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Fagbokforlagets språknøkler er nyttige hjelpemidler for alle som skal lære seg et språk eller repetere det.
- De gir en kortfattet og grei oversikt over grammatikken.
- De er lette og hendige og kan tas med overalt.
- Nå i nye og oppdaterte utgaver!
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Ouverture 10 ressursperm for læreren
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen, (Illustratør) Alain Herault
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859,Fag og kultur
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Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
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Ouverture 10 lærer - CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Vekt

:
:
:
:
:
:

9788211007292
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Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
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Ouverture 10 elev - CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
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Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
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Ouverture 10
Elevbok : fransk for ungdomssteget
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen, (Illustratør) Alain Herault
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Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger. I Ouverture er stoffet er presentert på en
oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og metoder. Målet er at elevene skal lære
seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av språket. Temaene som tas opp, er praktiske
og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og
C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert
etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å lage oppgaver som treffer alle typer elever.
Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har samme oppbygning og struktur, noe som gjør
verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg
er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar opp temaer elevene vil kjenne seg igjen
i.OUVERTURE 10 - ELEVBOKNB! Ouverture 10 er under utvikling. Endringer i temalisten kan forekomme.
I salg våren 2008.SKOLESTART Vi går igjennom ferieopplevelser, land og nasjonaliteter.FERIE OG
TRANSPORT Vi er ute og reiser. Elevene lærer seg ord og uttrykk relatert til fremkomstmidler (tog, båt, fly
etc.)PÅ NETT Elevene lærer om kommunikasjon med e-post, SMS og blogg. Ser på forskjellige typer av
kommunikasjon, formell og uformell.FRANKRIKEKUNNSKAP Vi blir kjent med flere franske regioner og ser
på landskap, klima, historie, næringsliv og turisme.LITTERATUR OG TEGNESERIER Hva leser fransk
ungdom? Vi ser på kjente tegneserier, ukeblader og nye bøker.SPORT Vi ser på De blå, fotball, Tennis
Coupe David, le Biathlon og Le Tour de France. Intervju med en kjent sportsutøver.FRANKRIKE I VERDEN
Elevene setter Frankrike på verdenskartet. Vi ser på kultur, språk, innvandrerkultur, musikk og poesi.
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Ouverture 10 elevbok bokmål
Fransk for ungdomstrinnet
Hanne Christensen, Torunn Wulff
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Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
Ouverture elevbok 10
SKOLESTART Vi går igjennom ferieopplevelser, land og nasjonaliteter.
FERIE OG TRANSPORT Vi er ute og reiser. Elevene lærer seg ord og uttrykk relatert til fremkomstmidler
(tog, båt, fly etc.)
PÅ NETT Elevene lærer om kommunikasjon med e-post, SMS og blogg. Ser på forskjellige typer av
kommunikasjon, formell og uformell.
FRANKRIKEKUNNSKAP Vi blir kjent med flere franske regioner og ser på landskap, klima, historie,
næringsliv og turisme.

LITTERATUR OG TEGNESERIER Hva leser fransk ungdom? Vi ser på kjente tegneserier, ukeblader og
nye bøker.
SPORT Vi ser på De blå, fotball, Tennis Coupe David, le Biathlon og Le Tour de France. Intervju med en
kjent sportsutøver.
FRANKRIKE I VERDEN Elevene setter Frankrike på verdenskartet. Vi ser på kultur, språk,
innvandrerkultur, musikk og poesi.
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Ouverture 9
Fransk for ungdomssteget : elevbok
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen
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Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger. I Ouverture er stoffet er presentert på en
oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og metoder. Målet er at elevene skal lære
seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av språket. Temaene som tas opp, er praktiske
og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og
C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert
etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å lage oppgaver som treffer alle typer elever.
Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har samme oppbygning og struktur, noe som gjør
verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg
er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar opp temaer elevene vil kjenne seg igjen
i.OUVERTURE 9 - ELEVBOKNoen smakebiter:LA FÊTE DE LA MUSIQUE (MUSIKKFESTIVAL) Vi
besøker musikkfestivalen i Brussel og lærer litt om Belgia. Elevene lærer om nasjonaliteter og
nasjonalitetsadjektiv.PÅ HANDLETUR Vi er på handletur i byen, og elevene lærer flere ord for matvarer og
hvor man får kjøpt ulike varer. Vi ser på fransk matkultur og lærer å bake en fransk kake.KJÆRLIGHET OG
VENNSKAP Vi ser på uttrykk for følelser og kjærlighet. Vi leser dikt og lærer litt om andre europeiske
språk.UNG I FRANKRIKE Elevene møter forskjellige ungdommer i Frankrike og får høre om fransk musikk,
TV-kanaler og ungdomskultur. Litt om det multikulturelle Frankrike.KROPPEN OG ANSIKTET Vi jobber
med ord og uttrykk relatert til kroppen. Vi er hos legen og lærer å forklare hva som gjør vondt. Litt om fransk
helsevesen.FRANKRIKEKUNNSKAP Elevene lærer om franSK politikk og administrasjon, historie og
kjente personligheter. Vi hører om den franske revolusjonen og “Marseillaisen”.
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Ouverture 9 elev -CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
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9788211007209
659,Fag og kultur
2007
1
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Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
På elev-CD'en er den franske teksten fra elevboka lest inn av fransktalende personer.
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Ouverture 9 ressursperm for læreren
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen, (Illustratør) Alain Herault

ISBN
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Forlag
Utgitt
Utgave
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:
:
:
:
:
:
:

9788211007216
819,Fag og kultur
2007
1
382
1900

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
Ressurspermen for 9. trinn består av 382 sider pluss lysark. Omfattende kommentardel til hvert kapittel,
med ekstra oppgaver, tekster til lytteøvinger, kopieringsoriginaler, fasit til prøver, egenevalueringer og
lysark.
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Ouverture 9 lærer-CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
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:

9788211007285
819,Fag og kultur
2007
1
88

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
På lærer-CD-en finner du blant annet diverse øvinger i lytteforståelse, samt musikk.
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Ouverture 8 elevbok bokmål
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen

ISBN
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Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211007148
509,Fag og kultur
2006
1
229
971

Ouverture elevbok inneholder både tekster og oppgaver. Ouverture har vakre og spennende illustrasjoner,
er systematisk og oversiktlig og gir en innføring i fransk språk, kultur og samfunn.
Verket legger vekt på de grunnleggende ferdighetene, og legger vekt på praktisk bruk av språket.
Ouverture har varierte oppgaver gjennom hele elevboka og gir gode muligheter for differensiering.
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Ouverture 8 elev - CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Vekt

:
:
:
:
:
:

9788211007162
669,Fag og kultur
2006
1
80

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.Elev-CD'en inneholder de franske tekstene fra
A-delen i elevboka uttaleøvinger dikt og regler en sang. Tekstene er lest inn av franske ungdommer.
.
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Ouverture 8 ressursperm for læreren
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen, (Illustratør) Alain Herault

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211007179
859,Fag og kultur
2006
1
495
2660

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
Ressurspermen for 9. trinn består av en omfattende kommentardel til hvert kapittel, med ekstra oppgaver,
tekster til lytteøvinger, kopieringsoriginaler, fasit til prøver, egenevalueringer og lysark.
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Ouverture 8 lærer-CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Vekt

:
:
:
:
:
:

9788211007278
819,Fag og kultur
2006
1
88

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
På lærer-CD'en finner du blant annet diverse øvinger i lytteforståelse, samt musikk.
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Ouverture 8 lærer-CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Vekt

:
:
:
:
:
:

9788211007278
819,Fag og kultur
2006
1
88

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
På lærer-CD'en finner du blant annet diverse øvinger i lytteforståelse, samt musikk.
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Ouverture 8 ressursperm for læreren
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen, (Illustratør) Alain Herault

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211007179
859,Fag og kultur
2006
1
495
2660

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
Ressurspermen for 9. trinn består av en omfattende kommentardel til hvert kapittel, med ekstra oppgaver,
tekster til lytteøvinger, kopieringsoriginaler, fasit til prøver, egenevalueringer og lysark.
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Ouverture 8 elevbok bokmål
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211007148
509,Fag og kultur
2006
1
229
971

Ouverture elevbok inneholder både tekster og oppgaver. Ouverture har vakre og spennende illustrasjoner,
er systematisk og oversiktlig og gir en innføring i fransk språk, kultur og samfunn.
Verket legger vekt på de grunnleggende ferdighetene, og legger vekt på praktisk bruk av språket.
Ouverture har varierte oppgaver gjennom hele elevboka og gir gode muligheter for differensiering.
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Ouverture 8 elev - CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Vekt

:
:
:
:
:
:

9788211007162
669,Fag og kultur
2006
1
80

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.Elev-CD'en inneholder de franske tekstene fra
A-delen i elevboka uttaleøvinger dikt og regler en sang. Tekstene er lest inn av franske ungdommer.
.
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Ouverture 9 ressursperm for læreren
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen, (Illustratør) Alain Herault

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211007216
819,Fag og kultur
2007
1
382
1900

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
Ressurspermen for 9. trinn består av 382 sider pluss lysark. Omfattende kommentardel til hvert kapittel,
med ekstra oppgaver, tekster til lytteøvinger, kopieringsoriginaler, fasit til prøver, egenevalueringer og
lysark.
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Ouverture 9 elev -CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Vekt

:
:
:
:
:
:

9788211007209
659,Fag og kultur
2007
1
90

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
På elev-CD'en er den franske teksten fra elevboka lest inn av fransktalende personer.
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Ouverture 9 lærer-CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen

ISBN
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Forlag
Utgitt
Utgave
Vekt

:
:
:
:
:
:

9788211007285
819,Fag og kultur
2007
1
88

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
På lærer-CD-en finner du blant annet diverse øvinger i lytteforståelse, samt musikk.
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Ouverture 9
Fransk for ungdomssteget : elevbok
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211007193
499,Fag og kultur
2007
1
267
1050

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger. I Ouverture er stoffet er presentert på en
oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og metoder. Målet er at elevene skal lære
seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av språket. Temaene som tas opp, er praktiske
og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og
C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert
etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å lage oppgaver som treffer alle typer elever.
Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har samme oppbygning og struktur, noe som gjør
verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg
er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar opp temaer elevene vil kjenne seg igjen
i.OUVERTURE 9 - ELEVBOKNoen smakebiter:LA FÊTE DE LA MUSIQUE (MUSIKKFESTIVAL) Vi
besøker musikkfestivalen i Brussel og lærer litt om Belgia. Elevene lærer om nasjonaliteter og
nasjonalitetsadjektiv.PÅ HANDLETUR Vi er på handletur i byen, og elevene lærer flere ord for matvarer og
hvor man får kjøpt ulike varer. Vi ser på fransk matkultur og lærer å bake en fransk kake.KJÆRLIGHET OG
VENNSKAP Vi ser på uttrykk for følelser og kjærlighet. Vi leser dikt og lærer litt om andre europeiske
språk.UNG I FRANKRIKE Elevene møter forskjellige ungdommer i Frankrike og får høre om fransk musikk,
TV-kanaler og ungdomskultur. Litt om det multikulturelle Frankrike.KROPPEN OG ANSIKTET Vi jobber
med ord og uttrykk relatert til kroppen. Vi er hos legen og lærer å forklare hva som gjør vondt. Litt om fransk
helsevesen.FRANKRIKEKUNNSKAP Elevene lærer om franSK politikk og administrasjon, historie og
kjente personligheter. Vi hører om den franske revolusjonen og “Marseillaisen”.
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Ouverture 10 lærer - CD
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Vekt

:
:
:
:
:
:

9788211007292
819,Fag og kultur
2008
1
88

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
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Ouverture 10 ressursperm for læreren
Fransk for ungdomstrinnet
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen, (Illustratør) Alain Herault

ISBN
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Forlag
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Utgave
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Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211007261
859,Fag og kultur
2008
1
347
1610

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
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Ouverture 10
Elevbok : fransk for ungdomssteget
Torunn Wulff, Hanne Christensen
(Illustratør) Malene Laugesen, (Illustratør) Alain Herault

ISBN
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Forlag
Utgitt
Utgave
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Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211007230
509,Fag og kultur
2008
1
266
1058

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger. I Ouverture er stoffet er presentert på en
oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og metoder. Målet er at elevene skal lære
seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av språket. Temaene som tas opp, er praktiske
og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og
C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert
etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å lage oppgaver som treffer alle typer elever.
Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har samme oppbygning og struktur, noe som gjør
verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg
er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar opp temaer elevene vil kjenne seg igjen
i.OUVERTURE 10 - ELEVBOKNB! Ouverture 10 er under utvikling. Endringer i temalisten kan forekomme.
I salg våren 2008.SKOLESTART Vi går igjennom ferieopplevelser, land og nasjonaliteter.FERIE OG
TRANSPORT Vi er ute og reiser. Elevene lærer seg ord og uttrykk relatert til fremkomstmidler (tog, båt, fly
etc.)PÅ NETT Elevene lærer om kommunikasjon med e-post, SMS og blogg. Ser på forskjellige typer av
kommunikasjon, formell og uformell.FRANKRIKEKUNNSKAP Vi blir kjent med flere franske regioner og ser
på landskap, klima, historie, næringsliv og turisme.LITTERATUR OG TEGNESERIER Hva leser fransk
ungdom? Vi ser på kjente tegneserier, ukeblader og nye bøker.SPORT Vi ser på De blå, fotball, Tennis
Coupe David, le Biathlon og Le Tour de France. Intervju med en kjent sportsutøver.FRANKRIKE I VERDEN
Elevene setter Frankrike på verdenskartet. Vi ser på kultur, språk, innvandrerkultur, musikk og poesi.
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Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
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Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per
trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan
plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset
nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.
I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og
metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av
språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere
læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i
tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å
lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har
samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til
differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar
opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.
Ouverture elevbok 10
SKOLESTART Vi går igjennom ferieopplevelser, land og nasjonaliteter.
FERIE OG TRANSPORT Vi er ute og reiser. Elevene lærer seg ord og uttrykk relatert til fremkomstmidler
(tog, båt, fly etc.)
PÅ NETT Elevene lærer om kommunikasjon med e-post, SMS og blogg. Ser på forskjellige typer av
kommunikasjon, formell og uformell.
FRANKRIKEKUNNSKAP Vi blir kjent med flere franske regioner og ser på landskap, klima, historie,
næringsliv og turisme.

LITTERATUR OG TEGNESERIER Hva leser fransk ungdom? Vi ser på kjente tegneserier, ukeblader og
nye bøker.
SPORT Vi ser på De blå, fotball, Tennis Coupe David, le Biathlon og Le Tour de France. Intervju med en
kjent sportsutøver.
FRANKRIKE I VERDEN Elevene setter Frankrike på verdenskartet. Vi ser på kultur, språk,
innvandrerkultur, musikk og poesi.
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