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Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 40103  



 

 

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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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. 

 Plocka upp den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven.  

 Gloslistorna ligger alltid efter den aktuella texten. 

 Ordlistan är placerad i en egen volym. 

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

 Bilderna i den tecknade serien Le mystère de la statuette volée har strukits och 
gjorts om till vanlig brödtext. En sammanfattande bildbeskrivning ersätter bilderna, 
och därefter skrivs dialogtexterna i rutorna de tillhör (Ruta 1, Ruta 2 osv). 

 Vissa huvudkapitel består av tecknade serier, exempelvis kapitel 3, 8 och 14. I dessa 
fall har bilderna strukits och ersatts av en siffra (som markerar dialogrutans ordning 
i serien), en kort bildbeskrivning som sedan följs av dialogtext. 

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har behållits.  

 Bilderna på munnen är strukna och ersatta av: Uttalsramsa. 
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 Bilderna på noterna är strukna och ersatta av: Sång. 

 Bilderna på hunden Nico är strukna (förutom den första som finns som 
bildbeskrivning) och ersatta med: Nico säger: … 

 Bilderna på header-mailen är strukna och ersatta med: 
MAIL 
De:  
À: 
Objet: 
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Sidspecifika förändringar 

10 

Bilderna och pratbubblor är strukna och ersatta av text såhär: 

Alex, Nora och hunden Nico presenterar sig. 

Alex: Bonjour, je m’appelle… 

Nora: Salut… 

Nico: C’est moi… 

18-19 

Bilderna har strukits och ersatts av en kort bildtext med efterföljande dialogtext såhär: 

Serie med nio dialogrutor. 

1. En lärarinna sitter på katedern och räknar upp namnen på sina elever. 
Professeur: Ophélie Durand! 
Ophélie: Présente 
Professeur: Mathias Potin! Mathias? Il n’est pas là? 
Garçon: Non, il est absent. Il est malade. 

2. En kille med tuppkam tittar öppnar dörren till klassrummet. 
Professeur: Entrez! 
Lou: Bonjour… 

3. Lärarinnan pratar med Lou och pekar på hans skolbänk. 
Professeur: Ce n’est… 

4. Lärarinnan håller upp ett pekfinger och säger till sina elever: 
Professeur: Écrivez la date… 

5. Alla tittar förskräckt på Lou som har en råtta under tröjan. 
Lou: c’est à …. 
Professeur: Page trois. 

6. Råttan sticker upp sitt huvud från Lous tröja. En pojke räcker upp handen. 
Garçon: Excusez-moi, … 
Professeur: Bien sûr, François. 
Fille: Madame, comment on dit… 
Professeur: On dit… 

7. Lärarinnan ställer en fråga och Lou räcker ivrigt upp handen. 
Professeur: Qui veut venir… 
Lou: Moi! 
Professeur: Très bien… 

8. Lou står framme vid tavlan och bokstaverar ordet råtta (RAT) samtidigt som råttan 
hoppar över katedern. Eleverna gapskrattar och lärarinnan tittar irriterat på klassen. 
Lou: Silence, s’il vous plaît! 
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9. Lärarinnan tittar skräckslaget på råttan som sitter på katedern. 
Professeur: Ahh, c’est… 
Lou: Calmez-vous… 

44 

Tabellen har gjorts om såhär: 

 TF1 

 6.55 Bamboo et compagnie, dessin animé 

 10.05  Auto moto 

 12.05 Mon voyage en Chine, documentaire 

 13.00 Journal 

 13.25 Danse avec lui, comédie française 

 Osv… 

 

 FRANCE 2 

 7.00 Les chemins de la foi, émissions religieuses 

 Sudoku, jeu 

 12.00 La vie des singes, documentaire 

 Osv… 

 

 FRANCE 3 

 6.00 Euronews 

 6.50 Les nouvelles aventures de Lucky Luke, dessin animé 

 8.00 Plus belle la vie, série française 

 Osv… 

 

48-50 

Bilderna har strukits och ersatts av en kort bildtext med efterföljande dialogtext såhär: 

Serie med sju dialogrutor. 

1. En mamma tittar in i sin sons ostädade rum. Sonen ser trött ut och halvligger över sitt 
skrivbord. 
Maman: Lucas! Viens mettre… 

2. Mamman undrar om sonen är sjuk och känner på hans panna. Mamman: Tu as peut-
être de la fièvre… 
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Lucas: Non! 
Maman: Tu as mal au… 
Lucas: Non! 

3. Mamman försöker prata med Lucas som blir irriterad. 
Maman: Mais tu es… 
Lucas: Non… 

4. Telefonen ringer och pappan svarar. 
Emilie: Allô? Est-ce que Lucas est là? 
Papa: Lucas? Oui, il est là… 

5. Pappan säger att det är Emilie som ringer. Sonen reagerar starkt. 
Papa: Lucas, c’est… 

6. Sonen pratar med Emilie och rodnar medan han pratar. 
Emilie: Ça va Lucas? 
Lucas: Emilie??!!! Très bien, oui!  
Emilie: On va au ciné cet après-midi, d’accord? 
Lucas: Oui, qu’est-ce qu’on va voir? 

7. Efter att ha lagt på luren går sonen visslande in i badrummet och ser glad och pigg ut. 
Maman: Mais, il n’est… 
Papa: Et non, il est… 

86-88 

Bilderna har strukits och ersatts av en kort bildtext med efterföljande dialogtext såhär: 

Tecknad serie med 10 dialogrutor. Marie-Antoinette, som var drottning i Frankrike på 
1700-talet, besöker nutidens Paris. 

1. Marie-Antoinette, klädd i en elegant rosa klänning och håret uppsatt i en hög kreation, 
ringer på dörren till ett pampigt slott. 
 
En 1789, au château de Versailles. Marie-Antoinette, la femme de Louis xV1, le roi de 
France a peur.  
 
Marie-Antoinette: C’est quoi ce bouton? 
 
Les Français n’aiment pas les rois. C’est la révolution. Le 14 juillet 1789, c’est la prise de 
la Bastille (une prison). Cette date est le jour de la Fête Nationale. 

2. Marie-Antoinette tittar förfärat på två killar klädda i t-shirts, shorts och keps som pekar 
nyfiket på henne. 
 
Marie-Antoinette: Quelle manière vulgaire de s’habiller! Où est mon valet? 
Garçon 1: Hyper original comme look! 
Garçon 2: Ouais! 
 
Le château de Versailles est situé pas loin de Paris. Louis XIV, le Roi Soleil, construit le 
château. 
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3. Marie-Antoinette står och tittar på några ungdomar och en polisman som åker inlines 
på torget Trocadéro mittemot Eiffeltornet. 
 
Marie-Antoinette: Des roues collées aux pieds! Quelle invention! Une idée formidable 
pour mes femmes de chambre. 
 
Beaucoup de gens font du roller au centre de Paris surtout sur la place du Trocadéro 
devant la Tour Eiffelo. Même les policiers! 

4. Marie-Antoinette sitter på en tunnelbanestation och tittar förvånat på tåget som står 
vid perrongen. En kille vill slå sig ner bredvid henne, men hennes stora klänning breder 
ut sig över alla säten. 
 
Marie-Antoinette: Quel est ce tunnel? Cette grande calèche marche sans cheval! 
Garçon: Poussez-vous madame! Vous prenez toute la place. 
 
Le métro parisien existe depuis 1900. Il y a 300 stations différentes, comme Châtelet ou 
Pigalle. 

5. Marie-Antoinette tittar med uppspärrade ögon på glaspyramiden utanför det berömda 
konstmuseet Louvren. 
 
Marie-Antoinette: C’est le palais de la famille de mon mari. Diantre, une pyramiede en 
verre??! Je vais voir. 
 
Le Louvre est situé au centre de Paris. Maintenant, c’est un musée d’art avec des 
tableaux comme La joconde de Leonardo Da Vinci. 

6. Marie-Antoinette åker i en turistbåt på floden Seine. På ena sidan floden syns 
katedralen Notre-Dame och på andra sidan ligger människor och solar på en 
sandstrand. 
 
Marie-Antoinette: Je ne reconnais rien… Ah si, là-bas c’est la cathédrale Notre-Dame! 
Et là, à côté, une plage?!!! Quelle honte, les femmes sont presque nues! 
 
Il y a du sable et des palmiers au bord de la Seine. Les Parisiens peuvent aller à la plage. 
La cathédrale Notre-Dame de Paris est très célèbre. Dans le livre Notre-Dame de Paris 
de Victor Hugo, le héros, Quasimodo vit dans cette cathédrale. 

7. Turistbåten glider förbi Eiffeltornet och Marie-Antoinette pratar med en kille med 
tuppkam, tajta kläder och nitar. Han är nyfiken på hennes frisyr. 
 
Marie-Antoinette: Qu’est-ce, sieur? 
Garçon: Elle est drôle cette nana. C’est la tour Eiffel, le symbole de Paris! Dis donc, c’est 
top ta coiffure. C’est quelle marque de gel? 
Marie-Antoinette: Du gel!??? 
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La tour Eiffel est une grande tour en acier contruite par Gustave Eiffel au 19ème siècle. 
Elle mesure 325 mètres de haut. 

8. Marie-Antoinette står framför Centre Pompidou, ett konstmuseum byggt i modern stil. 
 
Marie-Antoinette: Quel étrange édifice! Peut-être c’est la maison des extraterrestres.  
 
Le centre Pompidou est un très grand musée d’art moderne. Sur l’esplanade, il y a des 
clowns et du cirque. 

9. Marie-Antoinette står framför en biograf (Cinéma Bastille) och tittar på en filmaffisch 
med ett foto av en kvinna som föreställer henne själv. En man passerar. 
 
Marie Antoinette: Doux Jésus, c’est un tableau de moi?! Que je suis belle. 
Marie-Antoinette: Que est le peintre de ce tableau? 
Un homme: Aucune idée. C’est une photo. 
 
Sophia Copola a fait un film sur la vie de Marie-Antoinette. 

10. Marie-Antoinette sitter på en biograf och tittar på en film om sig själv. 
 
Marie-Antoinette: C’est ma vie en images! Mais je n’ai pas envie de mourir. Je ne veux 
pas rentrer à Versailles. 
 
Marie-Antoinette et son mari son guillotinés par les révolutionnaires.  
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Till läsaren 

Baksidestext, källförteckning till bilderna och textkällor utgår.  

Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder. Du kan behöva gå igenom kartbilderna på 
första och sista sidan lite extra tillsammans med din lärare. 

I slutet av varje kapitel finns en serie, Le mystère de la statuette volée. Bilderna är strukna 
och har ersatts av en sammanfattande bildtext. Efter denna följer dialogrutor. 

Ordlistan finns i en egen volym. 

Bonne chance!  
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Pedagogiska tips 

 I den här boken finns fonetik. Skriften Fonetik och punktskrift som 
Punktskriftsnämnden gett ut, gäller för tryckt 6-punktskrift. Beställ den via 
www.mtm.se, ladda ned den som PDF eller låna den på ditt bibliotek. För att 

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

 Det är bra om eleven med synnedsättning får möjlighet att läsa igenom 
bildbeskrivningarna innan han eller hon löser uppgifterna.  

 Kartorna på insida pärm finns beskrivna i den anpassade boken. Vid behov kan man 
beställa svällpappersbilder av olika länder från SPSM, på tel:020-232300. 

 Den tecknade serien Le mystère de la statuette volée har ersatts av en 
sammanfattande bildbeskrivning som följs av dialogtext. Sammanfattningen täcker 
inte helt bildernas innehåll och kan därför behöva kompletteras.  

 I kapitlen 3, 8 och 14 (samt i La statuette volée) är serierna omgjorda till dialoger 
med vanlig brödtext. Här förekommer vissa dialognamn som kan behöva förklaras, 
exempelvis professeur, fille, garçon, homme, maman och papa. Vi har valt att skriva 
orden på franska för att få ett bättre flyt i läsningen.  

  

http://www.mtm.se/
tel:020-232300
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Bildbeskrivningar 

i 

Karta över Frankrike. 

Frankrike gränsar mot Atlanten, Medelhavet och Engelska kanalen. Det gränsar mot 
länderna Spanien, Andorra och Monaco i söder, Italien i sydost, Schweiz i öst, Tyskland i 
nordost och mot Belgien och Luxemburg i norr.  

Städer: Paris (huvudstad), Le Havre och Strasbourg i norr, Nantes, Vichy och Lyon i 
mellersta Frankrike och Biarritz, Marseille, Cannes och Nice i söder. 

Floder: Seine, Loire, Rhône, Garonne 

ii 

1 

Karta över den fransktalande världen, ”le monde francophone” som omfattar länder i 
Västeuropa, Nordafrika, Väst- och Centralafrika, Sydostasien och Nordamerika. Det talas i 
Frankrike, Belgien, Schweiz, Kanada samt 25 andra länder, främst i Afrika. 

2 

Karta över EU:s 28 medlemsländer, l’union Européenne. Länderna är: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croitie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, , Lettonie, Luxembourge, Litanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Rép. Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Slovenie, Suède.   

1 

Tecknad bild på hunden Nico. Han är gul, har långa röda öron och en liten hatt på huvudet. 
Han tittar upp med glada ögon och säger: Följ med på vår resa! 

6 

Foto från en stor järnvägsstation. Ett tåg står inne på en av perrongerna, och ett antal 
resenärer sitter och väntar på en annan perrong. 

7 

Karta över Frankrike med indelning i landets 27 regioner. Utmärkta på kartan finns 
Bretagne, Basse Normandie och Haute Normandie i norr och strax söder om dessa l’Ile-de-
France, Champagne-Ardenne, Alsace och Bourgogne. I södra Frankrike ligger bland annat 
Rhône Alpes, Midi-Pyrénées och Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Frankrike omges av följande hav: Mer Méditerranée i söder, Océan Atlantique i väster och 
La Manche och Mer du Nord i norr.  

8 

1 



11 

 

Tintin rusar ner för en trappa med hunden Milou vid sin sida. Han drar på sig en kappa i 
farten. 

2 

Fotbollsspelaren Zinedine Zidane slår en straffspark inför en fullsatt arena. 

3 

Sångerskan Céline Dion står i strålkastarljuset på en scen och sjunger. Hon är klädd i en 
glittrig, grå klänning och har det långa, mörka håret utsläppt. 

4 

En marockansk rätt med kyckling, grönsaker och couscous. 

5 

Sex halmhyddor ligger längst ut på en brygga intill ett spegelblankt hav. Vita träbåtar ligger 
uppdragna på den fina sandstranden intill. 

11 

Folk trängs på en gårdsplan framför det berömda konstmuseet Louvren. Huvudentrén 
består av en pyramid byggd i glas. 

14 

Två tjejer hälsar på varandra genom att ge en lätt kindpuss på den andres högra sida. 

15 

Ett sandstensfärgat flervåningshus ligger fint inbäddat i den omgivande grönskan. 
Balkongerna, som ligger i soligt läge, pryds av fina, gröna växter. 

16 

1 

Bild på en staty som föreställer en figur med stora öron och mun, korta böjda ben och med 
händerna kupade om en kruka. 

2 

Foto på en gårdsplan där människor spatserar omkring framför en antik, sandfärgad 
byggnad med höga torn och utsmyckningar.  

21 

Foto på en grupp ungdomar på två led som ler mot kameran. Mélanie, som står i mitten på 
främre raden, har mörkt halvlångt hår och är klädd i pastellfärgad klänning och vit jacka. 

22 

1 
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Foto från torget Grand Place i Bryssel med utsmyckade, vackra byggnader och 
kullerstensgator. Människor strosar runt och kikar på en färggrann blomstermarknad som 
placerats ut mitt på torget. 

2 

Foto på bronsskulpturen Manneken Pis i Bryssel som föreställer en liten pojke som kissar i 
fontänens bassäng.  

24 

8 djur står på startlinjen inför ett lopp. De har flaggprydda kläder på sig så man förstår 
varifrån de kommer.  

 Bana 1: en häst från Finland. 

 Bana 2: En höna från Italien. 

 Bana 3: En get från Tyskland. 

 Bana 4: Ett får från England. 

 Bana 5: En tupp från Frankrike.  

 Bana 6: En kanin från Sverige. 

 Bana 7: En åsna från Spanien.  

 Bana 8: En ko från Norge.  

25 

Foto på en tupp. Den har gyllenbruna fjädrar och kammen är röd.  

27 

En kille och en tjej ligger och vilar på en gräsmatta. Tjejen lutar sitt huvud mot killens mage 
och han lägger ömt en hand om hennes huvud. Det ser fridfullt ut. 

28 

Foto över den kanadensiska hamnstaden Montréal. I stadskärnan, som ligger intill en flod, 
finns ett dussintals skyskrapor. Dessa omges av äldre bebyggelse och grönområden. 

31 

1 

Frankrikes flagga, som är en trikolor i färgerna blått, vitt och rött, vajar bredvid EU-flaggan 
som utgörs av en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten. 

2 

Karta över Frankrike med de största floderna och bergskedjorna utmärkta. Floderna med 
start norrifrån är: Seine, Loire, Garonne och Rhône. Bergskedjorna är: les Pyrénées (gränsar 
till Spanien), le Massif Central och les Alpes (gränsar till Schweiz och Italien). 

3 
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Tre foton. Det första föreställer ett vackert, sandfärgat slott beläget vid en sjö. Det andra 
är taget på en trafikerad gata i Paris med utsikt över Eiffeltornet och det tredje föreställer 
en 20-eurosedel. 

32 

Ett band där medlemmarna har kreolsk bakgrund uppträder på scen. Kvinnorna är klädda i 
orangefärgade klänningar och svänger med höfterna i takt till musiken.  

33 

En tropisk sandstrand där palmer sträcker sig ut över det klarblå vattnet.  

34 

1 

En stenstrand på Martinique där två roddbåtar har dragits upp.  

36 

Tecknad bild där en storasyster sitter i sitt rum och pratar i mobiltelefonen. Hon tecknar åt 
lillebror som står bredvid att vara tyst. 

37  

1 

En pojke sitter och skriver på datorn och en kvinna sitter bredvid och hejar på. Pojkens 
pappa står i bakgrunden och tittar på. 

2 

En kvinna sitter i en fåtölj vid ett fönster och läser en bok. 

3 

En kock spelar luftgitarr på en stekpanna och sjunger för full hals. 

38 

1 

En kvinna med håret färgat i gult, blått, orange och grönt håller upp en hårtork och en kam. 
Tre barn med konstiga frisyrer tittar oroligt på henne. 

2 

En orm har satt i halsen och en kvinna ser rädd ut och skriker i bakgrunden. 

39 

1 

En stjärnhimmel med en mindre bild infälld. I den infällda bilden visas Jupiters röda fläck 
och fyra av Jupiters månar. 
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40 

1 

En stenstad i öknen. 

2 

Ringmuren runt stenstaden med palmer och en bergskedja med snö på topparna i 
bakgrunden. 

42 

Några besökare kikar runt i en butik där väggarna är täckta av TV-skärmar i olika storlekar. 

45 

En vägg med tv-skärmar i en butik. 

46 

1 

En marknad i staden Marrakech där man säljer kryddor och mattor. 

52 

1. 

Den senegalesiske sångaren Youssou N’Dour sjunger med stor inlevelse på scen. Han är 
klädd i en vacker, hellång sidendräkt.  

2 

Fyra senegalesiska män rengör en båt som är uppdragen på en sandstrand. 

3 

En senegalesisk pojke spelar fotboll på stranden. 

54 

1 

Traditionella afrikanska statyetter i trä står uppställda på marken utanför ett hus. 

2 

En grupp mörkhyade personer sitter i en liten roddbåt som är målad i många färger. 

56 

2 

En mörkhyad tjej iklädd bikini ligger på en strand och solar. Hon ser mycket glad ut. 

57 

1 

En pojke med ljust hår och bruna ögon ler mot kameran. 
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2 

Foto på en flicka med rödlockigt hår, ljus hy och röd basker. 

58 

1 

Tecknad bild på en rödhårig pojke med två långa röda hårstrån i pannan. 

2 

Foto på en kille med hörlurar och handskydd som åker inlines på en gågata. 

59 

1. 

En grupp ungdomar sitter vid strandkanten av en flod och äter glass. 

2 

En tjej rider på en vit häst genom ett vinterlandskap. 

60 

1. 

En vit sandstrand där många människor badar. 

2 

Ett vulkanutbrott med het lava som sprutar upp från jordens inre. 

63 

Tecknad bild på ett stökigt ungdomsrum där kläder och prylar ligger huller om buller. 

64 

1 

Pappan öppnar dörren till sin dotters stökiga rum. Han pratar irriterat med flickan som 
sitter vid skrivbordet och ser oberörd ut.  

66 

1 

En pojke och en flicka snorklar i ett klarblått hav. De har en orange livboj med sig. 

68 

Manliga skyltdockor i ett skyltfönster till en fransk klädkedja. 

69 

En halvliggande skyltdocka visar upp olika typer av högklackade damskor. 
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70 

En tjej med randig topp och piercing i naveln provar en kort, blå kjol i ett provrum. 

71 

Foto på en tjej med piercing i hakan och färgade rosa slingor i håret. 

72 

1 

Sex personer i en lång kanot paddlar ut till havs.  

74 

En tjej läser upp en lapp för sin väninna. Bakom dem spelar några killar basket. 

75 

1 

En tjej står vid ett rödljus och ser fundersam ut. 

2 

I en hjärtformad bild träffas en tjej och en kille på ett internetcafé. De ser glada men 
nervösa ut.  

76 

En kvinna med bagarhatt står bakom en bröddisk och expedierar. 

78 

1 

En vacker alpdalgång med en liten by och en kyrka. 

2 

Ett stort och vackert hotell vid en strand där en turistbåt glider förbi. I bakgrunden skymtar 
en bergskedja. 

80 

Tecknad bild på två sommarklädda tjejer som går i armkrok och pratar glatt. 

81 

1 

Tecknad bild på en tjej som är blivit helt genomblöt av en regnskur. Hon tittar förskräckt på 
sina plaskblöta byxor. 

2 

En lång kö utanför en arena. Det åskar och regnet öser ned. 
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83 

1 

Två vuxna med gula regnjackor. Framför sig har de en liten pojke i regnkläder och sydväst. 

2 

En grupp människor med paraplyer går över ett torg. 

84 

1 

En lång turistbåt flyter fram på floden Seine i Paris. Intill kajen ligger en pampig sandfärgad 
byggnad med torn och kupoler. 

2 

Foto på den kända teatern Moulin rouge, den röda kvarnen. 

89 

1 

Foto på fasaden till en vacker, gammal byggnad med snirkliga fönster och balkonräcken. 

2 

Foto taget från en bro över floden Seine. Vackra, gamla byggnader pryder gatorna utmed 
floden och människor är ute och promenerar i det fina vädret. 

90 

1 

Foto på tre personer i konditor-kläder som håller upp varsin traditionell, fransk kaka, en så 
kallad Galette Des Rois. 

2 

Foto på en stor, julpyntad gran framför den berömda katedralen Notre Dame i Paris. 

91 

1 

En pojke har en guldkrona på huvudet, håller upp handen till en hälsning och ser mycket 
nöjd ut. 

2 

En glänsande röd julgranskula med texten ”Joyeux Noël”. 

3 

En pojke med tomtemössa öppnar med stor spänning en julklapp.  
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