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PHRASES COURANTES 1 
 

Vous avez des t-shirts pas chers? 

Ah bon d’accord. Qu’est-ce que vous faites ici? 

Vilken storlek? 

Vi är på skolresa. 

Nej tack. Vi tittar bara lite. 

Je peux vous aider? 

Jag letar efter……. 

Il y a une banque près d’ici? 

Var finns provhytten? 

Den här är snyggare än den där. 

Är ni på semester här? 

Kan man ringa från rummet? 

Que pensez-vous de Paris? (Ça vous plaît ici?) 

Är det stängt i kväll? 

Celui-ci est plus joli que celui-là / Celle-ci est plus jolie que celle-là. 

Jag förstår inte. 

La chambre numéro 35 s’il vous plaît. 

Vi är från Sverige. 
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Var kommer ni ifrån? 

Excusez-moi monsieur, je suis perdu, il y a une bouche de métro près d’ici? 

C’est beau, joli/laid, moche/sale/propre/chouette/grand 

Ställ era väskor där borta. 

Kan jag få se er legitimation? 

Vous venez d’où? / Vous êtes d’où? / D’où venez-vous? 

Hejsan! Jag skulle vilja ha en snygg skjorta.  

Mettez vos sacs là-bas. 

Vi har inget toalettpapper. 

Je préfère le pull vert. 

Ça vous va? / C’est bon? / Il/Elle va bien? 

Je vous en prie. / Il n’y a pas de quoi. 

Ursäkta mig herrn, jag är vilse, finns det någon tunnelbanestation i närheten? 

Jaha, vad gör ni här? 

Ursäkta jag skulle vilja växla dessa resecheckar. 

Nous sommes ici en voyage scolaire. 

Hur dags stänger ni? 

Il y a un problème dans la salle de bain. 
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C’est amusant. 

Är det öppet i morgon? 

Excusez-moi, je voudrais changer ces chèques de voyage. 

Jag föredrar den gröna tröjan. 

Vous êtes en vacances ici? 

Non merci. On regarde un peu. 

Je peux voir votre pièce d’identité s’il vous plaît? 

Non merci. Je n’ai pas d’argent. 

Det är något fel i badrummet. 

Vad tycker ni om Paris? 

Passar den? 

Kan jag få rumsnyckel 35 tack. 

Non, la banque est loin d’ici. 

Vous avez des timbres ici? 

Vous fermez à quelle heure? / À quelle heure fermez-vous? 

Ingen orsak 

Ja, gå rakt fram och sväng till vänster vid trafikljusen. 

Où est la cabine d’essayage? 
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Quelle couleur? 

Finns det en bank i närheten? 

Hur länge då? 

Det är roligt. 

Bonjour! Je voudrais une belle chemise. 

Har ni öppet på lördag? 

On peut téléphoner de la chambre? 

Vous êtes ouvert samedi? / C’est ouvert samedi? 

Har ni frimärken här? 

Oui, (vous) allez tout droit et tournez (prenez) à gauche aux feux rouges. 

Quelle taille? 

Det är vackert, fult, skitigt, rent, häftigt, stort 

C’est ouvert demain? / Vous êtes ouvert demain? 

Nej, banken ligger långt härifrån. 

Kan jag hjälpa er? 

Nous n’avons pas de papier-toilettes.  

Je veux regarder d’abord. 

Vilken färg? 
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Pour combien de temps? 

C’est fermé ce soir? / Vous êtes fermé ce soir? 

Jag vill titta lite först. 

Har ni billiga t-shirtar? 

Non, je suis désolé. 

Nej tack. Jag har inga pengar. 

Je ne comprends pas. 

Je cherche…. 

Nej, tyvärr. 

Nous sommes de Suède. / Nous venons de Suède. 
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PHRASES COURANTES 2 
Jag lägger mig.   

Nej, jag röker inte.   

Jag mår bra och du?   

När är hon född?   

Jag heter     

Jag har varit i Oslo.   

Har du syskon?   

Jag tittar på teve.   

Jag vill inte göra läxorna.   

När är din födelsedag?   

Vad har du för yrke?   

Jag gillar musik, sport och skolan.   

Jag väger 80 kilo.   

Min pappa är läkare och min mamma är brevbärare. 

 
 

Jag är född den 30 februari.   

Vad heter du?   

Ja, jag har en katt och en hund.   

Jag är studerande.    

Jag har sovit.   

Jag är 14 år.   

Jag vet inte.   

Vill du gå på bio?   

Nej, jag hatar tennis.   

Ja, gärna.   

Röker du?   

Jag har inte gjort något särskilt.   

Jag borstar tänderna.   

Ja, jag har en bror och en syster.   

Jag är 1,56   

När är du född?   

Jag kammar mig.   

Jag bor i Sverige men jag kommer från Norge. 

 
 

Vad gör du?   

Jag vaknar.   
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Hur mycket väger du?   

Vad tycker du om?   

Jag har ont i huvudet.   

Hej! Hur mår du?   

Jag tvättar mig.   

Jag stiger upp.   

Har du djur?   

Spelar du tennis?   

Jag har städat. Jag städar.   

Jag duschar.   

Jag gillar inte lov/semester.   

Vad skall du göra i kväll?   

Hur gammal är du?   

Jag rakar mig.   

Vad har du gjort i helgen?   

Jag dammsuger. Jag har dammsugit. 

 
 

Hur lång är du?   

Jag har tittat på teve.   

Jag klär på mig.   

Jag skyndar mig.   

Vad gillar du inte?   

Jag har diskat. Jag diskar.   

Jag klär av mig.   

Jag känner mig dålig.   

Vilken är din favoritfärg?   

Var bor du?   

Nej, jag har inte syskon.   
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PHRASES COURANTES 2 

Jag lägger mig.  Je me couche. 

Nej, jag röker inte.  Non, je ne fume pas. 

Jag mår bra och du?  Ça va (bien) et toi? 

När är hon född?  Quand est-elle née? 

Jag heter    Je m’appelle... 

Jag har varit i Oslo.  J’ai été à Oslo. 

Har du syskon?  Tu as des frères et sœurs? 

Jag tittar på teve.  Je regarde la télé. 

Jag vill inte göra läxorna.  Je ne veux pas faire les devoirs. 

När är din födelsedag?  Quand est ton anniversaire? 

Vad har du för yrke?  Qu’est-ce que tu fais comme travail? 

Jag gillar musik, sport och 

skolan. 
 J’aime la musique, le sport et l’école. 

Jag väger 80 kilo.  Je pèse 80 kilos. 

Min pappa är läkare och min mamma är 

brevbärare. 

 
Mon père est 

médecin et ma mère 

est facteur. 

Jag är född den 30 februari.  Je suis né le 30 février 

Vad heter du?  Tu t’appelles comment? 

Ja, jag har en katt och en hund.  Oui, j’ai un chat et un chien. 

Jag är studerande.   Je suis étudiant(e) 

Jag har sovit.  J’ai dormi. 

Jag är 14 år.  J’ai quatorze ans. 

Jag vet inte.  Je ne sais pas. 

Vill du gå på bio?  Tu veux aller au cinéma? 

Nej, jag hatar tennis.  Non, je déteste le tennis. 

Ja, gärna.  Oui, volontiers/avec plaisir. 

Röker du?  Tu fumes? 

Jag har inte gjort något 

särskilt. 
 Je n’ai fait rien de spécial. 

Jag borstar tänderna.  Je me brosse les dents. 

Ja, jag har en bror och en 

syster. 
 Oui, j’ai un frère et une sœur. 

Jag är 1,56  Je mesure 1m56 

När är du född?  Quand es-tu né? 

Jag kammar mig.  Je me peigne. 
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Jag bor i Sverige men jag kommer från 

Norge.  
J’habite en Suède mais 

je viens de Norvège. 

Vad gör du?  Qu’est-ce que tu fais? 

Jag vaknar.  Je me réveille. 

Hur mycket väger du?  Tu pèses combien? 

Vad tycker du om?  Qu’est-ce que tu aimes? 

Jag har ont i huvudet.  J’ai mal à la tête. 

Hej! Hur mår du?  Salut! Ça va? 

Jag tvättar mig.  Je me lave. 

Jag stiger upp.  Je me lève. 

Har du djur?  Tu as des animaux? 

Spelar du tennis?  Tu joues au tennis? 

Jag har städat. Jag städar.  J’ai fait le ménage. Je fais le ménage. 

Jag duschar.  Je me douche. 

Jag gillar inte lov/semester.  Je n’aime pas les vacances. 

Vad skall du göra i kväll?  Qu’est-ce que tu vas faire ce soir? 

Hur gammal är du?  Tu as quel âge?/Quel âge as-tu? 

Jag rakar mig.  Je me rase. 

Vad har du gjort i helgen?  Qu’est-ce que tu as fait ce week-end? 

Jag dammsuger. Jag har dammsugit. 

 
Je passe l’aspirateur. J’ai passé 

l’aspirateur. 

Hur lång är du?  Tu mesures combien? 

Jag har tittat på teve.  J’ai regardé la télé. 

Jag klär på mig.  Je m’habille. 

Jag skyndar mig.  Je me dépêche. 

Vad gillar du inte?  Qu’est-ce que tu n’aimes pas? 

Jag har diskat. Jag diskar.  J’ai fait la vaisselle. Je fais la vaisselle. 

Jag klär av mig.  Je me déshabille. 

Jag känner mig dålig.  Je me sens malade. 

Vilken är din favoritfärg?  Quelle est ta couleur préférée? 

Var bor du?  Tu habites où? 

Nej, jag har inte syskon.  Non, je n’ai pas de frères et sœurs. 
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DIALOGUE 
 

hälsa på varandra hälsa på varandra 

fråga hur mycket klockan är fråga vad det är för väder 

fråga hur man kommer till Sacré-Cœur fråga vad kompisen gjort i helgen 

fråga vad det är för datum räkna upp några färger 

fråga om kompisen gillar senap räkna upp dagarna 

räkna tiotalen 10-100 fråga om kompisen förstår 

fråga om kompisen är hungrig fråga om kompisen gillar svamp 

räkna upp "jag är etc" räkna upp "jag har etc" 

fråga "vad är det?" och peka på något fråga "vem är det" och peka på någon 

fråga vad kompisens byxor kostar säg att du är trött 
 

 
 

Goddag! Är det för att äta?  
Ja, goddag. Kan man äta?  
Självklart. Hur många är ni?  
Vi är två.  
Häråt är ni snälla.  
Önskar ni en aperitif?  
Nej tack. Menyn tack.  
Här är den.  
Jaha, har ni bestämt er?  
Ja, jag tar en tomatsallad till förrätt.  
Och jag, jag skulle vilja ha en löksoppa till 
förrätt, tack. 

 

Mycket bra. Och sedan?  
Till huvudrätt tar jag en anka i apelsinsås tack.  
Och jag, jag tar en köttbit med lök tack.   
Mycket bra. Vilken stekning för köttbiten?  
Medium tack.  
Och till dryck? / Vad vill ni/önskar ni dricka?  
Två kåla och en tillbringare vatten tack.  
Genast.  
Ursäkta! Kan man få bröd tack?  
Jaha, köttbiten är till vem?  
Det är till mig, tack.  
-------------------------  
Jaha, smakade det bra?  
Det var mycket got!  
Önskar ni en ost och en efterrätt?  
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Bara en efterrätt tack. Vad har ni?  
Jaha, till efterrätt har vi äppelkaka, 
jordgubbskaka, glass, chokladkaka, päronpaj 
och brylépudding. 

 

Ok, en äppelkaka och en päronpaj tack.  
Mycket bra. Önskar ni en kaffe efter?  
Nej, tack. Notan tack.  
Här är den.  
Tack så mycket och hej då!  
Tack, hej då! Trevlig eftermiddag!  
 
Hej! Kan jag hjälpa er?  
Hej! Tar man hand om er?  
Nej, jag tittar bara lite.  
Nej tack. Jag skulle bara vilja titta lite.   
Ja, jag letar efter t-shirtar tack.  
Ja, t-shirtarna är därborta längst in.  
Ja, jag letar efter blusar.  
Ja, vilken färg önskar ni?  
Jag vet inte. Gul, kanske.  
Och vilken storlek har ni?  
Jag tar ofta XL.  
Se här en vacker gul blus.  
Ja, inte illa. Kan jag prova den?  
Självklart. Provhytten är därborta till vänster.  
----------------------  
Jaha, passar den er bra? Inte för stor?  
Nej, den är mycket bra. / Ja, den är lite stor, ja.  
Hur mycket kostar den här blusen?  
Den kostar bara 12 euro. Den är på rea.  
Ok, då tar jag den.  
Önskar ni något annat?  
Nej, tack. Det var allt.  
Jaha, 12 euro tack.  
Varsågod!  
Tack så mycket och hej då fröken.  
Hej då frun.  
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var ligger.................  
för att komma till.............  
hur mycket kostar..............  
jag söker/jag letar efter.................  
har ni......................  
telefonkort  
frimärken  
vykort  
finns det en cd-affär här?  
jag letar efter en telefonkiosk  
god kväll, rum nummer 30 tack.  
när stänger ni?  
är det öppet på lördagar?  
jag gillar inte rött  
tala långsammare tack!  
jag förstår  
ursäkta mig  
ingen orsak  
jag är inte härifrån  
jag skulle vilja växla de här sedlarna tack  
en biljett tack  
jag har inte min biljett  
jag är med dem  
ledsen, det har vi inte  
jag väntar på någon  
jag står i kö  
 

VANLIGA UTTRYCK 1 
 

1.  När börjar filmen?  
2.  Hur dags öppnar bion?  
3.  Gå rakt fram och sväng andra gatan till vänster.  
4.  Hur mycket kostar tidningen?  
5.  Gå rakt fram!  
6.  Det är kul!  
7.  Vad gjorde du igår? (vad har du gjort)  
8.  Jag gillar svenska filmer.  
9.  Varifrån kommer du?  
10.  Jag kommer från Sverige.  
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DIALOGUE 
 

hälsa på varandra hälsa på varandra 

fråga hur mycket klockan är fråga vad det är för väder 

fråga hur man kommer till Sacré-Cœur fråga vad kompisen gjort i helgen 

fråga vad det är för datum räkna upp några färger 

fråga om kompisen gillar senap räkna upp dagarna 

räkna tiotalen 10-100 fråga om kompisen förstår 

fråga om kompisen är hungrig fråga om kompisen gillar svamp 

räkna upp "jag är etc" räkna upp "jag har etc" 

fråga "vad är det?" och peka på något fråga "vem är det" och peka på någon 

fråga vad kompisens byxor kostar säg att du är trött 
 

 
 

Goddag! Är det för att äta? Bonjour! C'est pour manger? 
Ja, goddag. Kan man äta? Oui, bonjour. On peut manger? 
Självklart. Hur många är ni? Bien sûr. Vous êtes combien? 
Vi är två. Nous sommes deux. 
Häråt är ni snälla. Par ici, s'il vous plaît. 
Önskar ni en aperitif? Vous désirez un apéritif? 
Nej tack. Menyn tack. Non, mèrci, la carte s'il vous plaît. 
Här är den. La voilà. 
Jaha, har ni bestämt er? Alors, vous avez choisi? 
Ja, jag tar en tomatsallad till förrätt. Oui, moi je prends une salade de 

tomates comme entrée. 
Och jag, jag skulle vilja ha en löksoppa till 
förrätt, tack. 

Et moi, je voudrais une soupe à l'oignon 
comme entrée s'il vous plaît. 

Mycket bra. Och sedan? Très bien. Et ensuite? 
Till huvudrätt tar jag en anka i apelsinsås tack. Comme plat de résistance je prends un 

canard à l'orange s'il vous plaît. 
Och jag, jag tar en köttbit med lök tack.  Et moi, je prends une bavette à 

l'échalotte s'il vous plaît. 
Mycket bra. Vilken stekning för köttbiten? Très bien. Quelle cuisson pour la 

bavette? 
Medium tack. À point s'il vous plaît. 
Och till dryck? / Vad vill ni/önskar ni dricka? Et comme boisson? /Qu'est-ce que 

vous voulez/désirez boire? 
Två kåla och en tillbringare vatten tack. Deux cocas et une carafe d'eau s'il 

vous plaît. 
Genast. Tout de suite. 
Ursäkta! Kan man få bröd tack? Sil vous plaît! On peut avoir du pain s'il 

vous plaît? 
Jaha, köttbiten är till vem? Alors, la bavette c'est pour qui? 
Det är till mig, tack. C'est pour moi. Merci. 
------------------------- -------------------------------- 
Jaha, smakade det bra? Alors, ça a été? 
Det var mycket got! C'était très bon! 
Önskar ni en ost och en efterrätt? Désirez-vous un fromage et un 
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dessert? 
Bara en efterrätt tack. Vad har ni? Seulement un dessert s'il vous plaît. 

Qu'est-ce que vous avez? 
Jaha, till efterrätt har vi äppelkaka, 
jordgubbskaka, glass, chokladkaka, päronpaj 
och brylépudding. 

Alors, comme dessert nous avons tarte 
tatin, tarte aux fraises, coupes glacées, 
gâteau au chocolat, clafoutis aux poires 
et crème caramel. 

Ok, en äppelkaka och en päronpaj tack. Alors, une tarte tatin et un clafoutis s'il 
vous plaît. 

Mycket bra. Önskar ni en kaffe efter? Très bien. Désirez-vous un café après? 
Nej, tack. Notan tack. Non, merci, l'addition s'il vous plaît. 
Här är den. La voilà. 
Tack så mycket och hej då! Merci beaucoup et au revoir! 
Tack, hej då! Trevlig eftermiddag! Merci, au revoir. Bon après-midi! 

 

Hej! Kan jag hjälpa er? Bonjour! Je peux vous aider? 

Hej! Tar man hand om er? Bonjour! On s'occupe de vous? 

Nej, jag tittar bara lite. Non, je regarde seulement un peu. 

Nej tack. Jag skulle bara vilja titta lite.  Non merci. Je voudrais juste regarder 
un peu. 

Ja, jag letar efter t-shirtar tack. Oui, je cherche des t-shirts s'il vous 
plaît. 

Ja, t-shirtarna är därborta längst in. Oui, les t-shirts sont là-bas au fond. 

Ja, jag letar efter blusar. Oui, je cherche des chemisiers. 

Ja, vilken färg önskar ni? Oui, quelle couleur désirez-vous? 

Jag vet inte. Gul, kanske. Je ne sais pas. Jaune peut-être. 

Och vilken storlek har ni? Et quelle taille faites-vous? 

Jag tar ofta XL. Je prends souvent des XL 

Se här en vacker gul blus. Voilà un beau chemisier jaune. 

Ja, inte illa. Kan jag prova den? Oui,pas mal. Je peux l'essayer? 

Självklart. Provhytten är därborta till 
vänster. 

Bien sûr. La cabine d'essayage est là-
bas à gauche. 

---------------------- ---------------- 

Jaha, passar den er bra? Inte för stor? Alors, il vous va bien? Pas trop grand? 

Nej, den är mycket bra. / Ja, den är lite 
stor, ja. 

Non, il est très bien. / Oui, il est un peu 
grand oui. 

Hur mycket kostar den här blusen? Il coûte combien ce chemisier? 

Den kostar bara 12 euro. Den är på 
rea. 

Il coûte seulement 12 euros. Il est en 
solde. 

Ok, då tar jag den. D'accord, alors je le prends. 

Önskar ni något annat? Vous désirez autre chose? 

Nej, tack. Det var allt. Non, merci, ce sera tout/C'est tout. 

Jaha, 12 euro tack. Alors, 12 euros s'il vous plaît. 

Varsågod! Voilà! 

Tack så mycket och hej då fröken. Merci bien et au revoir mademoiselle! 

Hej då frun. Au revoir madame. 
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var ligger................. Où se trouve...................... 

för att komma till............. Pour aller à.............. 

hur mycket kostar.............. c'est combien................ 

jag söker/jag letar efter................. je cherche 

har ni...................... est-ce que vous avez........................ 

telefonkort des cartes téléphoniques/cartes de 
téléphone 

frimärken des timbres 

vykort des cartes postales 

finns det en cd-affär här? il y a un magasin de cd ici? 

jag letar efter en telefonkiosk je cherche une cabine téléphonique 

god kväll, rum nummer 30 tack. bonsoir, la chambre 30 s'il vous plaît 

när stänger ni? quand fermez-vous? 

är det öppet på lördagar? c'est ouvert le samedi? 

jag gillar inte rött je n'aime pas le rouge 

tala långsammare tack! parlez plus lentement s'il vous plaît 

jag förstår je comprends 

ursäkta mig excusez-moi / pardon 

ingen orsak de rien / je vous en prie 

jag är inte härifrån je ne suis pas d'ici 

jag skulle vilja växla de här sedlarna 
tack 

je voudrais changer ces billets s'il vous 
plaït 

en biljett tack un ticket s'il vous plaît 

jag har inte min biljett je n'ai pas mon billet 

jag är med dem je suis avec eux 

jag är i gruppen je suis du groupe 

ledsen, det har vi inte désolé on n'en a pas 

jag väntar på någon j'attends quelqu'un  

jag står i kö je fais la queue 

visa era väskor tack montrez vos sacs s'il vous plaît 

sätt, lägg väskorna därborta mettez / posez les sacs là-bas 
 

VANLIGA UTTRYCK 1 
 

11.  När börjar filmen? Quand commence le film? 

12.  Hur dags öppnar bion? À quelle heure ouvre le cinéma? 

13.  Var ligger Eiffeltornet? Où est la Tour Eiffel? 

14.  Gå rakt fram och sväng andra gatan till 
vänster. 

Allez tout droit et tournez la deuxième rue à 
gauche. 

15.  Hur mycket kostar tidningen? Combien coûte le journal? / C'est combien le 
journal? 

16.  Gå rakt fram! Allez tout droit! 

17.  Det är kul! C'est amusant/marrant/drôle 

18.  Vad gjorde du igår? (vad har du gjort) Qu'est-ce que tu as fait hier soir? 

19.  Jag gillar svenska filmer. J'aime les films suédois. 

20.  Det är suveränt! C'est génial/super! 

21.  Varifrån kommer du? D'où viens-tu? 

22.  Jag kommer från Sverige. Je viens de Suède. 
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LES PAYS 
 
 Vilket land är det? 

  
 

 Det är Italien. 

  
 

 Hur många invånare finns det? 

  
 

 Det finns 9 miljoner invånare. 

  
 

 Vad heter huvudstaden? 

  
 

 Huvudstaden heter Rome. 

  
 

 Vilken är valutan? 

  
 

 Valutan heter euro. 

  
 

 Hur stor är ytan? 

  
 

 Ytan är 555 000 km2 

  
 

 Vilket statsskick är det? 

  
 

 Det är en republik. 

  
 

 Vilka är de största städerna? 

  
 

 DE största städerna heter 

  
 

 Vad heter det högsta berget? 
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 Det högsta berget heter 

  
 

 Vilket är det officiella språket? 

  
 

 Det officiella språket är italienska. 

  
 

 Vilka är grannländerna? 

  
 

 Grannländerna är 

  
 

 Hur ser flaggan ut? 

  
 

 Flaggan är vit, grön och orange.  

  
 

 Hur ser Sveriges flagga ut? 

  
 

 Det är ett gult kors och en blå bakgrund. 

  
 

 Hur stor är folktätheten? 

  
 

 Folktätheten är 22 invånare/ km2 

  
 

 Vad heter landets president? / Vem är………… 

  
 

 Han heter Romani Prodi. 

  
 

 Finns det några kända personer som kommer från det här landet? 

  
 

 Den mest kända personen är Alberto Tomba. 
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LES PAYS 
 
 Vilket land är det? 
 C’est quel pays? 
 Det är Italien. 
 C’est l’Italie. 
 Hur många invånare finns det? 
 Il y a combien d’habitants? / Quelle est la population? 
 Det finns 9 miljoner invånare. 
 Il y a neuf millions d’habitants. 
 Vad heter huvudstaden? 
 Quelle est la capitale? / Comment s’appelle la capitale? 
 Huvudstaden heter Rome. 
 La capitale s’appelle/est Rome. 
 Vilken är valutan? 
 Quelle est la monnaie? 
 Valutan heter euro. 
 La monnaie s’appelle l'euro 
 Hur stor är ytan? 
 Quelle est la superficie? 
 Ytan är 555 000 km2 
 La superficie est 555 000 km2 
 Vilket statsskick är det? 
 Quel est le statut (du pays)? 
 Det är en republik. 
 C’est une république. 
 Vilka är de största städerna? 
 Quelles sont les (plus) grandes villes? 
 De största städerna heter 
 Les plus grandes villes sont…………………………. 
 Vad heter det högsta berget? 
 Comment s’appelle la plus haute la montagne? / le point culminant 
 Det högsta berget heter 
 La plus haute montagne s’appelle……………… 
 Vilket är det officiella språket? 
 Quelle est la langue officielle? 
 Det officiella språket är italienska. 
 La langue officielle est l’italien. 
 Vilka är grannländerna? 
 Quels sont les pays voisins? 
 Grannländerna är 
 Les pays voisins sont……………….. 
 Hur ser flaggan ut? 
 Comment est le drapeau? 
 Flaggan är vit, grön och orange.  
 Le drapeau est blanc, vert et orange. 
 Hur ser Sveriges flagga ut? 
 Comment est le drapeau suédois /de Suède? 
 Det är ett gult kors och en blå bakgrund. 
 Il y a une croix jaune sur un fond bleu. 
 Hur stor är folktätheten? 
 Quelle est la densité? 
 Folktätheten är 22 invånare/km2 
 La densité est 22 habitants/ km2 
 Vad heter landets president? / Vem är………… 
 Comment s’appelle le président du pays? Qui est……………. 
 Han heter Romani Prodi. 
 Il s’appelle 
 Finns det några kända personer som kommer från det här landet? 
 Il y a des gens connus qui viennent de ce pays? 
 Den mest kända personen är Alberto Tomba. 
 La personne la plus connue c’est Alberto Tomba. 
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LA VIE QUOTIDIENNE 1; fiche-contrôle 8;  
 

 
jag går hem 

 
jag tittar på termometern 

 
jag kammar mig 

 
jag lägger mig 

 
jag börjar lektionen 

 
jag torkar mig 

 
jag somnar 

 
jag stiger upp 

 
jag tittar mig i spegeln 

 
jag borstar tänderna 

 
jag vaknar 

 
fiche-contrôle 12; Vad säger du när du 
 

 
håller med någon? 

 
säger att någon har fel 

 
frågar vad din kompis skall göra i morgon? 

 
berättar att du har spelat tennis i helgen? 

 
berättar att du har varit i Karlstad? 
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frågar en kompis om han/hon vill gå på bio i kväll? 

 
säger att du inte har gjort något särskilt? 

 
frågar vad någon gjorde igår? 

 
frågar vad någon tycker om t.ex. cider? 

 
talar om att du är emot abort? 

 
talar om att du är för EU? 

 
talar om hur du känner dig? 

 
arg   glad, uppåt  

bestört   utmattad  

förbannad   orolig  

förvånad   sjuk  

ledsen   trött  

olycklig   hungrig  

lycklig   i full form  

glad, nöjd   lugn  

besviken   törstig  

 
VANLIGA ORD/FRASER/DIALOGER 1;.................... 
 

A Ska vi gå till bion? /skolan/restaurangen/teatern 
 
 
 
 

 

B Åh nej, jag vill inte. Jag föredrar gå på banken. 
 
 
 

 

A Ok, vi går på banken. 
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CE QU’ON AIME FAIRE 1 
 

A Vad tycker du om att göra? 

 
 

 

B Jag gillar att spela rugby och du, vad tycker du om att göra? 

 
 
 
 

 

A Jag, jag gillar att spela fotboll. 

 
 
 

 

 
CE QU’ON AIME FAIRE 2 
 

A Vad tycker du inte om? 

 
 

 

B Jag tycker inte om att spela fotboll. Och du? Vad tycker du inte om? 

 
 
 
 

 

A Jag, jag tycker inte om att städa. 

 
 
 

 

 

spela piano   bädda  

handla   dansa – sjunga  

spela gitarr   duka  

spela tennis   duka av  

spela handboll   gå på bio  

idrotta   göra läxorna  

diska   spela basket  

laga mat   spela teater  

städa   spela tennis  

jogga   titta på teve  
 

CE QU’ON AIME FAIRE 3 
 

A Vad tycker du om teve/teater/videospel? 
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B Jag tycker att det är 
roligt/hemskt/tråkigt/intressant/suveränt/idiotiskt/fantastiskt 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

basket – teve – romantiska filmer – aktionfilmer – glass  

 
 
 
 
godis – golf – kaffe – öl – te – choklad – pizza – chips – grönsaker – snö - modet 

 
 
 
 
 

 
CE QU’ON AIME FAIRE 4 
 

A Vilket är ditt favorityrke? 

 
 
 

 

B Jag skulle vilja bli 
läkare/sjuksköterska/mekaniker/pilot/lärare/säljare/journalist 
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RÉVISION GÉNÉRALE; LES PRONOMS POSSESSIFS  
 

 sœur f hans syster   montre f min klocka 

 prof m deras lärare   cochons mpl våra grisar 

 frère m vår syster   crayon m hennes penna 

 tantes fpl era fastrar   livres mpl dina böcker 

 

L’HEURE 

14.35  

19.15  

22.45  

18.10  

13.55  

22.30  

15.40  

16.20  
 

LES VERBES 
 

 infinitif participe présent participe passé présent 
 bosser =jobba    
 futur imparfait passé composé présent 
je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 conditionnel subjonctif plusqueparfait impératif 
je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 

64   52  
27   38  
11   12  
73   69  
79   76  
23   95  
100   49  
88   94  
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exercice oral; fråga varandra 
 
1. hur dags ni går upp på morgonen 

2. hur dags ni lägger er på kvällen 

3. vad ni har gjort i helgen 

4. vad det är för väder 

5. hur dags ni äter frukost 

6. var ni bor 

7. vad ni tycker om för mat 

8. om ni är hungriga 

9. vad något är genom att peka på det 

10. om ni gillar tennis 

11. vad det är för datum 

12. vilken musik ni gillar 

13. vilket land ni kommer ifrån 

14. vad huvudstaden i Italien heter 

15. vilka de största städerna är i Sverige 

16. vilket som är det största berget i Sverige 

17. vad en tidning kostar i Sverige 

18. vilka de största städerna är i Norge 

19. vad huvudstaden i Grekland heter 

20. vilket som är det största berget i Europa 

21. hur dags ni slutar skolan idag 

22. många invånare det finns i Sverige 

23. vilka kända byggnader ni kan i Paris 

24. vad era föräldrar heter 

25. hur många invånare det finns i Paris 

26. vad ni tycker om Melodifestivalen (l'Eurovision) 

27. om ni har syskon 

28. hur dags ni började skolan idag 

29. vilken som är er favoritfärg 

30. många invånare det finns i Frankrike 

31. hur gamla ni är 

32. vad era föräldrar har för yrke 

33. om ni är rädda för spindlar 

34. vilket som är ert favoritprogram på teve (émission préférée) 

35. om ni röker 

36. vilken som är er favoritskådespelare 

37. vad en croque-monsieur är för något 

38. hur långa ni är 
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DIALOGUES 
 

1. fråga efter toaletten 

2. fråga hur mycket skorna kostar 

3. fråga vad klockan är 

4. köp ett chokladbröd 

5. be att få saltet 

6. fråga vilken stekning 

7. tala om hur mycket klockan är 

8. beställ en efterrätt 

9. berätta vad du tycker om Stockholm 

10. tala om att det smakade bra 

11. be någon tala långsamt 

12. säg att det är jobbigt 

13. fråga vilka smaker det finns på glassarna 

14. fråga om det finns vykort 

15. be om mer bröd 

16. köp vackra frimärken 

17. säg att du förstår 

18. köp ett telefonkort 

19. berätta att du är från Sverige 

20. säg att du har sovit gott 

21. fråga efter närmaste tunnelbana 

22. be att få rumsnyckel 27 

23. be att få en ny handduk 

24. be att få växla ett 1 euro till 2 50-centimesmynt 

25. beställ en förrätt 

26. bjud kompisen på ett glas saft 

27. fråga vad kompisen tycker om Stockholm 

28. köp en vaniljglass 

29. fråga om det finns några andra färger 

30. säg att du är trött 

31. fråga om de har frimärken 

32. tala om vilken stekning du vill ha 

33. säg att du inte vill 

34. fråga vilka andra färger det finns på t-shirtarna 

35. säg "samma sak till mig" 

36. be om mer vatten 

37. säg att du talar franska 

38. köp 7 baguetter 

39. beställ en kopp thé  
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 être=vara   avoir=ha 

     

je   je  

tu   tu  

il   il  

nous   nous  

vous   vous  

ils   ils  

 

LES PRONOMS POSSESSIFS 
 

singulier - ental  pluriel - flertal 

 masculin féminin   masculin+féminin 

min, mitt    mina  

din, ditt    dina  

hans, hennes, sin, sitt    hans, hennes, sina  

vår, vårt    våra  

er, ert    era  

deras    deras  

 

FORM 
 

lettre (f)  brev ett brev brevet breven 

 
 

    

billet (m) sedel en sedel sedeln sedlarna 

 
 

    

ordinateur (m) dator en dator datorn datorerna 

 
 

    

école (f) skola en skola skolan skolorna 

 
 

    

prof (m) lärare en lärare läraren lärarna 

 
 

    

hôtel (m) hotell ett hotell hotellet hotellen 
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LES NÉGATIONS – Sätt meningarna i INTE-form 
 

1 je travaille jag arbetar 

 
 

  

2 elle regarde la télé hon tittar på teve 

 
 

  

3 vous venez ce soir ni kommer i kväll 

 
 

  

4 c’est difficile det är svårt 

 
 

  

5 j’ai 50 ans jag är 50 år gammal 

 
 

  

6 il lit un livre han läser en bok 

 
 

  

 

LE COMPLÉMENT DU NOM 
 

1 
 
 

Kons sjukdom (une vache=en ko ; une maladie=en sjukdom) 

 svensk 
översättning 

 
 

2 
 
 

Lärarens elever (un prof – un élève) 

 svensk 
översättning 

 
 

3 
 
 

Pierres hund (un chien) 

 svensk 
översättning 

 
 

4 
 
 

Presidentens tal (un président – un discours) 

 svensk 
översättning 

 
 

5 
 
 

Kvinnans dag (une femme – un jour) 

 svensk 
översättning 

 
 

 


