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Verksnummer: 41052  



 
 

Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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 
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. 

• Det finns en hel del bilder i boken och de flesta är bildbeskrivna (finns bifogade i 
detta dokument). Ibland har de ersatts av listor med ord/meningar/beskrivningar 
direkt i uppgiften. 

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

• Korsorden har strukits och har ersatts av listor med ord att översätta (se ex 
sidspecifika förändringar). Antalet bokstäver i de franska orden har placerats inom 
parentes. Det lodräta ordet har utgått ur korsorden på sidan 29, 49 och 156. 

• Den alfabetiska ordlistan och styckeordlistorna har placerats i en egen flik. 
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Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

9 

Bild på tankekarta har ersatts av: 

CAFÉ 

• c'est combien? 

• merci 

• garçon 

• je prends 

• copains 

13 

Bild på tankekarta har ersatts av: 

NOM 

• habite, famille, animaux 

• vêtements, shopping 

• week-end, temps libre, télé, sports 

• langues 

• études, classe, devoirs 

• aider à la maison 

29 

Korsordet har strukits och ersatts av: 

(Detta är ett korsord i svarttrycket. Du har en lista med ord att översätta. Siffran säger hur 
många bokstäver som ordet ska ha.) 

1. byrå (7) 

2. garderob (7) 

3. gardiner (7) 

4. bokhylla (12) 

5. soffa (6) 

6. lampa (5) 

7. säng (3) 

8. stol (6) 
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9. fåtölj (8) 

10. skrivbord (6) 

42 

Övning 8 a) skrivs: 

Komplettera rimmet i meningarna 1-5 med ord från listan a-k. 

a) vais 

b) vas 

c) va 

d) allons 

e) allez 

f) vont 

g) qu'est-ce que? 

h) où? 

i) pourquoi? 

j) qui? 

k) quelle? 

 

1. Tu --- ---? 
Chez Loulou. 

2. A --- heure, tu pars? 
A dix-neuf heures et quart. 

3. --- --- avec toi? 
Mon ami François. 

4. Et alors, réponds-moi ---? 
Parce qu'ils ont besoin de moi. 

5. --- vous --- faire? 
Nous --- réviser la grammaire! 

49 

Korsordet har strukits och ersatts med: 

(Detta är ett korsord i svarttrycket. Du ska infoga ord som saknas i meningarna 1-13. 
Siffran säger hur många bokstäver som ordet ska ha.) 

1. (5) A 8h du matin, le métro est toujours --- de gens qui vont au travail. 

2. (6) La princesse Madeleine est une personne ---. 



4 
 

3. (7) Gérard Depardieu et Jean Reno sont des --- français, qui jouent souvent dans 
des films américains. 

Osv. 

58 

Övning 22 skrivs: 

Bild på bilar 

1. stor lila bil, typ minibuss 12000 euro 

2. grön veteranbil 3000 euro 

3. blå sportbil 24000 euro 

4. gammal och sliten vit Volvo 6500 euro 

Adjektiv: grand, petit, vieux, cher 

Exemple : La voiture verte est plus vieille que la voiture blanche. 

Bild på hundar 

1. Rantaplan: stor svart hund av rasen grand danois, ser snäll ut 

2. Boboule: liten brun hund med spetsig nos och rosa halsband 

3. Bijou: mellanstor kraftig hund av rasen fransk bulldog, ser aggressiv ut 

4. Pépète: stor smal hund med lång päls och smal nos av rasen vinthund 

Adjektiv: gros, petit, dangereux, beau 

Exemple : Bijou est plus dangereux que Rantanplan. 

176 

Så här är uppgiften ändrad: 

2. Vrai ou faux? 

 Au Congo, il y a des chimpanzees, des girafes etc. En Suède, quels sont les animaux 
typiques? Regardez le texte et contrôlez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 
Notez les réponses correctes dans les cases. Si vous faites bien cet exercice, vous aurez 
deux animaux typiquement suédois. Lesquels? Titta i texten och kontrollera om 
påståendena är sanna eller falska. Varje svar ger en bokstav, notera dem. Om ni gör rätt får 
ni namnen på två typiskt svenska djur. Vilka? 

1. La guerre civile au Kongo-Kinshasa a fait plus de six millions de morts. vrai:p faux:e 

2. La fille de Pascal s'appelle Sophie. vrai:a, faux:l 

Osv. 

224 

Bilderna har ersatts med: 
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Fyra tecknade bilder med text: 

1. En man ligger i en grässluttning och tittar ut mot havet. Bredvid honom ligger en 
svart hund och runt omkring dem går en skock får och betar. 
Dans le département de l'Aveyron, entre le Massif Central et la Méditerranée, il 
était une fois un jeune berger, qui gardait son troupeau. 

2. Mannen ser en flicka i röd klänning vid vattenbrynet. Han springer dit för att möta 
henne. Hunden och fåren spanar åt hans håll. 
Soudain, il a vu une belle fille, au loin, au crépuscule. Elle était irrésistible. Il a tout 
oublié, il a laissé son troupeau à la garde de son chien, et il a décidé de la suivre. 

3. Mannen återvänder till fårflocken med nedslagen min. I en grotta i närheten ligger 
en brödlimpa och en grön ostbit. 
Comme il faisait chaud, il a mis son repas, composé de pain de seigle et de caillé de 
brebis, dans une petite grotte, pour le garder au frais. Quelques jours plus tard, il 
est finalement retourné à la grotte, sans avoir trouvé la belle fille. Il y a découvert 
son fromage, qui avait bien changé. Il était recouvert d'une pellicule verte. 

4. Mannen smakar på den gröna osten och strålar av glädje. Hunden hoppar glatt 
bredvid honom. 
Le jeune berger avait très faim. Donc, il a goûté, un peu inquiet ... mais c'était 
délicieux! Le miracle du Roquefort s'est réalisé! 
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Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

• Det finns flera bilder i boken, främst färgfoton. De bilder som tillför texten något 
står beskrivna i bildbeskrivningsrutor. I en del fall står de endast beskrivna som ord 
eller fraser i listor. 

• Mängden kursiv och fet text är minskad. Markerad text som har betydelse för 
uppgiften skrivs med VERSALER. 

• Det förekommer flera korsord i boken. De har ersatts av översättningsövningar. 
• Styckeordlistorna och den alfabetiska ordlistan finns i en egen flik. 

Bonne chance! 
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Pedagogiska tips 
I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

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

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

• I boken finns det en karta över Frankrike och en över den fransktalande världen. 
Det finns även flera mindre kartor över de kringliggande länderna. Kartorna har 
beskrivits i text (se bildbeskrivningsdokumentet), men kan även behöva 
kompletteras med svällpappersbilder från SPSM, vilka kan beställas på tel: 020-
232300. Alternativt kan man använda de kartor som eleven eventuellt har i ämnet 
geografi. 

• Det finns några korsord i boken och dessa har ersatts av översättningsövningar. Det 
är bra att hjälpa eleven med synnedsättning lite extra vid dessa övningar, då denne 
inte får samma information (hjälpbokstäver) som övriga elever. 

• I den här boken finns fonetik. I en e-bok med Textview-format skrivs fonetik för 
digital skrift med SAMPA. Läs mer på https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa. 
För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

  

tel:020-232300
tel:020-232300
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
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Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

Omslag 
En kvinna i lång, svart kappa med uppdragen huva går nedför en smal gränd som leder till 
havet. På hennes vänstra sida ligger en rosafärgad byggnad och på den andra går en rosa 
mur. Det blåser kraftigt och vågorna slår mot land. 

Insida pärm 

Karta över Frankrike med indelning i landets regioner. 

Regioner i norr är till exempel Bretagne, Basse Normandie, Haute Normandie, Picardie och 
Nord. Söder om dessa ligger Pays de la Loire, Centre, Régions Parisienne Bourgogne och 
Alsace. I södra Frankrike ligger bland annat Rhône Alpes, Midi-Pyrénées och Provence-Côte 
d’Azur. 

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 

Karta över den fransktalande världen som delas in i följande kategorier: 

1. Länder och områden med franska som modersmål: Frankrike, Belgien, Luxemburg 
och Schweiz i Europa och Québec i Nordamerika. 

2. Länder med franska som officiellt språk: Väst- och Centralafrika, till exempel 
Guinea, Mali, Niger och ön Madagaskar 

3. Länder med franska som viktigt språk: Väst- och Nordafrika, exempelvis Marocko 
och Algeriet. 

4. Utomeuropeiska departement(franska: département d’outre-mer): exempelvis 
Franska Guyana i nordöstra Sydamerika samt ögrupperna Guadeloupe och 
Martinique 

5. Utomeuropeiska förvaltningsområden (franska: collectivité d’outre mer): 
exempelvis Mayotte och Franska Polynesien 

7 

Fyra killar hänger upp och ner med benen runt ett metallräcke och händerna bakom 
huvudet. Bakom dem syns höga skyskrapor. 
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7 

Foto på den berömda Louvrenpyramiden i glas. 

11 

Tecknad bild på en tjej med grönrutig blus och rosa tights som åker rullskridskor framför 
Café du Metro när hon plötsligt råkar göra en vurpa. 

12 

En tjej med långt brunt hår, bruna ögon och sned lugg ler mot kameran. Hon är fint 
sminkad och är klädd i en lila, veckad blus. 

13 

En kille med ljust kort hår, blå ögon och grön, sportig jacka ler mot kameran. 

15 

En grupp killar i närkamp under en rugbymatch. En kille i gula matchkläder håller ett 
stadigt grepp om bollen samtidigt som han blir tacklad av två motståndare i röda 
matchkläder. 

16 

Tecknad bild på fyra personer: 

1. En ung smal tjej med lockigt ljust hår, örhängen och mycket smink. Hon har blå 
ögon och smal näsa. 

2. En kvinna med bruna ögon och långt brunt hår uppsatt i knut. Hon har rosa läppstift 
och är klädd i en rosa blus. 

3. En smal man med kort lockigt svart hår, svart skägg och mustasch. Han har mörka 
ögon och en lång rak näsa. Han har gröna glasögon och är klädd i en grön skjorta 
och slips. 

4. En äldre dam med grått lockigt hår, gröna ögon och rosa glasögon. Hon är klädd i en 
lila kappa och rosa handskar och håller i en svart handväska. 

17 

Foto på en ung löpare som springer med den franska flaggan över huvudet och en 
blombukett i handen efter ett lopp. Han strålar av lycka. 

19 

Sångaren i bandet Louise Attack framför en låt på scen. Han är flintskallig, helt klädd i svart 
och spelar på elgitarr. Det är dunkel belysning i rummet och i bakgrunden spelar några 
bandmedlemmar på gitarr. 
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23 

En tjej med brunt hår i hästsvans står utanför en port och pratar i mobiltelefon. Hon är 
klädd i en svart jacka och har en rödblommig scarf om halsen. Hon ser glad ut. 

26 

Vackert foto på en fransk by belägen utmed en spegelblank flod. Husen är sandfärgade och 
ser gamla ut. Ovanför husen reser sig en borg omgiven av en kraftig mur. 

30 

Foto på en kille med slalomskidor och stavar som ler glatt mot kameran. Han är klädd i blå 
skidjacka, beige skidbyxor och röd mössa. Det snöar ymnigt. 

32 

Tre kvinnor i tjusiga klänningar går på röda mattan under Cannes-festivalen inför ett stort 
pressuppbåd. Kvinnan som går först har ljusbrunt hår, högklackade sandaler och är klädd i 
en lång beige klänning med blommor i spets. Kvinnan bakom henne har ljust hår uppsatt i 
en lös knut och är klädd i en figursydd beige sidenklänning med bara axlar. Bakom dem går 
en kvinna med halvlångt svart hår som är klädd i en grön- och guldfärgad sari. 

36 

En ung kvinna och man poserar på röda mattan inför ett stort antal fotografer. Kvinnan är 
kraftigs sminkad och har en svart, snäv pagefrisyr med kort lugg. Hon är klädd i en 
kinainspirerad klänning i orange-rosa sidentyg och har högklackade svarta skor. Killen har 
långt svart hår och ett svart pannband. Han är klädd i en kort svart t-shirt, tighta svarta 
jeans och vita tennisskor. 

40 

Fyra tidningsomslag: Elle, Marie France, Vogue och People. Samtliga tidningar omslag har 
bilder på unga, vackra kvinnor som är snyggt sminkade och är klädda i moderiktiga läder. 

42 

Två tjejer i 20-årsåldern sitter uppkrupna vid ett fönster och pluggar. De ler och det ser 
mysigt ut. 

43 

En stor grupp människor har samlats utanför Kungliga slottet i Stockholm för att titta på 
vaktavlösningen. Vakterna står uppradade framför några kanoner där även tre män står 
med hissade flaggor; en regementsfana, en örlogsflagga och en svenska flagga. 

48 

Tecknad bild på en dam som är ute och rastar sin hund. Hunden skäller på tre 
skolungdomar som ser rädda ut. 
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50 

Några tjejer festar loss på ett dansgolv. En av tjejerna är klädd i ett tight svart linne och 
svarta byxor med ett glitterbälte. Den andra tjejen är klädd i en vinröd tight klänning. Ett 
grönt strålkastarljus lyser upp dansgolvet. 

53 

En kille i orange tröja och svarta shorts koncentrerar sig för att träffa bollen under en 
tennismatch. 

54 

Svartvitt foto på en tjej med halvlångt brunt hår och lugg som ler mot kameran. 

56 

Omslaget till musiksingeln ”Ca m’énerve” som pryds av sångaren själv, Helmut Fritz. Han är 
klädd i svart kavaj, vit skjorta och rödrutig slips och solglasögon. Han poserar med knäppta 
händer och allvarlig min framför kameran. 

59 

En kvinna cyklar mitt på en trafikerad gata med hörlurar i öronen. Hon sträcker ut ena 
handen för att svänga åt vänster. Det ser farligt ut. 

60 

Vackert korsvirkeshus med korsande bruna bjälkar mot en vit bakgrund. Utanför fönstren 
hänger blommor och utanför entrédörren hänger kläder på en ställning. 

64 

Fem kvinnliga deltagare från serien Loft story poserar framför kameran. Alla har en 
silverfärgad resväska i handen. De ser förväntansfulla och glada ut. 

68 

Foto från uteserveringen till Café de Flore. Flera personer sitter vid borden och på 
trottoaren utanför passerar en strid ström med människor. 

70 

Foto på en kabinbana som går genom ett hisnande vackert alplandskap. Några stugor 
ligger på en grönskande sluttning en bit därifrån och en smal väg slingar sig uppför berget. 
De högsta bergstopparna täcks av snö. 

72 

Foto på en grupp ungdomar med blå regnställ och gula hjälmar som åker på en flotte 
nedför en virvlande fors. De försöker parera de kraftiga strömmarna genom rejäla 
paddeltag. De ser glada och fokuserade ut. 
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73 

Bild på en person som befinner sig inuti en så kallad zorb, ett stort klot av plast. 
Skymningsljuset lyser upp zorben och skapar ett vackert blomliknande mönster. 

74 

Foto på några klättrare i svarta dräkter och gula hjälmar som firar sig ner längs ett kraftigt 
vattenfall. Det ser mycket riskabelt ut. 

77 

Byggnad tillhörande internationella Rödakorskommittén. Byggnaden är beigefärgad och 
har svart tak. Högst upp vajar Röda korsets flagga: ett rött kors mot en vit bakgrund. 

79 

Bild på prylar i en souvenirbutik, exempelvis gulblå vikingamössor med flätor och 
mjukisdjur med svenska flaggan och älgsymboler. 

81 

Flygfoto på olympiska stadion i Montréal, en enorm idrottsarena med vitt kupolformat tak 
och ett högt, lutande torn. 

83 

Foto på en hög tegelbyggnad men en gigantisk väggmålning på fasaden. Målningen 
föreställer en blond tjej med blå ögon som ser mycket irriterad och skeptisk ut. 

85 

Målning som föreställer en krigare som rider förbi en här av jublande soldater. Han är 
klädd i en lång, grå kappa och har ett rött tvärgående band över bröstet. Han höjer sitt 
spjut i en segergest. 

90 

Ett manligt ishockeylag i rödvita matchdräkter har samlats på rinken för att fira en seger. 
Alla har guldmedaljer runt halsen och en blombukett i handen. En av spelarna håller upp 
den kanadensiska flaggan som är röd med en vit kvadrat i mitten och som innehåller ett 
elvauddigt lönnlöv. 

94 

Québecs flagga. Den har ett vitt kors mot en blå botten. I var och en av de fyra rektanglar 
som korset delar upp flaggan i finns en fransk lilja i vitt. 

95 

Världskarta där Guadeloupe är utmärkt. Ögruppen är belägen längst österut i Små 
Antillerna norr om Sydamerikas nordligaste spets. 
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95 

En kvinna med bruna ögon och brunt hår klädd i ett löst sittande beige linne. Hon ler mot 
kameran. 

96 

En man sitter vid fönstret till sin lägenhet med armen på fönsterbrädan. På den vita 
fasaden utanför fönstret finns en röd skylt med texten: Dangereux en cas de cyclone. 

97 

Flygfoto över en grönskande ö med kulliga berg och en stad som ligger kring en bukt. I 
hamnen har många båtar ankrat upp. Himlen är klarblå o och vattnet kristallklart. Det ser 
idylliskt ut. 

100 

Tecknad bild på en kille och tjej som står framför en björn. Tjejen säger: Vite! Prends une 
photo! 

102 

Entrén till muséet La Maison des Esclaves. Byggnaden är ockrafärgad och två svängda 
trappor leder upp till övre plan som bärs upp av pelare. 

103 

En man med bar överkropp och höftskynke står i aktern på en dekorerad trä-eka som är 
fylld med salt. Han styr båten över den rödfärgade sjön med hjälp av en lång trästav. Han 
passerar en strand där det ligger stora högar med salt. 

104 

Vackra, snötäckta alp-berg mot en klarblå himmel. 

105 

En tjej med ljust hår uppsatt i tofs, klädd i en röd skinnjacka, ler brett mot kameran. 

105 

Flygfoto över den vackra kyrkbyggnaden Notre-Dame-du-Rosarie de Lourdes. Basilikan 
består av en hög, smal mittbyggnad med torn omgiven av två längre tornformade 
byggnader. Framför dessa finns en stor torgliknande gårdsplan. Kyrkan är vackert belägen 
intill en flod. 

113 

Jublande franska supportrar på en läktare. De är klädda i tröjor och kepsar i franska 
flaggans färger: blå, röda och vita. De håller upp banderoller och viftar med banderoller. 



14 
 

121 

En ung kille med mörkt hår och glasögon står i ett kök klädd i kockkläder. Han har precis 
gjort färdigt en plåt med piroger. 

122 

Svartvitt foto på Louis Pasteur 

122 

Svartvitt foto på Jean-Paul Sartre 

122 

Foto på Ségolène Royal 

127 

Två runda symboler. 

Symbol 1: två tecknade personer varav en håller i en ratt. Inuti cirkelns svarta linjer finns 
texten: Conduite accompagnée. 

Symbol 2: Ett stort rött A inuti en svart cirkel. 

128 

Tecknad bild på en dödstrött tonåring som står lutad mot en sliten och överlastad bil som 
står parkerad vid en körskola. På bilen sitter plakat med namn på olika städer: Berlin, Oslo, 
Rome, Madrid, Moscou och Bruxelles. En körskollärare försöker förtvivlat förklara för 
tonåringens pappa: En effet, je vous ai dit qu’il fallait le faire conduire pendant 3000 km 
poulr valider sa conduite accompagnée … Mais pas d’une SEULE TRAITE!! 

131 

Tre killar står mitt i en stor vinodling och tittar fram bakom några höga vinrankor. 

138 

En klättrare tar sig upp för en lodrät bergvägg täckt av is. Han har hjälm och dubbskor och 
är klädd i en blå vindjacka och har en ishacka i ena handen. 

138 

Två personer åker hundspann längs en vintrig stig. Snön yr omkring dem. 

138 

En tjej åker snowboard nedför en opistad slalombacke. 

139 

En person tar sig fram genom djup snö med hjälp av ett par snöskor i form av 
miniatyrskidor. 
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140 

Ett gäng ungdomar sitter runt några kafébord på en uteservering. Några tittar i en bok och 
några småpratar. Det ser trevligt ut. 

141 

En kvinna och en man sitter på en dunkel restaurang vid ett fint dukat bord och pratar. 
Mannen lutar huvudet i händerna och tittar på kvinnan som studerar kvällens meny. De ser 
ut att ha mysigt tillsammans. 

149 

Fint, vitt bostadshus med fyra våningar som ligger vid en gågata. 

149 

Lantligt hus med gröna fönsterluckor och växter som slingrar sig längs väggarna. 

149 

Stort hus med pool där några personer ligger och badar och solar. 

149 

Flervåningshus med lägenheter. 

149 

Ett slott som omges av en stor park. 

150 

En tjej med mörkt hår, mörka ögon och ett härligt leende. 

150 

En man med svarta ögon, svart hår och snedlugg som ler stort mot kameran. 

150 

En kille lutar sig mot en färgglad väggmålning. Han har kort mörkt hår, snyggt stylat hår och 
mörka ögon. Han ler ett snett leende mot kameran. 

150 

En man med kort grått hår, glasögon och vinröd tröja ler mot kameran. 

150 

En kvinna med page-långt ljust hår och bruna ögon ler ett brett leende mot kameran. 

154 

Foto på den berömda pyramiden som utgör en av ingångarna till konstmuseet Louvren. 
Pyramiden är gjord av glas och metall och står på en stor gårdsplan. 
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154 

Den världsberömda målningen Mona Lisa. Målningen visar en kvinna med ett vänligt 
ansikte och hemlighetsfullt leende. Hon har långt mörkt hår och är klädd i en mörk 
mantelliknande klänning. Hennes händer ligger korsade över varandra och lyser i samma 
mjuka ljus som hennes hals och ansikte. 

154 

Vackert foto på ett slott beläget vid en sjö. Slottets konturer speglar sig i den spegelblanka 
vattenytan. 

157 

Ett stort antal poliser har samlats på en stökig gata i en förort där rök och eld sprider sig. 

160 

En man i 50-årsåldern sitter och tigger på en kyrktrappa. Han har mörkt skägg, en basker 
på huvudet och är klädd i smutsiga kläder och skor. Trots sin utsatthet ler han mot 
kameran. 

163 

En 50-årig man med mörkt hår, bruna ögon och gulrutig skjorta pryder omslaget till 
tidningen Macadam. Bredvid hans ansikte står texten: Smaïn Fairouze - ”J’ai toujours 
considéré qu le surplus était un cadeau”. 

167 

En pojke i gula och svarta matchkläder sparkar iväg en fotboll på en gräsplan framför en 
stor grön vägg fylld av graffitimålningar. 

167 

Skivomslag med fotot av en man med mörkt kort hår och bruna ögon som tittar bort från 
kameran. Han är klädd i en pösig brun munkjacka med vita revärer och har händerna i 
fickorna. 

168 

En kille med mörkt hår och bruna ögon står framför en bokhylla full med böcker. Han är 
klädd i en svart tröja och ler mot kameran. 

169 

Bild på en mobiltelefon med sms-texten: Je m'ennuie (Jag har långtråkigt). 

170 

Två killar dansar breakdance i en dunkel lokal. De står på en arm samtidigt som de gör en 
roterande rörelse med benen i luften. Det ser ut att kräva maximal styrka och 
koordination. Runt scenen sitter andra dansare och hejar på. 



17 
 

171 

Fyra killar hänger upp och ned med benen runt ett metallräcke och händerna bakom 
huvudet. Bakom dem syns höga skyskrapor. 

172 

En fin och ömsint bild på en schimpans-hona som sitter med sin unge i famnen. Ungen 
håller om sin mammas mage och ser mycket trygg ut. 

173 

Familjefoto på en kongolesisk familj där båda föräldrarna håller ett litet barn i famnen. 
Mannen är klädd i blå kostym och randig slips. Kvinnan är klädd i en mönstrad gul- och 
blåfärgad klänning och har en schalett på huvudet. Alla ler mot kameran. 

174 

Ett fyrbent hästliknande djur med stora öron och lång hals. På ovansidan är pälsen rödbrun 
och på bakdelen har den svartvita zebraliknande ränder. 

175 

En flicka med skoluniform och skolväska ler mot kameran. Hon har en svart sjal på huvudet 
och är klädd i en vit skjorta, blå slips och blå byxor. 

178 

Foto på två ungdomar som åker moped. Killen kör och tjejen sitter bakom honom och ler. 

178 

En läkare böjer sig över en man i en sjukhussäng. På läkarens skjorta står texten: Medecins 
Sans Frontieres. 

185 

Ett gravstensmonument föreställandes en hund som bär på en liten pojke. 

191 

Svartvitt foto från 50-talet. En man med vit skjorta och basker kör traktor med sin lilla son. 
Han passerar entrén till ett hotell där några personer sitter på ett bilflak. 

192 

En vacker vit häst galopperar över ett vidsträckt slättlandskap. 

199 

En ung kvinna med lång blont hår och svarta kläder sitter på en restaurang och äter ostron. 
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207 

Målning som föreställer en blomstrande trädgård där ett frukostbord står uppdukat. En 
liten pojke leker bredvid bordet och vid husets entré står två kvinnor i vackra ljusa 
klänningar. 

225 

Foto från en kalkstensgrotta där tusentals ostar ligger uppradade. 

227 

Målning som föreställer nio riddare samlade runt ett bord. Fyra av dem har krona på 
huvudet, övriga har runda hattar. Alla har brunt halvlångt hår och är klädda i 
mantelliknande kläder. 

229 

Åtta ungdomar sitter lutade mot en stenvägg. Deras kläder är smutsiga och de ser trötta, 
men glada ut. De flesta har en schalett på huvudet och är klädda i långbyxor, t-shirt och 
handskar. I gräset framför dem ligger ett par stora svarta hinkar. 

230 

En provensalsk 1800-tals stad i miniatyr, skapad i lera. De små figurerna är detaljerade och 
ger en bild av hur människor såg ut och levde på den tiden. Kvinnorna har en hätta på 
huvudet och en sjal svept kring sina axlar. De är klädda i långa breda kjolar eller klänningar. 
Flera kvinnor bär på stora flätade korgar och en av dem håller i ett rep med två getter. 
Männen har hatt på huvudet och är klädda i propra kostymer. En av männen vallar några 
får. 
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