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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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Generella förändringar av boken 

 Om det ingår svällpappersbilder i denna leverans, måste de omgående packas upp 
ur emballagen och förvaras stående i bokhylla. Detta för att punkterna i produkten 
inte ska plattas till, att svällpappersbilderna inte ska klibba ihop och att den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma i bilderna, hinner avta tills de ska användas av 
eleven. 

 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. 

 Gloslistor har placerats efter aktuell text, före eventuell bild. 

 Euro-tecknet skrivs "Euro". 

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har markerats med versaler.  Enskilda bokstäver som markerats 
med fet i svartskriften har i Textview-boken placerats efter ordet inom parentes.  
Före dessa ställen infogas en informerande text som ”Markerade bokstäver har 
placerats inom parentes efter respektive ord.” 
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 Bilderna på papegojan Goya har strukits. Texten finns kvar och inleds med: Goya 
säger: eller Fåglarna säger: 

 Bilderna på den svarta papegojan vid rubriker har strukits. 

 Framför rubriker till sångtexter står det: Chanson 

 Bilder på saker, djur (ex s.21, 23, 30, 39) har strukits och ersatts av en definition list. 
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Sidspecifika förändringar 

6-7 

Bilder har strukits och övningen har gjorts om såhär: 
Para ihop bilderna (a-g) med rätt text (1-7). 

a) Foto på ett högt järntorn taget snett underifrån. Tornet är brett nertill och smalnar 
av mot toppen. Körsbärsträden blommar och himlen är blå. 

b) Foto på ett konstmuseum där entrén domineras av en enorm glaspyramid. 
c) Foto på ett känt romerskt monument, en enorm båge, som ligger vid avenyn 

Champs-Elysée.  
d) Foto på Musse Pigg på en nöjespark i Paris. 
e) Foto taget inifrån en fullsatt fotbollsarena. 
f) Foto på en berömd katedral. 
g) Foto på en tunnelbane-nedgång med texten Metropolitain. 
h) Notre Dame de Paris… 
i) Voici le Louvre… 
j) Osv... 
k)  

16 
Bilden på papegojan och fågeln är struken och ersätts av texten: 
Fåglarna säger: 
Goya: Uneglace,. S’ilvousplaît.  
L’oiseau: Il y a vanille, fraise, citron, pistache, chocolat, framboise et noisette. 
Goya: Alors, sept boules, s’ilvousplaît. 

18-19 
Bilder har ersatts av följande: 
Bild på den franska kartan med pilar till fyra personer och en papegoja och deras 
respektive hemstäder. 
 
1. Sophie är en glad tjej med mörkt, långt hår som bor i Lille i norra Frankrike. 

Bonjour! 
Je m’appelle Sophie. 
J'habite à Lille. 

J'aiquatorze ans. 
J'aiunfrère. 
Il s'appelleSébastien. 
Il a treize ans. 

 
2. Caroline är en glad tjej håret uppsatt i tofsar som bor i Bordeaux i sydvästra Frankrike. 

Voici Caroline. 
Elle habite à Bordeaux. 

Elle a dix-huit ans. 
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Elle a unchat. Il s'appelleMinou. 
Il est trèsmignon. 

 
1. Frédéric är en kille med ljust hår, pipskägg och ring i örat som bor i Ajaccio på ön Korsika. 

Voici Frédéric. 
Il a dix-neuf ans. 
Il habite à Ajaccio. 
Frédéric a unesoeur. 
Elle s'appelle Céline. 

 
2. Nicolas är en glad kille med mörkt hår som bor i Strasbourg i nordöstra Frankrike. 

Salut! 
Moi, c'est Nicolas. 
J'habite à Strasbourg. 
J'aiquinze ans. 
J'aiunetortue, elles'appelle Maya. 

 
2. Papegojan Goya är grön, har långa röda stjärtfjädrar och en kraftig gul näbb. Han bor i 
staden Annecy som ligger i östra Frankrike. 

Voici le perroquet. 
Il s'appelle Goya. 

Il a onze ans et il habite à Annecy, dans le centre. 
Goya a seizefrères et soeurs. 

22-23 
Bilder har strukits och ersatts med följande text: 
Bild på hunden Milou, en vit, strävhårig foxterrier från den tecknade serien Tintin. 
Bonjour, je m'appelle Milou. J'habite en Belgique. Je suis le chien de Tintin, le reporter. 
Ouah! 
Je déteste les chats et j'aime les aventures – comme Tintin. 
 
Foto på en flock vilda elefanter som spatserar över ett slättområde. 
Voici Babar. C'estunéléphanttrès gentil. Il habite à Célesteville avec sa famille. Sa femme 
s'appelleCéleste. Ils ontquatreenfants, deux garçons et deuxfilles. Les enfantssontmignons. 
Les garçons s'appellent Alexandre et Pom et les filless'appellentFlore et Isabelle. 
 
Bild på en råtta med grå päls, rosa svans och stora öron. På huvudet har han en kockmössa. 
Salut! Je m'appelleRémy. Je suisun rat, le héros de Ratatouille, un film super. 
Ratatouille est aussi le nom d'unplattrèspopulaire en France. 
 

32 
Tabellen har strukits och ersatts med följande: 
Schema över Karims skolvecka, måndag-fredag: 
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Lundi: 

 8.20-9.10: maths 

 9.10-9.30: récreation 

 9.30-10.15: musique 

 10.15-10.30: récréation 

 10.30-11.30: français 

 11.30-13: déjeuner 

 13-14.25: EPS 

 14.25-14.35: récreation 

 14.35-15.20: arts plastiques 

 15.20-15.30: récreation 

 15.30-16.10: allemand 
 
Mardi: 

 8.20-9.10: anglais 

 9.10-9.30: récréation 

 9.30-10.15: sciences de la vie et de la terre 

 10.15-10.30: récréation 

 10.30-11.30: sciencesphysiques 

 11.30-13: déjeuner 

 13-14.25: français 

 14.25-14.35: récréation 

 14.35-15.20: histoire-géographie 

 15.20-15.30: récréation 

 15.30-16.10: technologie 
 
Mercredi: 

 8.20-9.10: technologie 

 9.10-9.30: récréation 

 9.30-10.15: sciencesphysiques 

 10.15-10.30: récréation 

 10.30-11.30: allemand 

 11.30-13: déjeuner 
 
Jeudi: 

 8.20-9.10: sciences de la vie et de la terre 

 9.10-9.30: récréation 

 9.30-10.15: sciencesphysiques 

 10.15-10.30: récréation 

 10.30-11.30: - 

 11.30-13: déjeuner 

 13-14.25: anglais 
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 14.25-14.35: récréation 

 14.35-15.20: maths 

 15.20-15.30: récréation 

 15.30-16.10: histoire-géographie 
 
Vendredi: 

 8.20-9.10: français 

 9.10-9.30: récréation 

 9.30-10.15: allemand 

 10.15-10.30: récréation 

 10.30-11.30: EPS 

 11.30-13: déjeuner 

 13-14.25: technologie 

 14.25-14.35: récréation 

 14.35-15.20: histoire-géographie 

 15.20-15.30: récréation 

 15.30-16.10: anglais 

33 
Bild på killar som pratar med varandra har strukits och ersatts med följande text: 
Två killar går på skolgården och pratar: 

 Garçon 1: Qu’est-cequ’on a à troisheures? 

 Garçon 2: On a sport avec Monsieur Hussein. 

 Garçon 1: Et on finit à quelle heure? 

 Garçon 2: À cinqheuresmoins dix. 

37 
Bilden med tjejen och killen som pratar har strukits. Texten har infogats i dialogen såhär: 
En tjej ber en kille i bänken bredvid om en linjal: 
Fille: Passe-moi la règles’il te plaît. 
Garçon: Tiens. 
Fille: Merci. 

85 
Kartbilden har strukits och ersatts med följande text: 
Lyssna på de franska namnen till de europeiska länderna 1-43. 

1. Albanien 
2. Andorra 
3. Belgien 
4. Bulgarien 
5. Bosnien-Hercegovina 
6. Danmark 
7. Estland 
8. Finland 
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9. Frankrike 
10. Grekland 
11. Irland 
12. Island 
13. Italien 
14. Kroatien 
15. Lettland 
16. Lichtenstein 
17. Litauen 
18. Luxemburg 
19. Makedonien 
20. Malta 
21. Moldavien 
22. Monaco 
23. Montenegro 
24. Nederländerna 
25. Norge 
26. Polen 
27. Portugal 
28. Rumänien 
29. Ryssland 
30. Schweiz 
31. Serbien 
32. Slovakien 
33. Slovenien 
34. Spanien 
35. Storbritannien 
36. Sverige 
37. Tjeckien 
38. Turkiet 
39. Tyskland 
40. Ukraina 
41. Ungern 
42. Vitryssland 
43. Österrike 

86 
Bilden på kalendern har strukits och ersatts av en lista såhär: 

 Janvier 

 Février 

 Mars 

 Avril 

 Mai 

 Juin 
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 Juillet 

 Août 

 Septembre 

 Octobre 

 Novembre 

 Décembre 

87 
Bilder har strukits och ersatts med: 
Vinter: En hiver, il neigebeaucoup et il fait froid. 
Höst: En automne, il fait unpeu gris mais il ne fait pasfroid. 
Vår: Au printemps, le soleilbrillemaisparfois il pleut. 
Sommar: En été, il fait trèsbeau et chaud. 

88 
Tabellen har strukits och ersatts med: 
Lundi 12 février - 
matin: cours de sciences nat. 
après-midi: classe de slalom/ classe de danselatine 
soir: soirée/ après-ski 
 
Mardi 13 février – 
matin: excursion + compétition de bonhommes de neige 
après-midi: classe de snowboard/ temps libre 
soir: classe de patinage 
 
Mercredi 14 février – 
matin: classe de snowboard/ classe de slalom 
après-midi: préparation de la discotèque 
soir: discothèque + compétition de danse 
 
Jeudi 15 février – 
matin: faire la grassematinée/ activitéchoisie 
après-midi: cours de sciences nat. 
soir: film 
 
Vendredi 16 février – 
matin: faire le ménage 
après-midi: départ 
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Till läsaren 

Baksidestext, källförteckning till bilderna och textkällor utgår.  

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.  

Papegojan Goya dyker upp i varje kapitel och använder vanliga fraser i det franska språket. 
Han pratar ofta med en fågel (l’oiseau) och deras dialog placeras efter aktuell text, men före 
eventuell bild och inleds alltid med: Goya säger: 

Det finns ett spel – Jeu de mots – på s. 116. Det finns en bildbeskrivning till spelet, men du 
kan även behöva en extra genomgång tillsammans med din lärare.  

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. 

 På sidan 116 finns ett spel (Jeu de mots). Eleven med synnedsättning har fått en 
beskrivning av hur spelet ser ut och hur det är upplagt. Det är dock bra om läraren 
även förbereder spelet genom att rita upp det på en ritmuff.   

 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 franska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/french.htm.  
För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

 Gå igenom med eleven vilka dessa tecken är och hur dessa uttalas. 
  

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

5 
Karta över Frankrike mot bakgrunden av den franska flaggans färger - blå, vit och röd. 
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.  

8 
Foto på människor som njuter av det vackra vädret utmed kajkanten till floden Seine.  

10 
Tecknad bild på några personer som hälsar på varandra vid en sjö i en fransk by. En pojke 
köper glass i en kiosk i närheten. Det finns tre skyltar placerade på gångbanan med 
följande text: 

 Talloire, 8 km 

 Sévrier, 12 km 

 Piste cyclable, 5 km 

13 
En polisbil har stannat framför luckan till en glasskiosk. På kiosken står det:  
Glace: 

 une boule, 2 € 

 deux boules, 3 € 

 trois boules, 4 € 

14 
Tecknad bild på en sandstrand där folk badar och solar. Några personer vindsurfar och ett 
par sitter avslappnat och cyklar i en trampbåt. Mannen som hyr ut trampbåtarna pratar 
med två tjejer. Han pekar på båtarna och skylten där det står:  
Location de pédalos:  

 une heure, 13 € 

 deux heures, 18 € 

 Planche à voile: 

 une heure, 14 € 

 deux heures, 20 € 
En papegoja sitter på en trädgren och pratar med en fågel i ett gökur. Papegojan, som 
heter Goya, är grön, har röda stjärtfjädrar och en stor gul näbb. Fågeln är liten och 
gråfärgad och tittar ut genom en lucka. Papegojan frågar: Tu habites où? och fågeln svarar: 
Ici!  

24 
1 
Foto från den franska byn Annecy. Människor spatserar på den blomsterprydda 
strandpromenaden och det är fullt med trampbåtar ute på den turkosfärgade sjön. 
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2 
Foto över den charmiga staden Lyon med dess vackra arkitektur. Solen skiner på 
husfasaderna och floden Rhône ligger helt spegelblank. 

25 
1 
Foto över ett blommande lavendelfält i provinsen Provence i sydöstra Frankrike. 
 
2 
Två vita hästar leker med varandra i det vackra skymningsljuset. 
3 
Foto från en bilväg på Korsika där fullt med grisar spatserar omkring fritt. En röd skåpbil 
har stannat vid vägkanten. 
4 
Porträtt av Napoleon som rider på en vacker, vit häst. Han är klädd i militärkläder och har 
en stor, orange mantel svept kring sina axlar.  

26 
Foto på den berömda kyrkan Sacre-Coeur, som skymtas genom visarna på en stor klocka. 
Den vita kyrkan med de rundade kupolerna ligger högt belägen på en kulle. 

28 
1 
Tecknad bild på en kvinna i svart hår och rosa träningsoverall som försöker väcka sin 
tonårsson som sover djupt. Klockan är 7. 
2 
Mamman skriker åt sonen som fortfarande inte har stigit upp. Han gäspar stort. 

29 
1 
Klockan är 7.30. Mamman och hennes son sitter i köket och äter frukost. På golvet står 
hans packade träningsväska. 
2 
Sonen rusar till bussen som står på andra sidan gatan. Hans mamma öppnar fönstret på 
andra våningen och kastar ut träningsväskan som han glömt. Den träffar honom rätt i 
huvudet. 

32 
Några ungdomar sitter på en buss. Längst bak sitter en kille och tjej och samtalar glatt. En 
kille vänder sig om och tittar irriterat på paret. Karim, som sitter längst fram i bussen, 
pratar med killen på sätet bakom honom. 

33 
Karim rusar mot skolbyggnaden och papper flyger ut ur skolväskan. Han pratar med en tjej 
i förbifarten. 
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36 
1 
Tecknad bild från ett klassrum. Eleverna sitter prydligt uppradade i sina bänkar och 
lärarinnan sitter vid katedern och läser. Utanför fönstret skymtar man Karim som rusar 
mot klassrummet. 
2 
Karim knackar på dörren till klassrummet. Lärarinnan öppnar och ser irriterad ut. 
3 
Karim har glömt sin franskabok och ursäktar sig för lärarinnan som ser arg ut. Karim ser 
framför sig hur en kanin och en sköldpadda slåss om att få tag i boken. 

37 
1 
Omslaget till boken Le Petit Prince skriven av Antoine de Saint-Exupéry. Den lille prinsen 
står helt ensam på en liten planet och ser hur det ryker ur en vulkan. 
2 
Lärarinnan pekar argt med pekfingret mot eleverna och ber dem att vara tysta. De tittar 
förvånat på henne. 

40 
1 
Fem flickor sitter runt ett matsalsbord och äter lunch. De samtalar glatt med varandra. 
2 
En pojke sitter vid ett skrivbord och kämpar med sina läxor. Han lutar handen mot pannan 
och svetten lackar. 

41 
1 
En kille sitter på en stol och håller en katt i famnen. Han är omgiven av flera djur såsom en 
krokodil, två hundar, en orm och två kaniner.  
2 
En tjej pratar med sin farmor som sitter på en stol vid ett fönster. Fönstret vetter mot en 
sjö, där man kan se några vindsurfare glida fram. 

42 
Foto på en blålackerad veteranbil på ett bilmuseum i staden Mulhouse. 

43   
1 
Foto över några vackert belägna byggnader intill en flod i staden Strasbourg. 
2 
Foto på flaggor som vajar utanför Europaparlamentet i Strasbourg. 
3 
Foto på en stork som sitter med sina två ungar i ett storkbo. 
4 
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Foto på korv och surkål, en vanlig maträtt i Strasbourg.  

44 
Foto från en butik med kryddor i massor av olika färger.  

46 
Två tjejer, Émilie och Sarah, står och tittar i ett skyltfönster med texten: Soldes! Priset har 
sänkts på flera klädesplagg och de kostar nu: Jean 49 €, jupe 38 €, tee-shirt 21 €, chemisier 
29 €, blouson 44 € och robe 40 €. 

47 
Tjejerna är inne i en affär och tittar på kläder. En expedit håller upp ett par svarta jeans 
framför Sarah, som ser nöjd ut. Émilie står och tittar på en blå, veckad kjol. 

48 
Émilie är i ett omklädningsrum för att prova ett par blå byxor. En tjej går förbi och ser 
byxorna, som hänger över draperiet, och hon tar dem med sig. Émilie upptäcker förskräckt 
att byxorna som hon ska prova är borta. 

49 
Expediten letar efter Émilies byxor på en massa ställen: under ett bord, bakom 
kassaapparaten, på en stol, i en byrå och bakom provhytterna. Till slut räcker han fram en 
svart halsduk. 

52 
Foto på en stor, smyckad julgran inne på ett köpcentrum. 

53 
En kille, Maxime, står längst fram i en kö i en klädaffär och ska betala för ett par röda 
vantar. Han rotar oroligt i sin väska efter plånboken, och kassörskan väntar irriterat på att 
ta betalt.  

54 
En tjej, Chloé, håller upp den borttappade plånboken och ett id-kort framför Maxime. Han 
tittar förälskat på henne.  

55 
Maxime och Chloé tar en fika på ett café. De ser ut att ha väldigt trevligt tillsammans. 

58 
Sarah och Émilie kommer hem till Maxime som ska ha fest. Han presenterar dem för Chloé, 
som står nöjt vid hans sida. 

59 
1 
Maxime lägger armen om Chloé och hon ser stolt och nöjd ut. 
2 
Sarah står med handen i fickan och pratar glatt med Sarah och Émilie. 
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3 
Maxime överräcker en ros och ett kort till Chloé som blir väldigt glad. 

60 
Maxime och Chloé står tätt intill varandra och pratar. De ser kära ut. Sarah och Émilie 
pekar förskräckt på Chloés blåa byxor. 

61 
Émilie går irriterat fram till Chloé och pekar på hennes byxor. Maxime och Sarah tittar 
förskräckt på dem. 

64 
En kille, Jules, spatserar längs en härlig sandstrand. Han är klädd i en grön t-shirt, jeans och 
vita gympaskor. 

65 
1 
Bild på en tjej, Maya, som har ljust långt hår och sportig stil. Hon är  klädd i en röd keps, vit 
träningsoverall och gympaskor. Hon håller en vattenflaska i handen. 
2 
Juliette är en tjej med långt mörkt hår och trendig stil. Hon har röda läppar, mörka 
solglasögon och håller en blå handväska över armen. Hon är klädd i en svart kjol, 
jeansjacka och gröna skor med kilklack. 

66 
Foto över den storslagna bergskedjan Pyrenéerna. De lägre delarna är skogbevuxna och de 
högsta bergstopparna, som skymtas genom soldiset, är snöklädda. 

67 
1 
Foto från en befolkad gågata i centrala Bordeaux.  
2 
Foto på en kille som lutar sig mot en vägg intill sitt bagage. På väggen ovanför honom sitter 
en affisch med bilder från olika serietidningar. 
3 
Foto på den romerska ringmuren i staden Carcassonne. Muren sträcker sig mellan tätt 
placerade runda eller kvadratiska torn och bredvid muren löper en smal gångväg. 
4 
Foto över en fyr vid de mäktiga klippformationerna i badorten Biarritz. Några personer 
surfar på de enorma vågorna vid sandstranden intill. 
5 
Kronprinsessan Victoria och prins Daniel tittar på en bronsbyst av Jean-Baptiste 
Bernadotte. 

68 
Foto på ett skidställ vid en kabinlift i ett soligt alplandskap. 
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70 
Maxime sitter vid sitt skrivbord, pratar i telefon och äter godis ur ett påskägg. Utanför 
fönstret snöar det ymnigt. På skrivbordet står ett fotografi på Chloé. 

71 
Chloés pappa står vid ett fönster och pratar i telefon. Han är propert klädd i kavaj och slips 
och det ljusa håret är välkammat. Rummet är påsk-pyntat och på ett av borden står ett 
fotografi på Chloé. 

72 
Maxime sitter vid sin dator och skypar med Chloé. Utanför hans fönster är det mörkt och 
snön yr. Hos Chloé är det dagsljus, soligt och varmt.  

73 
1 
Maxime, som skypar med Chloé, tittar ut genom fönstret där några barn har snöbollskrig. 
2 
Han öppnar fönstret för att kolla utomhustemperaturen. Just då kastar någon en snöboll 
som träffar honom mitt i nyllet. 

76 
Några ungdomar står och pratar i olika grupperingar på en skolgård. De ser glada och 
avslappnade ut. 

79 
Släktträd med rubriken: Ma famille. 
Trädets bas utgörs av två äldre personer: mon grand-père och ma grand-mère. 
På grenarna ovanför dem kommer fyra personer uppdelat i två grenar: mon oncle, ma 
tante/ ma mère, mon père 
Högst upp i trädet kommer fyra personer: ma cousine, mon cousin/ ma soœr, moi och mon 
frère 
 82 
Foto på en mäktig katedral som reser sig högt över husfasaderna mot en klarblå himmel. 
Floden i utkanten av staden ligger spegelblank. 

83 
Foto från en ljusupplyst entré vid nöjesparken Tivoli i Köpenhamn.  

84 
Foto från en sandstrand vid den engelska sydkusten. En lång pir sträcker sig ut från land 
och utmed stranden roar sig folk på ett nöjesfält. 

89 
En diskjockey med långt mörkt hår och hörlurar står vid ett mixerbord och spelar musik. 
Hon håller ena handen på en lp-skiva och den andra vid örat. Hon ser ut att ha väldigt 
roligt. 
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90 
Bild på fyra olika familjer. 
Familjen Bonpain: 
Två tonåringar (Maxime och Clara) och deras föräldrar vinkar glatt mot kameran. Alla har 
svart hår och lila-färgade kläder. Pappan spelar på en gitarr. 
Familjen Hussein: 
Mamman har svart hår uppsatt i tofs, röda örhängen och är klädd i en blå dräkt. Pappan 
har brunfärgade kläder, svarta skor och svart hår. Framför föräldrarna står en liten tjej, 
Dalia som är klädd i en grön tröja och blåa byxor. De äldre syskonen, Karim och Sarah, står 
bredvid dem och vinkar glatt. 
Familjen Picasso: 
Mamman, Isabelle, står bredvid sin son Marc. De är klädda i blå kläder, har rött hår och 
glasögon. Mamman håller en liten katt i sin famn.  
Familjen Coral: 
Pappan har mörkt hår, skäggstubb och är klädd i en brun träningsoverall. Framför honom 
sitter hans fru och fyra barn. Den äldste, Alexandre, halvligger framför en träningsväska. 
Mamman har mörkt hår och är klädd i en tajt turkos klänning och har turkosa pumps. 
Familjen är omgiven av djur; två kaniner, fiskar och en hund. 

96 
1 
Foto av Bayeuxtapeten, en broderad medeltida textil som skildrar normandernas erövring 
av England.  
2 
Svartvitt foto på amerikanska soldater som vadar i land på Omaha Beach under 
landstigningen den 6 juni, 1944. 

97 
1 
Karta över Kanaltunnelns sträckning under engelska kanalen (la Manche). Tunneln går 
mellan Folkestone i England och Calais i norra Frankrike.  
2 
Foto från en järnvägsstation i Lille. Ett höghastighetståg står inne på perrongen och 
ovanför tåget finns en skylt med texten: TGV Lille/ Paris. 

116 
Bild på en spelplan med rubriken Jeu de mots. Det är totalt 34 rutor och man ska ta sig från 
Départ till Arrivé. Det behövs en tärning och minst två spelare. Fyra av rutorna har text: 
5. Gå till ruta 10. 
9. Stå över ett kast. 
23. Stå över två kast. 
30. Grattis! Gå direkt i mål! 


	Chez nous 2 Textbok Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	6-7
	16
	18-19
	22-23
	32
	33
	37
	85
	86
	87
	88

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	5
	8
	10
	13
	14
	24
	25
	26
	28
	29
	32
	33
	36
	37
	40
	41
	42
	43
	44
	46
	47
	48
	49
	52
	53
	54
	55
	58
	59
	60
	61
	64
	65
	66
	67
	68
	70
	71
	72
	73
	76
	79
	83
	84
	89
	90
	96
	97
	116





