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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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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.

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

 Boken innehåller en förenklad och en detaljerad innehållsförteckning.

 Gloslistor har placerats i en egen flik. Listan med maskulinum- och femininum-
förkortningar har placerats i Till läsaren-texten.

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

 Framför låttitlar står det: Chanson
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Sidspecifika förändringar 

3 

Den utökade Innehållsförteckningen har gjorts om såhär: 

Sida 7: Kapitel: Chapitre 1 

Innehåll: Målbeskrivning 

Sida 8-10: Kapitel 1a: Sur la plage 

Innehåll: Samtal mellan far och dotter på semester i Bretagne. 

Grammatik: Être som hjälpverb. Presens och passé composé av verbet venir. 
Uttryck med venir 

Sida 12-15: Kapitel 1b: La rentrée 

Innehåll: Fyra ungdomar träffas i matsalen efter sommarlovet och pratar om vad de 
varit med om under lovet. 

Osv… 

15 

Bilden har strukits och ersatts med en beskrivande text och en ordlista. 

18 

Rutorna har strukits och ersatts av en punktlista: 

Tu sais quel est le symbole du Canada? 

Oui, c'est la feuille d'érable. 

 La production et la consommation du sirop font vraiment… 
Tu sais  pourquoi on parle français au Canada? Oui, l'explorateur français Samuel 
Champlain fonde en 1608 la ville de Québec. 

 En 1759, la ville de Québec tombe… 
Osv… 

20 

De fetmarkerade orden/ uttrycken i marginalen har strukits. 

54-57 

Bildbeskrivningarna har infogats i texten såhär: 

Faktaserie med åtta tecknade bilder. 

La Révolution française de 1789 est un événement important dans l'histoire de la France et 
de l'Europe. La Révolution met fin à l'Ancien Régime et à la monarchie. 
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1. Kungen Louis XVI åker i en droska genom en folksamling. Han har ljuslockig peruk 
och rödsmyckade kläder, ler försiktigt mot folket. Människorna på gatan ser trötta, 
slitna och ledsna ut.  
La France, 1788. Le roi, Louis XVI, a le pouvoir absolu. La récolte a été mauvaise; les 
Français ont faim et les caisses de l'État sont vides…  
Osv… 

2. Folket stormar Bastiljen, en mäktig fästning bestående av flera höga torn. Några 
skjuter med kanoner och andra rusar skrikande fram mot fästningen som står i 
lågor. 
Les privilégiés et le roi ne veulent rien changer et ils préparent un coup. Alors, le 14 
juillet… 
Osv…. 

3. Kvinnor och män med spjut, batonger och yxor vrålar och skriker upproriskt. 
La Déclaration des Droits de l'Homme est votée… 
Osv… 

4. Kung Louis XVI, hans fru Marie-Antoinette och deras två barn är på flykt men blir 
upptäckta. En stor folkmassa riktar sina spjut mot dem och kungen och hans fru 
gapar med vidöppen mun. Barnen gömmer sig vettskrämda bakom sina föräldrar. 
Les Français qui ont perdu leurs privilèges, c'est-à-dire… 
Osv… 

5. Kung Louis XVI halshuggs inför en massiv folksamling. En man håller upp det blodiga 
huvudet mot publiken, som vrålar och skriker nedanför. 
En avril 1792, il y a la guerre entre la France d’un côté… 
Osv… 

6. En person ligger med huvudet i en giljotin inför en stor folkmassa. En man gör sig 
redo att verkställa avrättningen. Fem fångar står med sorgsen, sänkt blick och 
väntar på sin tur. 
À l’automne 1792 un homme… 
Osv… 

7. Porträtt av Robespierre. Han har en halvlång, vitlockig peruk på huvudet och är 
klädd i en grön höghalsad rock och en stor sidenscarf. 
Maintenant qu'ils ont gagné, le parti au pouvoir… 
Osv… 

8. Den franske fältherren Napoléon står med franska flaggan i den ena handen och ett 
svärd i den andra och spanar allvarsamt på något. Han är klädd i en blåröd uniform 
med gula revärer. På huvudet har han en bred, svart hatt. 
En avril 1795, la France signe la paix… 
Osv… 

84 

Tabellen har strukits och ersatts med: 

Maskulinum singular: 

 un beau tableau 
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 un nouveau joueur 

 un vieux château 

Maskulinum singular framför vokal: 

 un bel appartement 

 un nouvel appartement 

 un vieil homme 

Femininum singular: 

 une belle maison 

 une nouvelle équipe 

 une vieille voiture 

Maskulinum plural: 

 des beaux tableaux 

 des nouveaux joueurs 

 des vieux châteaux 

Femininum plural: 

 des belles maisons 

 des nouvelles équipes 

 des vielles voitures 

89 

Tabellen har strukits och ersatts med: 

Maskulinum: 

 mon livre, min bok 

 ton livre, din bok 

 osv… 

Femininum: 

 ma tante, min faster 

 ta tante, din faster 

 Osv… 

Plural: 

 mes cousins, mina kusiner 

 tes cousins, dina kusiner 

 Osv… 
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93 

Tabellerna har strukits och ersatts med: 

-er-verb: 

Parler 

 je parle 

 tu parles 

 il/ elle/ on parle 

 nous parlons 

 vous parlez 

 ils/ elles parlent 

 Osv… 

108 

Pilarna har strukits och ersatts med: 

 C'est ma sœur. (fallande) 

 Elle va à l'école. (fallande) 

 Le matin (stigande), elle va à l'école (fallande).  

 Ce soir (stigande), on va regarder la télé (fallande). 

 C'est ta soeur? (stigande) 

 Elle va à l'école? (stigande) 

 Qui est-ce? (fallande) 

 Où est ta soeur? (fallande) 
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Till läsaren 

 Det finns bildbeskrivningar till de bilder som tillför texten något.  

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har ersatts av versaler.  

 I kapitel 3c har bildbeskrivningarna infogats i texten.  

 Det finns en del låttexter i boken. Framför låttiteln står det: Chanson. 

 Gloslistorna hittar du i en egen flik. I början av varje text finns en länk till 
gloslistorna. I gloslistorna finns ett antal förkortningar som förklaras nedan: 

 m = maskulinum 

 f = femininum 

 mf = ordet kan vara både maskulint och feminint 

 mpl = maskulinum plural 

 fpl = femininum plural 

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. 

 På s. 108-109 handlar det om satsmelodi, betoning och bindning. Diskutera gärna 
pilarnas betydelse med eleven. 

 I den här boken finns fonetik. I en e-bok i Textview-format skrivs fonetik för digital 
skrift med SAMPA. Läs mer på www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa. 
Det franska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/french.htm 

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

 Det finns några kartor i boken. Vid behov kan man beställa svällpappersbilder av 
olika länder från SPSM, på tel:020-232300. 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/french.htm
tel:020-232300
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

En kvinna med svart hår, vitt linne och orange kjol står i en strandad träsegelbåt och tittar 
ut mot horisonten. Hon håller en träpåk i ena handen. 

i 

Karta över den fransktalande världen. Franska talas i Västeuropa (Frankrike, Belgien och 
Schweiz), Nord- och Västafrika (t ex Algeriet, Marocko och Kongo), Sydostasien (Laos, 
Kambodja, Vietnam) samt i Nordamerika (Québec). 

ii 

Karta över Frankrike. Frankrike har sin kust mot Engelska kanalen (la Manche), Atlanten 
(l’Océan Atlantique) och Medelhavet (la Méditerranée). Landet gränsar åt nordost mot 
Belgien, Luxemburg och Tyskland. Österut gränsar det mot Schweiz, Italien och Monaco 
och söderut mot Spanien. 

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: La Seine, La Loire, Le Rhône, La Garonne 

6 

En tjej i vit klänning springer i vattenbrynet längs en långsträckt sandstrand. Himlen är 
klarblå och havet stilla. Det ser lugnt och fridfullt ut. 

8 

1 

Foto på Bretagnes kustlinje. Det turkosblå havet rullar in över en öde sandstrand. Granitgrå 
klippor reser sig mot skyn. 

2 

En tjej i turkos bikini sitter i en solstol på en öde sandstrand och läser. 

10  

Foto på en gråspräcklig katt som ligger och njuter i solen. 

11 

1 

En kvinna och en man vandrar nedför en bergssluttning. Mannen har stavar i händerna och 
är klädd i solhatt och solglasögon. Kvinnan är klädd i keps och vandrarkläder och bär en 
stor ryggsäck på ryggen. 

2 

Foto på en enorm krokodil som ligger med öppet gap vid en simbassäng. 
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13 

1 

Foto på en person som sitter med händerna bakom huvudet i en solstol och slappar. 

2 

Foto på en kille i röda badbyxor som hoppar ut från ett högt hopptorn. 

3 

En person i blå jeans och randig t-shirt dribblar med en fotboll. 

18 

En kille med randig t-shirt och blå jeans bär en tjej med mörkt hår, linne och jeans på 
ryggen. Båda ler mot kameran. 

19 

1 

Bild på Kanadas flagga. Den är röd med en vit kvadrat i mitten som innehåller ett lönnlöv. 

2 

Karta över Kanada som ligger i Nordamerika. Kanada har landgräns mot USA (États-Unis) i 
väster och söder. I östra delen ligger den fransktalande provinsen Québec. 

3 

Foto från en gågata i staden Québec. Människor strosar runt på en bilfri kullerstensgata 
som omges av sandfärgade stenhus. 

4 

Foto på några personer som tar rulltrappan ner till tunnelbanan från ett varuhus. 

5 

Foto på det lutande tornet ”La Tour” som ligger intill en stor arena. Tornet är vitt och är 
brett nertill för att smalna av upptill. Det ser mycket modernt ut. 

20 

Foto på en kille med mörkt hår och mörka ögon som lutar huvudet mot en vägg. Han ler 
mot kameran. 

22 

Foto på en tjej med lång, blont hår, svart klänning och tatueringar på axeln som sjunger i 
en mikrofon. Hon ler mot sin publik. 
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24 

1 

En manlig pilot i vit skjorta och hörlurar sitter i cockpit och kontrollerar planet som går in 
för landning. 

2 

Två fotbollsspelare går i närkamp under en match. Den ena är klädd i gul t-shirt och blå 
shorts och den andre är klädd i blå t-shirt och vita shorts. 

25 

1 

En kvinna i grå kavaj och beige sidenblus tittar i ett förstoringsglas. 

2 

En kvinna i vita kockkläder och svart förkläde håller en bunke med smet i ena handen och 
en elvisp i den andra. 

3 

Foto på en bil i ett eldhav. 

27 

1 

Foto på fyra ungdomar som ser väldigt glada ut. En tjej i röd tröja och mörkt långt hår står 
tätt intill en kille i mörkt hår och blå skjorta. Framför dem sitter två killar på en parkbänk. 
Den ena är klädd i en bakåtvänd keps och röd tröja och håller en rugbyboll i famnen. Den 
andra har kort, mörkt hår och är klädd i en svart tröja. 

29 

Foto på en kille och en tjej som pratar med varandra i telefon. Killen har kort mörkt hår och 
är klädd i en rosa skjorta. Tjejen har mörkt lockigt och är klädd i en ljusblå blus. De ser båda 
glada ut. 

31 

1 

Tecknad bild på tre personer som arbetar på en bilverkstad. En av arbetarna tittar i huven 
på en röd bil och de andra, en kille och en tjej, hjälps åt att byta däck på en grön bil. 
Bredvid dem sitter en kille i orange keps och gul t-shirt och tittar slött i en tidning. 

2 

En kvinna i grått hår och orange dräkt pekar argt på killen som sitter och läser. Hon håller 
upp pengar mot honom och han ser förvånad ut. 
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3 

De tre anställda på bilverkstan håller händerna framför ansiktet och skrattar. 

32 

En kille i lockigt, mörkt hår och blå t-shirt sitter på ett bibliotek och studerar. 

34 

En man med bar överkropp och kort, svart hår försöker få ner några gula frukter från ett 
kakaoträd.  

35 

1  

Elfenbenskustens flagga. Det är en trikolor med tre lodräta fält i färgerna orange, vitt och 
grönt. 

2 

Karta över Elfenbenskusten (la Côte d’Ivoire). Det är en republik i Västafrika, vid Atlanten. 
Landet gränsar till Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia och Mali. 

3 

Foto på Elfenbenskustens herrlandslag i fotboll. De är klädda i orange lagdräkter. 

4 

Foto på en vacker sandstrand med spegelblankt vatten och palmer som ger skydd mot 
solen. 

5 

Foto på några vindsurfare som seglar efter varandra på ett soldränkt, turkosfärgat hav. 

36 

Foto över staden Washington DC där man kan se en bred aveny, parker och många vita 
byggnader och monument centrerade runt en stor kupolformad byggnad, Kapitolium. 

37 

Foto på en kille och en tjej som ligger tätt omslingrade i en park. En bit därifrån kan man se 
ett skyhögt, murat torn. 

38 

En liten flicka i jeans och randig tröja böjer sig ner för att klappa en liten tax. 

39 

1 

En vacker skymningsbild från en soldränkt strandstrand. En palm vajar stilla i vinden. 
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2 

Foto på sånggruppen Magic System som uppträder på scen. De är klädda i t-shirts och 
jeans och en av dem dansar när han sjunger. 

40 

En boll som är täckt av flaggor från världens alla hörn kastas upp mot himlen i en väldig 
fart. 

43 

Foto på en trång gränd i staden Marrakech. De sandstensfärgade byggnaderna ser mycket 
gamla ut. 

43 

1 

En ormtjusare sitter på ett torg och spelar för två kobror. Han är klädd i en orange turban 
och en grön, hellång särk. 

2 

En kvinna sitter vid ett torgstånd och får en hennatatuering på foten. Tatueringen liknar en 
stor, grönfärgad gräshoppa. 

3 

Foto från ett torgstånd där de säljer ett stort antal kryddor. 

47 

Foto taget från ett flygplansfönster. Himlen är klarblå och ett mäktigt bergsmassiv breder 
ut sig nedanför planet. 

51 

Foto på en räv som pulsar fram genom snön i ett vintrigt skogslandskap. 

52 

En kvinna med vinröd sjal och mörka kläder spatserar igenom smal gränd i staden 
Marrakech. Solen lyser upp de gamla byggnadernas rödfärgade stenfasader. 

53 

1 

Marockos flagga. Den är röd med en grön stjärna i mitten. 

2 

Karta över Marocko. Landet ligger vid Atlanten i Nordafrika och gränsar till Algeriet, 
Västsahara och Spanien. 
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3 

Skymningsfoto på det befolkade torget Jemaa el Fna och moskén Koutoubia som ligger 
intill. 

4 

Vackert foto på en liten by som ligger vid foten av den mäktiga bergskedjan Atlasbergen. 

5 

Foto på en stor, sandfärgad moské som står precis vid havet. Minareten (tornet) sträcker 
sig högt upp mot skyn. 

6 

Flaskor med arganolja har radats upp intill varandra. 

54 

Frankrikes flagga. Den besår av tre lodräta fält i färgerna blått, vitt och rött. 

58 

En kille med kort mörkt hår och svart skjorta sjunger i en mikrofon. Han sträcker upp ena 
handen i luften och ler mot sin publik. 

60 

1 

En tjej står och väntar på ett tåg i en tunnelbanestation. På väggen finns en stor 
reklamaffisch med tre coola ungdomar som har svarta Converse på sig. 

2 

Foto på en kille i blå skjorta och välkammat, mörkt hår som ligger på en bänk och sover. 

61 

Kvällsfoto på den trafikerade avenyn Champs-Élyséen och den upplysta Triumfbågen. 

62 

En taxibil bromsar in rakt i en vattenpöl. En kille som väntar på trottoaren får en våg av 
vatten över sig. Han drömmer sig bort till en tropisk sandstrand där han brukade vindsurfa. 

63 

Foto på en långsträckts sandstrand som ligger intill en stad. Fullt med människor ligger och 
solar och badar på stranden. 

65 

Vackert skymningsfoto på ett ensamt träd på ett vidsträckt slättlandskap. Himlen skiftar 
orange, rött och rosa. 
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66 

En tunnhårig man med glasögon, beige skjorta och blå byxor sitter på en parkbänk och ser 
sur ut. Bredvid honom sitter en rundnätt kvinna i gul klänning och röda sandaler och ler 
stort. Hon har en rosa scarf på huvudet och en kasse med bröd bredvid sig. 

69 

En kille med mörkt hår och vit t-shirt ler och kastar iväg en gul boll. 

71 

1 

En tjej dyker nära havsbotten. Hon tittar på ett korallrev som omges av gula små fiskar. 

2 

En turistbåt lägger ut från hamnen. Det har samlats människor både på övre och undre 
däck. 

72 

1 

Fem fotografier från Guadeloupe: 

 En undervattensdykare. 

 En haj. 

 Ett palmträd. 

 Tre personer som vandrar på en stig i en tät djungel. 

 En grupp vandrare som står och fotograferar vid foten av en rykande vulkan. 

2 

Fotografi på en solbränd, medelålders man med solhatt, ovala glasögon och gröna kläder. 
Han säger: 

Salut! Je m'appelle Christian et je travaille comme guide ici en Guadeloupe. Accompagne-
moi à la Réserve Cousteau. N'oublie surtout pas le masque et le tuba et la crème solaire. 
Et, attention aux requins! 

73 

1 

Guadeloupes flagga. Nedre delen består av en gul sol och ett grönt sockerrör mot en svart 
botten. Övre delen består av tre gula liljor mot en blå botten. 

2 

Karta över ögruppen Guadeloupe. Den består av två huvudöar där de största städerna är 
Basse-Terre och Pointe-à-Pitre. Runt dessa ligger ett stort antal mindre öar. 
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3 

En kvinna i linne och shorts promenerar barfota på en långsträckt sandstrand. Palmerna 
vajar i vinden. 

4 

Foto på en bananplanta. Bananerna är gröna och hänger i stora klasar längs den kraftiga 
gröna stjälken. 

77 

Foto av två sångare:  

En man i 50-årsåldern med halvlångt, gråsprängt hår klädd i en grå skjorta. 

En kvinna med rödsvart lockigt hår, klädd i svarta kläder, keps och stora guldfärgade 
örhängen. 

79 

Foto på en tjej med mörka ögon, svart mössa och färgglad tunika som håller ihop händerna 
framför ansiktet. Hon ser glad ut. 

97 

En tjej med mörkt, lockigt hår och blå blus pratar glatt i telefon och säger: Parle plus fort, 
Patrick! 

104 

Tecknad bild på en papegoja med hatt som pratar med en liten fågel i en holk. Papegojan 
säger: Je n’ai jamais visité la France. 
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