
 

 

 

Chez nous 2 - Övningsbok 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40128 
  



 

 

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. I de flesta fall har 
de infogats direkt i övningarna. 

 Gloslistor har placerats efter aktuell text, före eventuell bild. När gloslistan är kort 
(färre än 10 ord) ligger de före texten.  

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

 I samband med flera övningar står texten ”Titta på Regardez” och innehåller 
hänvisningar till textboken. Den har placerats i en ruta med rubriken: Regardez. 

 I slutet av varje kapitel finns en ”Självbedömning” med bilder på tummar (upp eller 
ned). Bilderna har strukits och ersatts av texten: Skriv Ja eller Nej efter varje 
påstående.  
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 Rutor med ord (ex s. 43, 63) har ersatts av listor (ex. a-j).  

 När ord från olika listor ska paras ihop, får eleven veta antalet ord i respektive lista 
och uppmanas para ihop listorna.  

 När det i svartskriftsboken står att eleven ska dra streck, ska eleven med 
synnedsättning istället para ihop, enligt ovan.  

 Där numrering saknas har det lagts till i denna bok. Då blir det lättare för eleven och 
läraren att hålla ordning på svaren.  

 I flera övningar finns det ”småbilder” som ska användas för att skriva in ord i  
tomma luckor, t ex s. 62 (3a). Dessa bilder har ersatts av ord som har placerats 
inom parentes före luckorna. I andra fall ska de kombineras med ett ord (ex s. 66) 
och de har då placerats i listor. 

 Bilderna på papegojan med CD:n i munnen (hörövningarna) har strukits och ersatts 
av texten: Hörövning. 

 Korsorden har strukits. Dessa har ersatts av översättnings-övningar där eleven 
ombeds översätta orden i Horizontalement och Verticalement. Antalet bokstäver i 
de franska orden har placerats inom parentes. 

 Det finns många hörövningar som innehåller bilder på klockor (ex s. 28, 30). 
Bilderna har strukits och ersatts av siffor (kl. 7.00, 9.15 osv). 

 Det finns några Bingo-övningar i boken (ex s. 100). Bilderna i dessa övningar har 
strukits och ersatts av ord. 

 När eleven uppmanas att kryssa, ringa in eller stryka under uppmanas eleven som 
använder denna bok att markera text.   
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Sidspecifika förändringar 

5 

Övn 2: Bilder är strukna och inledningstext är ändrat.  

Struket: pratbubblorna 

Ersatt med: luckorna 

--- Sara! 

--- Maxime! Ça va? 

Ça va --- bien. Et ---? 

À ---  

Bien ---  

Oui, --- 

5 

Övn 3 a: Bilder har strukits. Namnen står kvar som text. 

Övn 3 b:  

Struket: byt nu ut de understrukna namnen mot personerna på bilderna i 3 a 

Ersatt med: byt nu ut namnen mot personerna i övning 3 a. 

8 

Övn 10: 

Struket: byt ut de kursiva orden 

Ersatt med: byt ut orden som har placerats inom parentes mot smakerna (parfums) a-g. 

a) vanille 

b) chocolat 

c) pistache 

d) framboise 

e) citron 

f) noisette 

g) fraise 

 

 Une boule, 2 € 

 Deux boules, 3 € 

 Trois boules, 4 € 

 



4 

 

 Toi: Une glace avec (deux) boules, s'il vous plaît! 

 Camarade: Quels parfums? 

 Toi: Eh bien, (vanille) et chocolat, s'il vous plaît. 

 Camarade: Ça fait (trois)  euros. 

 Toi: Voilà ... (un, deux  et trois)  euros! Merci, monsieur. Au revoir 

14 

Övn 5: Övning omgjord såhär: 

 A: Fråga vad B heter. 

 B: Säg vad du heter. Fråga: "Och du?" 

 A: Säg vad du heter. Fråga var B bor. 

 B: Säg var du bor. Fråga var A bor. 

 A: Säg var du bor. Fråga hur gammal B är. 

 B: Säg hur gammal du är. Fråga: "Och du?" 

 A: Säg hur gammal du är. 

15 

Övn 8: Struket: personen på bilden 

Ersatt med: personerna a-d 

a) Caroline Dumas, 15 

b) Emelie Morel, 16 

c) Frédéric Martin, 13 

d) Oscar Fournier, 12 

16 

Övn 10: Bild och inledningstext strukna. Övning omgjord såhär: 

10. Hitta 10 räkneord i kryptot. 

Bonjourdouzesalutçaquinzemercionzemadametreizemonsieurquatorzecommentbushuitvoi
làdeuxunehabitecentrevingtquiseize 

18 

Coup d’envoi. Bilder strukna och inledningstext ändrad. 

 

1. Inès 

2. François 

3. Myriam 
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4. Véronique 

5. Fanny 

 

a) Lille 

b) Paris 

c) Strasbourg 

d) Bordeaux 

e) Lyon 

f) Annecy 

g) Marseille 

h) Nice 

i) Ajaccio 

21 

Övn 4: Bilder strukna och övningen omgjord såhär: 

1. Sophie 14 ans, frère Sébastian, Lille 

Exempel: 

Elle s'appelle Sophie. 

Elle habite à Lille. 

Elle a quatorze ans. 

Elle a un frère. Il s'appelle Sébastien. 

2. Caroline 18 ans, chat Minou, Bordeaux 

3. Fréréric 19 ans, sœur Céline, Ajaccio 

4. Nicolas 15 ans, tortue Maya, Strasbourg 

5. Goya 11 ans, Annecy 

23 

Övn 8: Struket: Skriv orden i rätt låda. 

Ersatt med: Välj rätt obestämd artikel till orden 1-12. 

Övn 9: Inledningstext ändrad och ersatt med: 

9. Fyll i de ord som betyder HAR i meningarna 1-5. 

24 

Övn 10  omgjord såhär: 

Läs orden inom parentes och tala om vad personerna har. 
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1. (hund) J’--- 

2. (sköldpadda) Il --- 

3. (katt) Tu --- 

4. (papegoja) On --- 

5. (blomma) Elle --- 

6. (glass) J’--- 

29 

b. Läs de svenska meningarna a-f och turas om med en kamrat att säga meningarna på 
franska. 

35 

Övn 1 omgjord såhär: 

Fyll i luckorna i dialogen med orden som saknas. Använd orden a-l. 

a) êtes  

b) sommes  

c) en retard  

d) amoureux  

e) toujours  

f) sais  

g) triste  

h) ensemble  

i) comme  

j) d'habitude  

k) pas vrai  

l) regarde 

38 

Övn 5.  Bilder är strukna och ersatta med text inne i övningen såhär: 

a) En flicka tittar frågande på en tom kaninbur. Hon undrar vart kaninen tagit vägen. 

b) En kille är försenad till lektionen och knackar försiktigt på dörren. Lärarinnan som 
öppnar ser irriterad ut. 

c) Klockan är 10.10 och en tjej rusar över skolgården mot sin engelska-lektion. 

d) Två tjejer sitter i skolbänkarna bredvid varandra och jobbar. Den ena tjejen ber att 
få låna en linjal. 

e) En tjej frågar sin kompis vad klockan är. Hon svarar: Klockan är 11.58. 
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f) Två tjejer sitter bredvid varandra i varsin skolbänk. Den ena har tagit fram sin 
engelskabok, men den andra ser ut att ha glömt den. 

g) En tjej frågar sin kompis vad klockan är. Hon svarar: Klockan är 12.10. 

40 

Övn 8. De tre spalterna har fått rubriken A, B och C. 

43 

a) vinden 

46 

Övn 9 omgjord såhär: 

Skriv vad personerna i listan 1-5 har. Ordet du ska översätta står inom parentes. 

1. (bok) Marc --- 

2. (ryggsäck) Elle --- 

3. (katt) Nous --- 

4. (mobiltelefon) Ma sœur --- 

5. (dator) J’--- 

47 

Övn 10. Bildbeskrivning infogad i övningen. Eleven ombeds markera vilka fem saker som 
inte stämmer. 

Bild från ett klassrum: Det är fredag den 9 september. Klockan är 9.15. En stor karta över 
Storbritannien hänger på väggen. På tavlan har lärarinnan skrivit: ”Cours de musique à 15 
heures.” En tjej är försenad till lektionen. Hon öppnar dörren till klassrummet och säger: 
Excusez-moi, madame. Lärarinnan sitter vid katedern med en bok i händerna. Hon ler mot 
klassen och säger: Open your books, please, page 15. Barnen slår upp sina böcker. En tjej i 
raden längst bak, Béatrice, gäspar stort.  

54 

Övn 5a. Bilder strukna och ersatta med ord i en lista 1-6. 

1. (jeans)un  --- 

2. (jacka)un  --- 

3. (T-shirt)un --- 

4. (blus)un/ une --- 

5. (kjol) une --- 

6. (klänning) une --- 
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57 

Övn 12. Bilder har strukits och ersatts av ord inom parentes: 

1. (kjol) Voici une ---. --- est très belle. 

2. (stol) Où est lla --- noire? --- est derrière la caisse. 

3. (miniräknare) Tu as la ---? Oui, --- est sur la table. 

4. (jeans) Combien coûte le --- vert, --- coûte vingt-cinq euros. 

5. (halsduk) L’--- est chère? Oui, --- coûte cinquante-neuf euros. 

60 

Coup d’envoi. Bilder strukna och ersatta med följande text: 

Lyssna på dialogerna och läs vad de två resväskorna innehåller. Du får höra personer 
berätta vad som finns i väskorna. 

Dialog 1: Lyssna först på Chloé och hennes mamma. Vilka två saker i listan 1-8 talar de inte 
om? Markera dem. 

1. klänning 

2. strumpor  

3. MP3-spelare 

4. jacka 

5. blus 

6. engelskt lexikon 

7. kjol 

8. tröja 

Dialog 2: Lyssna sedan på Flavie och Louise. Vilka två saker i listan 1-9 talar de inte om? 
Markera dem. 

1. två par strumpor 

2. MP3-spelare 

3. jacka 

4. miniräknare 

5. vantar 

6. tröja 

7. mattebok 

8. två t-shirts 

9. kjol 
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61 

Övn 1 omgjord såhär: 

Kombinera de svenska orden i listan 1-7 med rätt franskt ord i listan a-g. Efter de franska 
orden står en bokstav inom parentes. Sätt ihop dessa bokstäver och placera dem i rätt 
ordning. Vilket är ordet och vad betyder det på svenska? 

1. jul 

2. paket 

3. strumpor 

4. kassa 

5. handskar 

6. plånbok 

7. ficka 

 

a) une poche (t) 

b) une caisse (n) 

c) un cadeau (i) 

d) un portefeuille (ô) 

e) Noël (b) 

f) des chaussettes (e) 

g) des gants (t) 

 

Ordet är - - - - - - - som betyder --- 

Övn 2: Bilderna har ersatts av ord som har placerats i texten inom parentes. 

65 

Övn 12a skrivs såhär: 

Markera orden som gömmer sig i kryptot. 

Plustardmaisonviensfêtesympademainnumérosoir 

92 

Övn 18. Kartan har strukits och ersatts av följande text: 

1. Lille: Det är dimmigt och tre grader varmt. 

2. Paris: Det blåser. 

3. Strasbourg: Det regnar och är fyra grader varmt. 

4. Bordeaux: Det är soligt och tio grader varmt. 
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5. Annecy: Det snöar och är 0 grader. 

6. Det blåser och är 16 grader varmt. 

126 

Efter rubriken ”Ordlista” står följande förklaring: 

m = maskulinum (un, le) 

f = femininum (une, la) 

pl = plural (des, les) 
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Till läsaren 

• Baksidestext, källförteckning till bilderna och textkällor utgår.  
• Det finns bildbeskrivningar till de bilder som tillför texten något. I de flesta fall har 

bilderna ersatts av en beskrivning inne i övningarna.  
• Kursiv och fet text som är viktig i sammanhanget har ersatts av versaler eller 

placerats inom parentes. 
• I samband med flera övningar finns en ruta med rubriken: Regardez. Denna 

hänvisar till texter i textboken. 
• Det finns flera korsord i boken. Dessa har ersatts av översättnings-övningar. 
• Ordlistan är placerad i en egen flik. 

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 förekommer några Bingo-övningar i boken (ex. s. 59, 100). Det är bra om 
läraren går igenom dessa övningar tillsammans med eleven innan denne påbörjar 
övningen. På så vis ger man eleven en bättre förförståelse och helhetsbild av 
uppgiften.  

 Det finns en del färgläggningsövningar i boken (ex s .67). Det är bra om läraren ger 
eleven med synnedsättning en alternativ uppgift där han eller hon kan träna lite 
extra på färgerna på franska. 

 Det är bra om läraren går igenom kopieringsunderlaget till uppgift 21 på s.114 
(europakarta och tillhörande uppgift) tillsammans med eleven med synnedsättning. 
Vid behov kan man beställa svällpappersbilder av olika länder från SPSM, på tel: 
020-232300 eller på SPSMs webbshop.  

  

tel:020-232300
tel:020-232300
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Bildbeskrivningar 

31 

Karim sitter med sin mamma vid frukostbordet. Han tittar ut genom fönstret och pekar 
oroligt på bussen som står parkerad utanför.  
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