
DIALOGUE 4  Kessel Joseph ( 1898-1979) ; écrivain français  

hälsa på varandra hälsa på varandra hälsa på varandra 
fråga vad det är för väder säg vad det är för väder säg vad det är för väder 
svara på klockan fråga vad klockan är svara på klockan fast din 

klocka går 5 minuter fortare 
be kompisen tala saktare säg att du har ont i huvudet säg att du har ont i magen 
fråga om kompisen är 
hungrig 

svara på frågan fråga om kompisen är törstig

 
säg att rakt fram finns ett bra 
fik 

föreslå att ni går på kafé säg att bakom kyrkan finns 
ett bra fik 

ropa på kyparen ropa på kyparen förvandla dig nu till kypare 
beställ minst 2 saker beställ minst 2 saker ställ vanliga "kyparfrågor" 
fråga om du kan få lite varm 
mjölk också 

fråga om du kan få ett glas 
vatten också 

 

fråga hur dags kompisen gör 
olika saker på morgonen 

fråga hur dags kompisen gör 
olika saker på morgonen 

fråga hur dags kompisen gör 
olika saker på morgonen 

05.50 du vaknar 07.10 du vaknar 06.45 du vaknar 
06.15 du stiger upp 07.15 du stiger upp 06.55 du stiger upp 
06.20 du duschar 07.25 du tvättar dig 07.00 du äter frukost 
06.50 du klär på dig 07.40 du äter frukost 07.20 du tvättar dig 
07.00 du kammar dig 07.45 du klär på dig 07.35 du klär på dig 
07.15 du borstar tänderna 07.55 du borstar tänderna 07.45 du kammar dig 
07.30 du äter frukost 08.00 du kammar dig 07.50 du borstar tänderna 

fråga när kompisen är född fråga när kompisen är född fråga när kompisen är född 
fråga vad det är för datum fråga vad det är för dag idag fråga vad det är för månad 
begär notan begär notan du är kypare igen; säg avd 

det kostar 
fråga vad kompisen gör i 
kväll 

fråga vad kompisen gör i 
kväll 

fråga vad kompisen gör i 
kväll 

säg att du städar säg att du diskar säg att du dammsuger 
fråga vilken färg kompisen 
föredrar 

fråga vilken färg kompisen 
föredrar 

fråga vilken färg kompisen 
föredrar 

ställ olika frågor om era 
länder: 

ställ olika frågor om era 
länder: 

ställ olika frågor om era 
länder: 

                     



DIALOGUE 4A  

hälsa på varandra 
fråga vad det är för väder 
svara på klockan 
be kompisen tala saktare 
fråga om kompisen är hungrig 
säg att rakt fram finns ett bra fik 
ropa på kyparen 
beställ minst 2 saker 
fråga om du kan få lite varm mjölk också 
fråga hur dags kompisen gör olika saker på morgonen 

05.50 du vaknar 
06.15 du stiger upp 
06.20 du duschar 
06.50 du klär på dig 
07.00 du kammar dig 
07.15 du borstar tänderna 
07.30 du äter frukost 

fråga när kompisen är född 
fråga vad det är för datum 
begär notan 
fråga vad kompisen gör i kväll 
säg att du städar 
fråga vilken färg kompisen föredrar 
ställ olika frågor om era länder: 

  

FRANKRIKE

  

befolkning : 60 765 983 invånare  folktäthet : 108.37 inv./km² 
yta : 551 500 km²  huvudstad : Paris 

största städer : 

Lyon, Marseille, Lille, 
Toulouse, Nice, Strasbourg, 
Nantes, Bordeaux, Saint 
Etienne, Montpellier, Le 
Havre, Rennes, Reims, 
Toulon, Grenoble, Brest  

grannländer : 
Belgien, Luxembourg, 
Tyskland, Schweiz, Italien, 
Monaco, Spanien, Andorre 

högsta punkt : Mont Blanc 4 808 m.  valuta : Euro 

talade språk: 
Français, Basque, Occitan, 
Breton, Catalan, Corse, 
Alsacien  

officiella språk franska 

nationaldag : 14 juli  regim : republik 

   



DIALOGUE 4B  

hälsa på varandra 
säg vad det är för väder 
fråga vad klockan är 
säg att du har ont i huvudet 
svara på frågan 
föreslå att ni går på kafé 
ropa på kyparen 
beställ minst 2 saker 
fråga om du kan få ett glas vatten också 
fråga hur dags kompisen gör olika saker på morgonen 

07.10 du vaknar 
07.15 du stiger upp 
07.25 du tvättar dig 
07.40 du äter frukost 
07.45 du klär på dig 
07.55 du borstar tänderna 
08.00 du kammar dig 

fråga när kompisen är född 
fråga vad det är för dag idag 
begär notan 
fråga vad kompisen gör i kväll 
säg att du diskar 
fråga vilken färg kompisen föredrar 
ställ olika frågor om era länder: 

  

SCHWEIZ

  

befolkning : 7 301 994 invånare  folktäthet : 176.85 inv./km² 
yta : 41 290 km²  huvudstad : Berne 

största städer : 

Zürich, Bâle, Genève, 
Lausanne, Winterthur, 
Lucerne, Saint Gall, Bienne, 
Thoune, Neuchâtel  

grannländer : 
Frankrike, Tyskland, 
Österrike, Liechtenstein, 
Italien 

högsta punkt : Pointe Dufour 4 634 m.  valuta : Franc suisse 

talade språk: 
tyska, franska, italienska, 
Romanche  

officiella språk 
tyska, franska, italienska, 
Romanche 

nationaldag : 1:a augusti  regim : Confédération 

   



DIALOGUE 4C  

hälsa på varandra 
säg vad det är för väder 
svara på klockan fast din klocka går 5 minuter fortare 
säg att du har ont i magen 
fråga om kompisen är törstig 
säg att bakom kyrkan finns ett bra fik 
förvandla dig nu till kypare 
ställ vanliga "kyparfrågor" 
fråga hur många grader det är 
fråga hur dags kompisen gör olika saker på morgonen 

06.45 du vaknar 
06.55 du stiger upp 
07.00 du äter frukost 
07.20 du tvättar dig 
07.35 du klär på dig 
07.45 du kammar dig 
07.50 du borstar tänderna 

fråga när kompisen är född 
fråga vad det är för månad 
du är kypare igen; säg avd det kostar 
fråga vad kompisen gör i kväll 
säg att du dammsuger 
fråga vilken färg kompisen föredrar 
ställ olika frågor om era länder: 

  

BELGIEN

 

befolkning : 10 274 595 invånare  folktäthet : 336.73 inv./km² 
yta : 30 513 km²  huvudstad : Bruxelles 
största städer : Anvers, Gand, Charleroi, 

Liège, Bruges, Namur, 
Mons, Louvain, Alost, 
Courtrai, Malines, Ostende  

grannländer : 
Frankrike, Nederländerna, 
Tyskland, Luxembourg 

högsta punkt : Signal de Botrange 694 m.  valuta : Euro 
talade språk: Néerlandais, franska, tyska

  

officiella språk Néerlandais, franska, tyska

 

nationaldag : 21 juli  regim : Monarchie constitutionnelle 

    



DIALOGUE 4D  

hälsa på varandra hälsa på varandra hälsa på varandra 
fråga vad det är för väder säg vad det är för väder säg vad det är för väder 
svara på klockan fråga vad klockan är svara på klockan fast din 

klocka går 5 minuter fortare 
be kompisen tala saktare säg att du har ont i huvudet säg att du har ont i magen 
fråga om kompisen är 
hungrig 

svara på frågan fråga om kompisen är törstig

 
säg att rakt fram finns ett bra 
fik 

föreslå att ni går på kafé säg att bakom kyrkan finns 
ett bra fik 

ropa på kyparen ropa på kyparen förvandla dig nu till kypare 
beställ minst 2 saker beställ minst 2 saker ställ vanliga "kyparfrågor" 
fråga om du kan få lite varm 
mjölk också 

fråga om du kan få ett glas 
vatten också 

 

fråga hur dags kompisen gör 
olika saker på morgonen 

fråga hur dags kompisen gör 
olika saker på morgonen 

fråga hur dags kompisen gör 
olika saker på morgonen 

05.50 du vaknar 07.10 du vaknar 06.45 du vaknar 
06.15 du stiger upp 07.15 du stiger upp 06.55 du stiger upp 
06.20 du duschar 07.25 du tvättar dig 07.00 du äter frukost 
06.50 du klär på dig 07.40 du äter frukost 07.20 du tvättar dig 
07.00 du kammar dig 07.45 du klär på dig 07.35 du klär på dig 
07.15 du borstar tänderna 07.55 du borstar tänderna 07.45 du kammar dig 
07.30 du äter frukost 08.00 du kammar dig 07.50 du borstar tänderna 

fråga när kompisen är född fråga när kompisen är född fråga när kompisen är född 
fråga vad det är för datum fråga vad det är för dag idag fråga vad det är för månad 
begär notan begär notan du är kypare igen; säg avd 

det kostar 
fråga vad kompisen gör i 
kväll 

fråga vad kompisen gör i 
kväll 

fråga vad kompisen gör i 
kväll 

säg att du städar säg att du diskar säg att du dammsuger 
fråga vilken färg kompisen 
föredrar 

fråga vilken färg kompisen 
föredrar 

fråga vilken färg kompisen 
föredrar 

ställ olika frågor om era 
länder: 

ställ olika frågor om era 
länder: 

ställ olika frågor om era 
länder: 
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