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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: Chez nous 2 - Övningsbok 

Författare: Christina Hirsch, Daniel Hermansson, Matts Winblad 

ISBN: 978-91-523-0310-8 
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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. I de flesta fall har de 
infogats direkt i övningarna eftersom eleven behöver bilden för att kunna utföra 
övningen. Det finns många övningar som innehåller bilder på skeenden, människor, 
saker. Bilderna har ersatts av bildbeskrivningar som placerats direkt i texten. Ibland 
är dessa bildbeskrivningar korta, ibland lite längre. De bildbeskrivningar som 
innehåller mer än ett eller ett par ord, exempelvis de som beskriver skeenden, finns 
att läsa i detta dokument under rubriken Bildbeskrivningar som infogats i brödtext. 

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

 Ordlistan som ligger längst bak i svartskriftsboken är placerad i egen flik. 

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har markerats med versaler.  Då enstaka bokstäver eller stavelser är 
markerade har dessa istället placerats inom parentes efter aktuellt ord. Se t ex sid 73 
"Toi: On, l'achète (l') pour NADIA?". 

 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. 40, 52) har ersatts av listor. Ibland är dessa listor numrerade (ex. 
a-j) men ofta ligger de bara som en lista ur vilken eleven ska plocka ord.  

 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.  

 När eleven ska skriva ett ord, med ett bestämt antal bokstäver och där eleven blir 
serverad en av bokstäverna, har följande lösning använts i anpassningen:  
Exempel sid 20: 
Du kommer att får höra sju franska ord förklaras. Alla orden har med mat att göra. 
Skriv orden i ordflätan. Du får en bokstav i varje ord.  
1. - r - - - - - 
2. - e - - - - -  
3. - - - c 
4. - - - - e - - -  
5. - - - t  
6. - - - - t - 
7. - - - - e 

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

 Ikonen med CD:n  (hörövningarna) har strukits och ersatts av texten: Hörövning. 

 Ikonen med pekfingret (förekommer i uttalsövningarna) har ersatts av texten Kom 
ihåg!. 

 Ikonen med ett K (som förekommer då eleven ska be om kopieringsunderlag) har 
strukits. Det framgår av texten vad eleven ska göra.   

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

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

 Några bildordlistor har skrivits om till vanliga gloslistor, exempelvis sidan 139. 

 Tabeller har anpassats och skrivits som text.  
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Sidspecifika förändringar 

2-3 

Innehållsförteckningen har anpassats:  

Sida 4: Tu te rappelles? Innehåll: Repetition av ord och fraser från Chez nous 1 och 2, 
Repetition av grammatik från Chez nous 1 och 2 

Chapitre 1: 

Sida 16: Kapitel 1a Le voyage à Londres Innehåll: Transportmedel, Ställa frågor, Presens av 
prendre 

Sida 28: Kapitel 1b Le rendez-vous 

Innehåll: Fråga efter vägen, Negationer, Imperativ, Presens av savoir 

osv.  

5 

Uppgift 2 

Schemat har anpassats till 5 listor, som fått rubrikerna Lundi, Mardi, Mercredi osv.  

6 

Övning 4 

Den svenska översättningen ligger inom parentes efter det franska ordet.  

9 

Övning 10 

 Lille: dimmigt, +3 grader 

 Paris: blåsigt 

 Strasbourg: regnigt, +4 grader 

 Bordeaux: Soligt, +10 grader 

 Annecy: snöigt, 0 grader 

 Nice: blåsigt, +16 grader 

18 

Övning 3b 

Eleven får ordet som bildas av de skuggade rutorna i korsordet och uppgiften skrivs så här:  

b) Vad betyder ordet rigoler? 

26 

Övning 12 

Övningen har anpassats så här: 
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Satsmelodin är fallande i korta meningar och betyder då att man talat till punkt. Nedan 
kommer ett par exempel. Efter vissa ord står en parentes som berättar om satsmelodin är 
stigande eller fallande.  

C’est ma sœur (fallande). Elle va à l’école (fallande).  

osv. 

28 

Coup d’envoi 

Uppgiften behöver förberedas genom att läraren ritar en enkel karta/skiss över staden på 
ritmuff eller blackboard. Eleven har också fått en enkel bildbeskrivning för att få tillgång till 
alla franska ord.  

34-35 

Bilderna i uppgiften har slagits ihop och placerats sist i övningen på sidan 34. En gemensam 
bildbeskrivning har skrivits.  

38 

a) En man kör bil och bredvid honom sitter en kvinna. Klockan är 18.55, det är mörkt.  
b) Bilen bromsar in och stannar utanför en kyrka.  
c) Bilen kommer körande på en trång gata i Saint Martin. Det är nästan tomt på gatan, 

bara en kvinna syns.  
d) Bilen kör i 90 km i timmen på en väg där man får köra 70. En polis vinkar med en 

stoppskylt. 

40 

Övning 3 

a) Paul, en man i 50-årsåldern, sitter i sin röda bil med ett stadigt tag på ratten. Han 
ser mycket irriterad ut. 

b) Paul trycker hårt på gasen och hastighetsmätaren visar 110 km/timme. 

c) Det är skymning och Paul kör i hög hastighet förbi en kyrka och en skylt med texten: 
Les Trois Chênes, 10 km. 

d) Paul är nära att krocka med en mötande bil i en kurva. Förarna i de två bilarna 
skriker irriterat åt varandra. 

e) Paul kör vidare och ökar hastigheten. 

f) Paul tvärbromsar när han upptäcker fyra grisar som står mitt på vägen. 

42 

Övning 4c 

En tjej och en kille pratar med varandra. Bakom dem står en man och en kvinna vid en bil 
och en cykel.  
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 a: C'est sa voiture?  

 b: Non, c'est sa voiture. 

 a: C'est son vélo?  

 b: Non, c'est son vélo.  

45 

Uppgift 8 

Bilden på bilen har anpassats och de delar som markeras i bilden har istället skrivits i en 
lista som eleven ska använda för att para ihop det franska ordet med. Använd gärna en 
modellbil som symbol för respektive ord.  

56 

Uppgift 10 

De svenska översättningarna av de franska meningarna har placerats inom parentes efter 
den franska meningen.  

70 

Uppgift 4 

Patrick och Louane har skrivits som rubriker till lista 2 och 3.  

73 

Ett skyltfönster fullt med leksaker.  

Rad ett, från vänster till höger: 

ambulans, motorcykel, tre tennisbollar 

Rad två, från vänster till höger: 

cykel, kritor, polisbil 

Rad tre, från vänster till höger:  

Tåg, fotboll, docka 

73 

Övning 15 

1. Bingobricka 

surfingbräda, dyka 

handduk, parasoll 

sola, solkräm 

bada, baddräkt 

2. Bingobricka 
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baddräkt, dyka 

parasoll, bada 

surfingbräda, solkräm 

strand, handduk 

3. Bingobricka 

parasoll, surfingbräda 

solkräm, strand 

dyka, sola 

baddräkt, bada 

86 

Övning 15 

1. Mamma, pappa, två tjejer och två killar står tillsammans, men an av killarna står vid 
sidan av.  

2. En villa på en stor gräsmatta. Det är 200 km till Stockholm.  

3. Sill och potatis. 

4. En älg.  

5. Mamman, pappan, de två flickorna och en av killarna sitter ute i trädgården och 
äter. Pappan öppnar en burk - det stinker! Alla utom pappan ser äcklade ut.  

6. Någon rullar och steker köttbullar.  

 

89 

Uppgift 19  

Eleven ska använda förkortningar för att markera vem som gillar/inte gillar respektive 
maträtt istället för att kryssa.  

19. Lyssna på samtalet i ett franskt klassrum. En del av eleverna har varit i Sverige och 
berättar för de andra vad de ätit och vad de tyckte. Skriv vad de gillade och inte gillade 
genom att använda förkortningarna nedan:  

Émilie: eg gillar, ei gillar inte 

Antoine: ag gillar, ai gillar inte 

Fanny: fg gillar, fi gillar inte 

Mathieu: mg gillar, mi gillar inte 

a) du lait fermenté  

b) du porridge 
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osv. 

93 

Övning 5 

På ett bord står olika maträtter. 4 män och en kvinna sitter runt bordet och pratar.  

1. En man ser mätt ut.  
2. En man ser irriterad ut.  
3. En man ler och häller upp vatten i ett glas samtidigt som han dricker vin.  
4. En man äter och ser nöjd ut.   
5. Kvinnan ser uppgiven ut.  

Skriv vem som säger vad?  

 Pratbubbla 1: 

 Pratbubbla 2: 

 Pratbubbla 3: 

 Pratbubbla 4: 

 Pratbubbla 5: 

94 

Uppgift 7 

Eleven ska bara leta efter ord som ligger horisontellt. Rader utan ”riktiga” ord har strukits.  

96 

I Madame Martins varukorg ligger:  

Fisk, morötter, tomater, skinka, mjölk, en flaska vatten, ett paket smör, marmelad/sylt 

98 

Övning 11 

På frukostbordet står: 

Cornflakes, socker, kaffe, te, frukt (bananer och päron), croissanter, ost, baguette, mörkt 
bröd, juice, honung, smör och yoghurt. 

 129 

Uppgift 1 a 

Schemat i övningen har inte tagits med som helhet. En beskrivning av start- och stopptider 
samt en lista över de ämnen som förekommer i schemat finns med, så här: 

a) Bild av ett skolschema. Alla dagar börjar klockan 8h20. 4 dagar i veckan slutar skolan 
16h10, men på onsdagar redan 13h.  

Nedan kommer en lista på ämnen och andra saker som ingår i schemat. Välj ut de tre 
ämnen som du tycker bäst om.  
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 maths 

 Récréation 

 Musique 

 français  

 déjeuner 
osv. 

109 

Övning 11 

a) Bild: Frihetsgudinnan 

Stödord: cadeau, le peuple français, 1886, constructeur Gustave Eiffel 

b) Bild: Restaurangen The Moon. En kvinna och en man beställer mat av en servitris.  

restaurant The Moon,  saumon grillé, Stödord: gâteau au chocolat, l'addition, la recette, 
2,50, carte bleue 

c) Bild: En man och en kvinna pratar upprört med varandra i telefon. Mannen håller i ett 
papper som det står Recette på.  

Stödord: New York, 250 dollars, roulé, sur le net, les Américains, gratuitement 

116 

a) ont i huvudet 
b) ont i magen 
c) ont i ryggen 
d) ont i en fot  
e) ont i örat  

120 

1. En tjej har ont i knät. 
Emma a mal au genou 

2. En kille har ont i foten. 
Patrick ---  

3. En tjej har ont i örat.  
Sylvie ---  

4. En kille har ont i handen.  
Benoît ---  

5. En tjej har ont i armen. 
Clara ---  

6. En hund har ont i magen. 
Mon chien ---  
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7. En man har ont i halsen.  
Papa ---  

8. En kvinna har ont i tänderna. 
Madame Henry ---  

9. En katt har ont i huvudet. 
Mon chat ---  

10. En man har ont i huvudet. 
Moi, j' --- 

129 

Uppgift 1 b 

Här kan eleven behöva hjälp att skapa sitt schema. Utgå från den modell ni själva använt 
för elevens ”riktiga” schema.  

139 

Övning 20 

5 personer, alla är män: 

a) Lång, smal, mustasch, kort svart hår, keps, grå jacka, ljusa byxor. 
Siffra:  

b) Lång, smal, skägg, svart hår, keps, svart jacka, ljusa böcker. 
Siffra:  

c) Kort, smal, mustasch, långt ljust hår, glasögon, svartklädd. 
Siffra:  

d) Kort, kraftig, skägg, långt ljust hår, svart jacka, ljusa byxor.  
Siffra:  

e) Kort, kraftig, flintskallig, glasögon, grå jacka, ljusa byxor. 
Siffra:  

141 

a) Fyra ungdomar (två tjejer och två killar) anländer i en bil med takbox till en stuga i 
fjällen. 

b) Alla fyra kliver ur bilen. Mattias kastar en snöboll mot de andra. 

c) Ungdomarna bär in sina skidor i stugan som består av ett vardagsrum med kokvrå och 
två sovrum. Ett av sovrummen vetter mot byn och det andra mot de snötäckta bergen. 

d) Tjejerna, som delar rum, ligger i varsin säng och sover, när det plötsligt hörs 
knackningar i väggen. 

e) Tjejerna tassar ut i vardagsrummet och ser att dörren till killarnas rum är stängd. 

f) En av tjejerna sover och den andra upptäcker förskräckt att en spökliknande flicka 
passerar utanför fönstret. 
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145 

Uppgift 9.  

Eleven ska bara leta ord horisontellt. Rader som saknar riktiga franska ord har raderats.  

147 

1. Jonathan kommer in med en bricka med te till de andra, som har samlats runt 
vardagsrumsbordet. Tjejerna berättar med uppjagad blick vad de har upplevt under 
natten. 
Stödord: --- 

2. Ytterdörren till stugan har glidit upp av sig själv. Mattias tittar förbryllat ut genom 
dörren innan han drar igen den efter sig. 
Stödord: --- 

3. Klockan är 3 på morgonen. Ungdomarna stirrar på TV:n som går igång av sig själv. En 
programledare läser upp nyheter om ett försvunnet par i alperna. 
Stödord:  

4. Alla fyra åker slalom nedför en soldränkt backe. De ser glada och upprymda ut. 
Stödord: --- 

5. När de återvänder till stugan med skidorna på axlarna ser de till sin förvåning en man 
som väntar på dem utanför porten. 
Stödord: --- 

6. De har samlats runt vardagsrumsbordet och ungdomarna spärrar upp ögonen när de hör 
vad mannen har att berätta.  
Stödord: --- 

154 

Övning 23 

1. Ligger nedbäddad i sängen, 10.15. 

2. Ligger påklädd på mage i sängen och lyssnar på musik.  

3. Klär på sig. 

4. Sitter på sängen, 21.00. 

5. Duschar. 

6. Badar.  
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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. Läs igenom 
bildbeskrivningarna innan du gör själva övningen. 

 Kursiv och fet text, som är viktig i sammanhanget, har ersatts av versaler. 

 Det finns flera korsord i boken. De har ersatts av översättningsövningar. 

 När dina klasskamrater uppmanas att dra streck mellan olika ord eller meningar ska 
du para ihop med siffror och bokstäver.  

 Uppmaningen Kom ihåg! står i övningar som handlar om uttal – Prononciation. 

 Ordet Hörövning står först i uppgiften om uppgiften är just en hörövning.  

 Ordlistan är placerad i en egen flik. 

Bonne chance! 

  



12 

 

Pedagogiska tips 

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

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

 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. 

 Det förekommer en Bingo-övning i boken. 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.  

 De kopieringsunderlag som eleven blir hänvisad till här och vari boken är inte 
anpassade. Förbered dem så att eleven kan göra dessa övningar. 

 Det finns många bildbeskrivningar i boken och som hör till specifika övningar. Vissa 
av dessa bildeskrivningar är långa, eftersom de beskriver ett skeende i en historia. 
Det är viktigt att eleven fått tid att läsa igenom dessa beskrivningar innan uppgiften 
ska utföras och därmed ha den förförståelse som krävs. Detta är särskilt viktigt i 
hörövningar.  

 Övningar där eleven ska para ihop ord ur olika listor och på så sätt skapa meningar 
kan anpassas ytterligare genom att läraren skriver ut listorna och lägger dem 
parallellt med varandra. Då blir det lättare för eleven att få en helhetsbild av de 
olika alternativen.  

  

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

25 

En kille med hjälm, jeans och t-shirt kör en scooter. Det är en moped med små hjul, bred 
sits och vindskydd framför knäna. Man kan inte se någon motor. 

29 

En enkel karta med 3 lodräta gator som korsas av 2 gator.  

Längs med gatan till vänster ligger följande byggnader: 

Café, gare, hôtel de la gare, cinéma, bibliothéque, théâtre 

Längs med gatan i mitten ligger följande byggnader:  

pharmacie, cinéma, restaurant, galeries lafayette, musée 

Längs med gatan till höger ligger följande byggnader:  

Gare, pharmacie 

 

Ett kryss är markerat mellan pharmacie och cinéma. 

33 

En man som håller i en karta pratar med en annan man. De står precis vid Eiffeltornet. 

- Pour aller à la Tour Eiffel s'il vous plaît?  

- Desolé. Je ne suis pas d'ici. 

34 

6 tecknade bilder på personer som gör olika saker: läser, vindsurfar, spelar golf, lagar mat, 
spelar dataspel, joggar.  

63 

En man står utanför ett omklädningsrum. Han håller i ett par byxor.  

63 

En man och en kvinna sitter och räknar pengar bakom en glasruta.  

63 

En man med kockmössa och vitt förkläde håller i en brödspade. På den ligger ett nybakat 
bröd.  

63 

En kvinna i serveringskläder håller i en tallrik med crêpes.  
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63 

En man och en kvinna klädda i snickarbyxor och keps håller i varsin skiftnyckel.  

87 

En papegoja pratar med en liten gök som sitter i ett gökur.  

Papegojan: Je parle anglais.  

Göken: Non, tu parles français.  

95 

Bilder på svenska matklassiker: 

Pepparkakor, surströmming, köttbullar, kräftor, sill och potatis.  

159 

Två killar står och pratar utanför ett café. Den ena tittar frågande på den andra, som 
berättar att han är kär i en tjej som han aldrig har sett. 

162 

En dam med glasögon, rosa klänning och håret uppsatt i knut sitter på en parkbänk och 
läser. I ena handen håller hon i en ros. Antoine stirrar förvånat på henne. 
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