangemang framför samtliga fönster. 

39 

En man sitter bakom några grova tampar på en båt och pratar i mobiltelefon. 

41 

Några barn står framför en gigantisk Dalahäst i en snötäckt park. 

42 

Foto på den berömda katedralen Notre Dame i Paris. Den är byggd i gotisk stil med 
spetsbågar, höga torn och vackra utsmyckningar. 

49 

En gråspräcklig katt ligger tätt intill en svart hund med gråspräcklig nos. De ser ut att trivas 
tillsammans. 

63 

En man sitter ensam på en sandstrand och skriver. Några måsar passerar och i bakgrunden 
glider en segelbåt förbi. Det ser mycket fridfullt ut. 

70  

En tjej i keps och mörka kläder står på ett torg och poserar som en staty. 
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74 

En kille med munkjacka, jeans och flip-flops sitter på en utomhusservering och spelar 
gitarr. 

80 
Bild på en barbiedocka med ljuslockigt hår, smal midja och stor utsvängd klänning med 
blomblad och vingar. 

81 

En grupp pojkar i träningskläder springer över en stor grusplan. 

82 

Foto taget i profil på den före detta finansministern Anders Borg. Han har glasögon och 
hästsvans och är klädd i kostym, vit skjorta och slips. 

83 

En pojke med ansiktet målat som ett lejon ler mot kameran. 

86 

En kille håller en liten kattunge ömt i sin famn. 

90 

Foto på en kille med kort hår stylat med gelé. En tjej lägger sin arm om honom och han ler 
mot kameran. 

91 

En tjej med mörkt hår och ridkläder håller en vacker vit häst i grimskaftet. 

97 

Teckning på ett rum. Till vänster står en säng. Ovanför sängen finns en bokhylla med några 
böcker och en blomma. Bredvid sängen finns ett nattduksbord med en lampa. Framför 
nattduksbordet sitter en katt. En fåtölj står framför fönstret. Till höger om fåtöljen står ett 
skåp. Till höger om skåpet står ett skrivbord och en stol. På skrivbordet står det en dator. 

112 

Ett flygplan går in för landning. 

116 

En man och en kvinna klädda i vinterkläder promenerar genom en snötäckt park. 

118 

Foto på ett trestjärnigt hotell med franska balkonger som har fönsterdörrar med 
skyddsräcken utanför. 
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130 

En tjej och en kille ligger i gräset på en klippa högt belägen ovanför en långsträckt 
sandstrand som kantas av branta klippformationer. 

131 

1 

Foto på en kille med keps och en stor sjal svept runt halsen.  

2 

Foto på en tjej med långt, mörkt hår som ler stort mot kameran. 

138 

Foto från tunnelbaneuppgången Cluny - La Sorbonne i Paris. En skylt med texten METRO 
och en karta över området sitter på metallstaketet vid uppgången. 

141 

En man och tre ungdomar står och pratar på en tunnelbaneperrong.  

142 

Tre tygtomtar ser ut att klättra upp för en stupränna till ett hus.  
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