
SITUATIONS 

 

1. du vill köpa vykort av en försäljare, försök att 

pruta så mycket du kan 

1. du är vykortsförsäljare, du tycker inte om att 

sänka dina priser så mycket ; försök sälja så 

många vykort som möjligt men så dyrt som 

möjligt 

2. du går tillbaka till klädbutiken för att byta 

skjortan du nyss köpte ; den var trasig i ärmen ; 

tyvärr har du tappat bort kvittot (kvitto=un 

reçu ; un ticket de caisse) 

2. du är expedit i en klädbutik ; om kunder vill 

byta en vara måste de kunna uppvisa kvitto från 

sina inköp (kvitto=un reçu ; un ticket de caisse) 

3. du är kypare om skall fråga gästen hur 

han/hon vill ha biffen stekt 

3. beställ en biff på restaurangen 

4. du ser en snygg kille/tjej som du vill prata 

med; försök ta kontakt genom att ställa lite frågor 

4. du är turist i Paris när en fransk kille/tjej 

kommer fram och börjar prata med dig; du är 

inte så sugen på att prata med främmande 

människor 

5. du arbetar på hotell och du skall ta hand om 

nya gäster 

5. du skall ta in på ett hotell i Paris; du är ensam 

och skall stanna i 5 dagar, du vill helst ha ett 

billigt rum med dusch och toalett 

6. be att få en ny plastpåse eftersom att din just 

har gått sönder 

6. du jobbar i ett snabbköp; plastpåsarna kostar 

30 centimes om någon behöver ha en extra 

7. be att få växla en 20-eurosedel i olika mynt 7. hjälp kunden med växling av mynt 

8. fråga om det finns en skivbutik i närheten 8. förklara hur man kommer till en skivbutik i 

Karlstad, du befinner dig på busstationen i 

Karlstad 

9. förklara för en fransman var i Sverige du bor 9. berätta lite om dig själv 

10. säg 10 svar på frågor om dig (de skall 

stämma), kompisen försöker ställa de rätta 

frågorna efter dina svar) 

10. din kompis kommer att ge svaren på frågor 

som du skall ställa (kompisen svarar först och du 

försöker sedan ställa den korrekta frågan) 

 

11. diskutera på franska vad ni tycker om euron 11. diskutera på franska vad ni tycker om euron 

12. beskriv en för dig typisk fransman 12. beskriv en för dig typisk fransman 

13. beskriv en för dig typisk svensk 13. beskriv en för dig typisk svensk 

14. säg att du har varit på Louvren idag 14. säg att du har varit på Louvren idag 

15. förklara varför du inte gillar en viss mat (t.ex. 

varför du inte tycker om fisk eller grönsaker) 

15. säg varför du älskar en viss maträtt, motivera 

ordentligt ditt svar 

16. berätta vad du gör till hösten 16. berätta vad du gör till hösten 

17. säg något om dina högstadieår 17. säg något om dina högstadieår 

18. berätta och förklara om ditt favoritföremål 18. berätta och förklara om ditt favoritföremål 

19. rätt eller fel: rökförbud på alla offentliga 

platser 

19. rätt eller fel: rökförbud på alla offentliga 

platser 

20. berätta vad du tycker om att flyga 20. berätta vad du tycker om att flyga 

21. berätta om något du är rädd för och varför 21. berätta om något du är rädd för och varför 

22. morgon eller nattmänniska? förklara och 

berätta! 

22. morgon eller nattmänniska? förklara och 

berätta! 

23. vad innebär påsk för dig? 23. vad innebär påsk för dig? 

 

 

 



SITUATIONS ET PHRASES 

 

1. be att få mer pommes-frites på restaurangen 

2. be att få två handdukar till på hotellet 

3. säg att du inte har någon växel 

4. fråga om det finns andra modeller av byxorna 

5. säg att det inte finns några gröna skjortor kvar 

6. säg att det är förbjudet att röka här 

7. fråga vad det finns för varma rätter på tåget 

8. fråga om de säljer godis 

9. fråga om det har chokladbröd 

10. säg att du vill ha samma sak som din kompis 

11. be att få din biff lite mer stekt 

12. säg att vykorten är för dyra 

13. säg att du inte har pengar 

14. be någon tala långsammare 

15. säg att du inte förstår 

16. säg att du talar lite franska 

17. säg att det är gott 

18. säg att du svettas 

19. säg att du är törstig 

20. säg att din kompis vill ha mer grönsaker 

21. be att få mer bröd 

22. beställ en sallad utan dressing 

23. fråga om det är gurka i salladen 

24. säg att du inte vill ha svamp i såsen 

25. säg att du fryser 

26. säg att du kommer från Sverige 

27. fråga vad det blir för väder i morgon 

28. säg att du är mycket trött 

29. säg att du bor på rum nummer 754 

30. be att få köpa en dricka i hotellbaren 

31. beställ en flaska mineralvatten utan kolsyra 

32. säg att du inte hittar ditt hotell – hotell Jarry 

33. fråga efter närmaste metron 

34. säg att du bara har stora sedlar 

35. du har en dålig dag – säg att det inte är din dag idag 

36. önska någon lycka till 

37. fråga någon varifrån han/hon kommer 

38. Stefan skänker dig 1000 kronor som du måste göra av med så exakt som möjligt; vad köper du? 

motivera och förklara utförligt vad du köper och varför 

39. du skall ge någon en ros – till vem? motivera utförligt varför 

40. berätta om det du tycker är det sämsta teveprogrammet som går på svensk teve; förklara och 

motivera ditt svar! 


