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BON COURAGE!!! (sg) 



QUESTIONS niveau 1b 
 

1  fråga hur mycket klockan är 

2  vad heter ”en grå keps” på franska? 

3  fråga vilken storlek 

4  vad heter ”när” på franska? 

5  säg att du har ont i ryggen 

6  räkna upp minst 8 färger 

7  säg att du letar efter en snygg slips 

8  säg: rakt fram 

9  säg att du har ont i huvudet 

10  fråga vilken som är kompisens favoritsångare 

11  fråga om det finns röda päron 

12  säg att kompisen har en snygg tröja 

13  be om notan 

14  fråga vilket datum det är 

15  tala om hur mycket klockan är 

16  fråga vad det kostar 

17  säg: ”det är inte är bra” 

18  fråga vilken som är kompisens favoritfärg 

19  säg att du inte är engelsk 

20  säg att han har rakt hår 



21  säg att du inte tycker om godis 

22  fråga om de har en svensk tidning 

23  säg att du har ont i foten 

24  fråga ”vad önskas?” 

25  säg att Eiffeltornet väger 10100 ton 

26  fråga om kompisen har en häst 

27  säg att du spelar basket 

28  säg att du vill ha mer pommes-frites 

29  säg att hon har bruna ögon 

30  säg: tag första gatan till vänster 

31  fråga vilken som är kompisens favoritsångerska 

32  fråga var kompisen bor 

33  säg att du städar 

34  köp 3 bröd 

35  säg att du äter mycket 

36  säg att du är mycket trött 

37  fråga om det finns pannkaka 

38  fråga vilken som är kompisens favoritgrupp 

39  säg att Notre Dame är en stor kyrka 

40  vad heter ”en gul tröja” på franska? 

41  säg att du är svensk 



42  fråga om det finns toaletter här 

43  beställ en glass med jordgubbsmak 

44  vad heter ”en röd kjol” på franska? 

45  säg siffran 370 på franska 

46  säg: tag tredje gatan till höger 

47  säg att du inte tittar på teve 

48  vad heter ”en blå t-shirt” på franska? 

49  säg: ”vem är det?” 

50  fråga Stefan hur lång han är 

51  säg till kompisen att han/hon har krulligt hår 

52  säg: ”det snöar idag” 

53  böj ”jag har, du har etc” 

54  säg att les Champs-Élysées är en stor gata i Paris 

55  säg att du säljer Eiffeltornet 

56  säg att du är ledsen 

57  fråga varför 

58  fråga om kompisen är gift 

59  fråga hur mycket kompisen väger 

60  räkna upp minst 8 kroppsdelar 

61  fråga om kompisen känner till Arthur 

62  beställ en välstekt köttbit 



63  säg att du gillar fisk 

64  fråga om kompisen har en hund 

65  säg siffran 573 på franska 

66  säg att Oslo är en vacker stad 

67  säg att du är törstig 

68  säg: ”jag har glasögon” 

69  säg: tag andra gatan till höger 

70  fråga om kompisen har syskon 

71  säg att du är hungrig 

72  säg att Eiffeltornet är 324 meter högt 

73  säg siffran 492 på franska 

74  säg: ”kan jag hjälpa er” på franska 

75  be om ursäkt 

76  säg att du har ont i magen 

77  säg siffran 255 på franska 

78  säg att du avskyr katter 

79  säg att du har en bror 

80  räkna upp dagarna  

81  fråga vad kompisens pappa heter 

82  be någon tala långsammare 

83  säg att du inte mår bra 



84  fråga vad kompisen gör 

85  fråga vilken dag det är 

86  vad heter ”en grön slips” på franska? 

87  fråga vad kompisens mamma heter 

88  säg att du gillar äpplen 

89  säg att du tittar på teve 

90  säg: ”jag vet inte” 

91  säg: ”det regnar inte idag” 

92  säg att du bara vill titta lite 

93  fråga om kompisen gillar grönsaker 

94  säg att det är dyrt här 

95  säg att du inte har en syster 

96  säg att du väger 72 kilo 

97  säg siffran 160 på franska 

98  säg att du shoppar 

99  böj ”jag är, du är etc” 

100  säg: ”kanske i kväll” 

 



DIALOGUE 

 

1 beställ kyckling till huvudrätt 

2 säg att du vill ha biffen medium 

3 beställ en välstekt biff 

4 fråga om det finns toaletter 

5 beställ en sallad med skinka till förrätt 

6 beställ en stor glass till efterrätt 

7 säg att du är hungrig 

8 be att få matsedeln 

9 beställ mer bröd 

10 säg att du har ont i magen 

11 säg att du har ont i ryggen 

12 fråga om kompisen har ont i huvudet 

13 säg att du är trött 

14 tala om vad klockan är 

15 fråga hur mycket cd:n kostar 

16 säg att den kostar 8,50 euro 

17 säg att du inte förstår 

18 säg att du letar efter Eiffeltornet 

19 fråga om det finns en klädesbutik i närheten 

20 be någon tala långsammare 

21 säg att du är svensk 

22 säg att du bor i Sverige 

23 beställ mineralvatten utan kolsyra 

24 säg att det är gott 

25 säg att du vill ha ost 

26 säg att det är dyrt 

27 fråga hur lång kyparen är 

28 tala om hur lång du är 

29 säg att du inte vet 

30 säg att det är vackert väder idag 

 

 



exercices 
 

måndag fredag 

tisdag lördag 

onsdag söndag 

torsdag 35 

42 80 

56 84 

63 90 

70 92 

73 96 

vad gör du?  
jag tittar på teve  
det är inte bra  
var är min bok?  
jag har en bror  
min syster heter Lisa  
jag vill inte  
hon städar  
var ligger.....?  
det är inte kallt idag  
det snöar  
jag älskar snö!  
 

 
 

 

1 grammaire1 VERBET VARA I PRESENS (ÄR) 

 är översättning 

je   

tu   

il   

elle   

on   

nous   

vous   

ils   

elles    
 

 

 

 



VERBET HA I PRESENS (HAR) 

 har översättning 

je   

tu   

il   

elle   

on   

nous   

vous   

ils   

elles    
 

har du en bror?  

vi har en röd bil  

har hon en syster?  

har ni pannkakor här?  

du är dum  

är ni svensk?  

 

ER-VERB I PRESENS (NUTIDSFORM): DISCUTER (=diskutera) 

 diskuterar översättning 

je   

tu   

il   

elle   

on   

nous   

vous   

ils/elles   
 

ER-VERB I PRESENS (NUTIDSFORM): SAUTER (=hoppa) 

 hoppar översättning 

je   

tu   

il   

elle   

on   

nous   

vous   

ils/elles   
 



vi talar franska (parler)  
de äter mycket (manger)  
jag jobbar bra (travailler)  
tittar ni på teve? (regarder)  
han leker med min bror (jouer)  
vi letar efter banken (chercher)  
du gråter ofta (pleurer)  
 

ER-VERB I PASSÉ COMPOSÉ (HAR-FORM): DISCUTER (=diskutera) 

 har diskuterat översättning 

je   

tu   

il   

elle   

on   

nous   

vous   

ils/elles   
 

ER-VERB I PASSÉ COMPOSÉ (HAR-FORM): JOUER (=leka, spela) 

 har spelat, har lekt översättning 

je   

tu   

il   

elle   

on   

nous   

vous   

ils/elles   

elles    
 

hon har diskuterat med mig  
ni har ätit mycket  
du har jobbat bra idag (travailler)  
jag har tittat på teve (regarder)  
de har köpt en cykel (acheter)  
vi har hittat  banken (trouver)  
har ni sjungit idag? (chanter)  

 

 

 

 



ER-VERB I FUTUR (FRAMTIDSFORM): DISCUTER (=diskutera) 

 ska diskutera översättning 

je   

tu   

il   

elle   

on   

nous   

vous   

ils/elles   
 

ER-VERB FUTUR (FRAMTIDSFORM): JOUER (=leka, spela) 

 ska spela, ska leka översättning 

je   

tu   

Il   

elle   

on   

nous   

vous   

ils/elles   
 

hon ska diskutera med mig  
ni ska diskutera politik  
du ska spela hockey på lördag  
jag ska titta på teve i kväll (regarder)  
de ska köpa en ny mobil (acheter)  
vi ska vinna matchen (gagner)  
ska ni sjunga idag? (chanter)  
 

i ordning: presens, då-tid, futurum; skämta=plaisanter; sluta=arrêter; skapa=créer 
skämta (att skämta)  

jag skämtar  

du skämtar  

han skämtar  

hon skämtar  

vi/man skämtar  

vi skämtar  

ni skämtar  



de skämtar  

jag skämtade(har skämtat)  

du skämtade(har skämtat)  

han skämtade(har skämtat)  

hon skämtade(har skämtat)  

vi/man skämtade(har skämtat)  

vi skämtade(har skämtat)  

ni skämtade(har skämtat)  

de skämtade(har skämtat)  

jag ska skämta  

du ska skämta  

han ska skämta  

hon ska skämta  

vi/man ska skämta  

vi ska skämta  

ni ska skämta  

de ska skämta  

sluta (att sluta)  

jag slutar  

du slutar  

han slutar  

hon slutar  

vi/man slutar  

vi slutar  

ni slutar  

de slutar  

jag slutade(har slutat)  



du slutade(har slutat)  

han slutade(har slutat)  

hon slutade(har slutat)  

vi/man slutade(har slutat)  

vi slutade(har slutat)  

ni slutade(har slutat)  

de slutade(har slutat)  

jag ska sluta  

du ska sluta  

han ska sluta  

hon ska sluta  

vi/man ska sluta  

vi ska sluta  

ni ska sluta  

de ska sluta  

skapa (att skapa)  

jag skapar  

du skapar  

han skapar  

hon skapar  

vi/man skapar  

vi skapar  

ni skapar  

de skapar  

jag skapade(har skapat)  

du skapade(har skapat)  

han skapade(har skapat)  



hon skapade(har skapat)  

vi/man skapade(har skapat)  

vi skapade(har skapat)  

ni skapade(har skapat)  

de skapade(har skapat)  

jag ska skapa  

du ska skapa  

han ska skapa  

hon ska skapa  

vi/man ska skapa  

vi ska skapa  

ni ska skapa  

de ska skapa  

 

blandat: missa=rater; sjunga=chanter; förklara=expliquer 
ni missar  

jag förklarade(har förklarat)  

missa (att missa)  

han förklarar  

vi missar  

vi/man ska förklara  

vi/man ska sjunga  

vi sjöng(har sjungit)  

vi/man sjunger  

du ska sjunga  

vi missade(har missat)  

han missar  

ni sjunger  



vi förklarar  

vi/man missade(har missat)  

du förklarade(har förklarat)  

han missade(har missat)  

jag ska sjunga  

ni ska förklara  

du ska förklara  

vi förklarade(har förklarat)  

de ska förklara  

han förklarade(har förklarat)  

han sjöng(har sjungit)  

förklara (att förklara)  

vi/man sjöng(har sjungit)  

ni sjöng(har sjungit)  

de missade(har missat)  

hon sjunger  

de sjunger  

vi/man ska missa  

vi ska missa  

vi ska sjunga  

vi/man förklarar  

han sjunger  

du sjöng(har sjungit)  

du missar  

hon sjöng(har sjungit)  

hon missade(har missat)  

de ska missa  



ni ska missa  

ni förklarar  

jag förklarar  

hon missar  

han ska förklara  

jag ska förklara  

vi ska förklara  

jag missar  

hon ska sjunga  

hon förklarar  

sjunga (att sjunga)  

vi/man missar  

de ska sjunga  

de förklarar  

vi/man förklarade(har förklarat)  

du missade(har missat)  

hon förklarade(har förklarat)  

jag missade(har missat)  

hon ska förklara  

vi sjunger  

jag sjöng(har sjungit)  

ni ska sjunga  

du förklarar  

de förklarade(har förklarat)  

de missar  

jag ska missa  

han ska missa  



hon ska missa  

han ska sjunga  

jag sjunger  

ni missade(har missat)  

du sjunger  

du ska missa  

ni förklarade(har förklarat)  

de sjöng(har sjungit)  

 

LES NÉGATIONS (nekande meningar = INTE) 
je sais  
il comprend  
elle mange sa banane  
vous travaillez bien  
ils pleurent  
il fait beau  
c’est génial  
vous avez raison  
j’ai 30 ans  
il habite ici  
nous aimons Paris  
tu es gentil  
 

Louis14; voc; glosor.eu; questions ; devoir ; corrigé 
mäktig  

blev, har blivit  

kung  

lära sig – lärt sig  

yrke  

politiker  

arbeta  

https://glosor.eu/ovning/louis14.9360153.html
http://www.franska.be/exercices/exercices3/eclair/Louis14.pdf
http://www.franska.be/exercices/exercices3/eclair/Louis14devoir.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/eclair/Louis14corrige.pdf


ensam, själv  

beslut  

ta  

välja  

solen  

vara  

utan  

liv  

ordspråk, motto  

över alla  

spela gitarr  

sjunga  

gud  

mode  

konditor  

kaka  

förbereda, tillaga  

regera, styra  

var  

jakt  

ridning  

tidsfördriv  

smeknamn  

questions: 
1 de qui parle le texte? 

2 quel est son nom complet ? 

3 quel est son surnom ? 



4 quand est-il né ? 

5 quel est son métier ? quelle est sa profession ? 

6 quel est son symbole ? 

7 pourquoi ce symbole ? 

8 qu’est-ce qu’il adore ? 

9 il joue de quel instrument ? 

10 combien de temps est-il roi ? 

11 à quel âge devient-il roi ? 

12 que fait un pâtissier chez lui chaque jour ? 

 
Angèle en 10 questions; *läs inte på dessa ord; glosor.eu; devoir; corrigé 

sångare, sångerska  

belgisk, belgare  

försäljning  

första  

du kan  

det betyder  

oordning  

blivit - bli  

början  

sedan  

jag har gjort  

skrivit  

egen, ren  

en sång  

du kommer från  

https://glosor.eu/ovning/angele10q.9360152.html
http://www.franska.be/exercices/exercices3/fondant/angele10qdevoir.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/eclair/angeleen10questionscorrige.pdf


full  

det finns fullt av  

lyssna på  

allt  

följare  

galen  

sociala medier  

farlig  

jätteintresserad av  

tycka, finna, anse  

ha problem  

*självförtroende  

*rädsla  

sniglar  

vad är viktigt  

för dig  

miljö  

*oumbärligt  

*absurt  

plan  

*turné  

just nu  

*utter  

sko  

pasta  

 
1 elle s’appelle comment ?  

2 quelle est sa profession ?  



3 elle vient de quel pays ?  

4 elle a combien d’abonnés sur Instagram ?  

5 qui a écrit ses chansons ?  

6 que fait son père ?  

7 que fait sa mère ?  

8 que fait son frère ?  

9 qu’est-ce qu’elle pense des réseaux sociaux ?  

10 qu’est-ce qu’elle écoute comme musique ?  

11 quand est-elle née ?  

12 quel est son surnom ?  

13 qu’est-ce qu’elle n’aime pas ? elle a peur de quoi ?  

14 qu’est-ce qui est important pour elle ?  

 

corrigé 
QUESTIONS niveau 2b corrigé 
 

1  fråga hur mycket klockan är quelle heure est-il? 

2  vad heter ”en grå keps” på franska? une casquette grise 

3  fråga vilken storlek quelle taille? 

4  vad heter ”när” på franska? quand 

5  säg att du har ont i ryggen j’ai mal au dos 

6  räkna upp minst 8 färger rouge, vert, jaune, marron, noir, blanc, bleu, gris 

7  säg att du letar efter en snygg slips je cherche une belle/jolie cravate 

8  säg: rakt fram tout droit 

9  säg att du har ont i huvudet j’ai mal à la tête 

10  fråga vilken som är kompisens favoritsångare quel est ton chanteur préféré? 



11  fråga om det finns röda päron il y a des poires rouges? 

12  säg att kompisen har en snygg tröja tu as un beau/joli pull 

13  be om notan l’addition, s’il vous plaît 

14  fråga vilket datum det är c’est quelle date? 

15  tala om hur mycket klockan är il est huit heures moins vingt (19.40) 

16  fråga vad det kostar c’est combien? 

17  säg: ”det är inte är bra” ce n’est pas bien 

18  fråga vilken som är kompisens favoritfärg quelle est ta couleur préférée? 

19  säg att du inte är engelsk je ne suis pas anglais 

20  säg att han har rakt hår il a des cheveux raides 

21  säg att du inte tycker om godis je n’aime pas les bonbons 

22  fråga om de har en svensk tidning vous avez un journal suédois? 

23  säg att du har ont i foten j’ai mal au pied 

24  fråga ”vad önskas?” vous désirez? 

25  säg att Eiffeltornet väger 10100 ton la Tour Eiffel pèse 10100 tonnes 

26  fråga om kompisen har en häst tu as un cheval? 

27  säg att du spelar basket je joue au basket 

28  säg att du vill ha mer pommes-frites encore des frites s’il vous plaît 

29  säg att hon har bruna ögon elle a des yeux marron 

30  säg: tag första gatan till vänster prenez la première rue à gauche 

31  fråga vilken som är kompisens favoritsångerska quelle est ta chanteuse préférée? 

32  fråga var kompisen bor tu habites où? 

33  säg att du städar je fais le ménage 

34  köp 3 bröd je voudrais trois pains s’il vous plaît 

35  säg att du äter mycket je mange beaucoup 

36  säg att du är mycket trött je suis très fatigué 

37  fråga om det finns pannkaka il y a des crêpes? 

38  fråga vilken som är kompisens favoritgrupp quel est ton groupe préféré? 

39  säg att Notre Dame är en stor kyrka Notre Dame est une grande église 

40  vad heter ”en gul tröja” på franska? un pull jaune 

41  säg att du är svensk je suis Suédois 

42  fråga om det finns toaletter här il y a des toilettes ici? 

43  beställ en glass med jordgubbsmak une glace á la fraise s’il vous plaît 

44  vad heter ”en röd kjol” på franska? une jupe rouge 

45  säg siffran 370 på franska trois cent soixante-dix 

46  säg: tag tredje gatan till höger prenez la troisième rue à droite 

47  säg att du inte tittar på teve je ne regarde pas la télé 

48  vad heter ”en blå t-shirt” på franska? un t-shirt bleu 

49  säg: ”vem är det?” qui est-ce? 

50  fråga Stefan hur lång han är tu mesures combien? 

51  säg till kompisen att han/hon har krulligt hår tu as des cheveux frisés 

52  säg: ”det snöar idag” il neige aujourd’hui 

53  böj ”jag har, du har etc” j’ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont 

54  säg att les Champs-Élysées är en stor gata i Paris les Champs-Elysées est une grande rue à Paris 

55  säg att du säljer Eiffeltornet je vends la Tour Eiffel 

56  säg att du är ledsen je suis désolé 

57  fråga varför pourquoi 

58  fråga om kompisen är gift tu es marié? 

59  fråga hur mycket kompisen väger tu pèses combien? 

60  räkna upp minst 8 kroppsdelar pied, dos, ventre, main, jambe, bras, bouche, tête 

61  fråga om kompisen känner till Arthur tu connais Arthur? 

62  beställ en välstekt köttbit une bavette bien cuite s’il vous plaît 

63  säg att du gillar fisk j’aime le poisson 

64  fråga om kompisen har en hund tu as un chien? 



65  säg siffran 573 på franska cinq cent soixante-treize 

66  säg att Oslo är en vacker stad Oslo est une belle ville 

67  säg att du är törstig j’ai soif 

68  säg: ”jag har glasögon” j’ai des lunettes 

69  säg: tag andra gatan till höger prenez la deuxième rue à droite 

70  fråga om kompisen har syskon tu as des frères et soeurs? 

71  säg att du är hungrig j’ai faim 

72  säg att Eiffeltornet är 324 meter högt la Tour Eiffel mesure 324 mètres 

73  säg siffran 492 på franska quatre cent quatre-vingt-douze 

74  säg: ”kan jag hjälpa er” på franska je peux vous aider? 

75  be om ursäkt excusez-moi 

76  säg att du har ont i magen j’ai mal au ventre 

77  säg siffran 255 på franska deux cent cinquante-cinq 

78  säg att du avskyr katter je déteste les chats 

79  säg att du har en bror j’ai un frère 

80  räkna upp dagarna  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 

81  fråga vad kompisens pappa heter comment s’appelle ton père? 

82  be någon tala långsammare parlez plus lentement s’il vous plaît 

83  säg att du inte mår bra ça ne va pas/je ne me sens pas bien 

84  fråga vad kompisen gör qu’est-ce que tu fais? 

85  fråga vilken dag det är c’est quel jour? 

86  vad heter ”en grön slips” på franska? une cravate verte 

87  fråga vad kompisens mamma heter comment s’appelle ta mère? 

88  säg att du gillar äpplen j’aime les pommes 

89  säg att du tittar på teve je regarde la télé 

90  säg: ”jag vet inte” je ne sais pas 

91  säg: ”det regnar inte idag” il ne pleut pas aujourd’hui 

92  säg att du bara vill titta lite je veux juste regarder un peu 

93  fråga om kompisen gillar grönsaker tu aimes les légumes? 

94  säg att det är dyrt här c’est cher ici 

95  säg att du inte har en syster je n’ai pas de soeur 

96  säg att du väger 72 kilo je pèse soixante-douze kilos 

97  säg siffran 160 på franska cent soixante 

98  säg att du shoppar je fais du shopping 

99  böj ”jag är, du är etc” je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont 

100  säg: ”kanske i kväll” peut-être ce soir 
 

DIALOGUE 
beställ kyckling till huvudrätt je voudrais un poulet comme plat principal 

säg att du vill ha biffen medium à point s’il vous plaît 

beställ en välstekt biff un steack bien cuit s’il vous plaît 

fråga om det finns toaletter il y a des toilettes? 

beställ en sallad med skinka till förrätt comme entrée je voudrais une salade au jambon, s’il vous plaît 

beställ en stor glass till efterrätt comme dessert je voudrais une grande glace s’il vous plaît 

säg att du är hungrig j’ai faim 

be att få matsedeln la carte s’il vous plaît 

beställ mer bröd encore du pain s’il vous plaît 

säg att du har ont i magen j’ai mal au ventre 

säg att du har ont i ryggen j’ai mal au dos 

fråga om kompisen har ont i huvudet tu as mal à la tête? 

säg att du är trött je suis fatigué 

tala om vad klockan är il est dix heures moins cinq (09.55) 

fråga hur mycket cd:n kostar c’est combien le cd? 

säg att den kostar 8,50 euro c’est 8,50 euros/il coûte 8,50 euros 

säg att du inte förstår je ne comprends pas 

säg att du letar efter Eiffeltornet je cherche la Tour Eiffel 

fråga om det finns en klädesbutik i närheten il y a un magasin de vêtements près d’ici? 

be någon tala långsammare parlez plus lentement s’il vous plaît 



säg att du är svensk je suis Suédois 

säg att du bor i Sverige j’habite en Suède 

beställ mineralvatten utan kolsyra de l’eau minérale non gazeuse (sans gaz) s’il vous plaît 

säg att det är gott c’est bon 

säg att du vill ha ost je voudrais du fromage s’il vous plaît 

säg att det är dyrt c’est cher 

fråga hur lång kyparen är vous mesurez combien? 

tala om hur lång du är je mesure 1 mètre quatre-vingt-huit 

säg att du inte vet je ne sais pas 

säg att det är vackert väder idag il fait beau aujourd’hui 
 

exercices 
 

måndag lundi 

tisdag mardi 

onsdag mercredi 

torsdag jeudi 

fredag vendredi 

lördag samedi 

söndag dimanche 

35 trente-cinq 

42 quarante-deux 

56 cinquante-six 

63 soixante-trois 

70 soixante-dix 

73 soixante-treize 

80 quatre-vingts 

84 quatre-vingt-quatre 

90 quatre-vingt-dix 

92 quatre-vingt-douze 

96 quatre-vingt-seize 

vad gör du? qu’est-ce que tu fais? 

jag tittar på teve je regarde la télé? 

det är inte bra ce n’est pas bien 

var är min bok? où est mon livre? 

jag har en bror j’ai un frère 

min syster heter Lisa ma soeur s’appelle Lisa 

jag vill inte je ne veux pas 

hon städar elle fait le ménage 

var ligger.....? où se trouve....? 

det är inte kallt idag il ne fait pas froid aujourd’hui 

det snöar il neige 

jag älskar snö! j’aime la neige! 
 
 

 
 

 

corrigé: 1 grammaire1 VERBET VARA I PRESENS (ÄR) 

 är översättning 

je suis jag är 

tu es du är 

il est han är 

elle est hon är 

on est vi/man är 

nous sommes vi är 

vous êtes ni är 

ils sont de är 

elles  sont de är (bara tjejer) 
 

VERBET HA I PRESENS (HAR) 

 har översättning 

j’ ai jag har, får 

tu as du har, får 

il a han har, får 

elle a hon har, får 

on a vi/man har, får 

nous avons vi har, får 

vous avez ni har, får 

ils ont de har, får 

elles  ont de har, får (bara tjejer) 



har du en bror? tu as un frère ? 

vi har en röd bil nous avons une voiture rouge 

har hon en syster? elle a une soeur? 

har ni pannkakor här? vous avez des crêpes ici ? 

du är dum tu es bête 

är ni svensk? vous êtes suédois? 
 

ER-VERB I PRESENS (NUTIDSFORM): DISCUTER (=diskutera) 

 diskuterar översättning 

je discute jag diskuterar 

tu discutes du diskuterar 

Il discute han diskuterar 

elle discute hon diskuterar 

on discute vi/man diskuterar 

nous discutons vi diskuterar 

vous discutez ni diskuterar 

ils discutent de diskuterar 

elles  discutent de diskuterar (bara tjejer) 
 

ER-VERB I PRESENS (NUTIDSFORM): SAUTER (=hoppa) 

 hoppar översättning 

je saute jag hoppar 

tu sautes du hoppar 

Il saute han hoppar 

elle saute hon hoppar 

on saute vi/man hoppar 

nous sautons vi hoppar 

vous sautez ni hoppar 

ils sautent de hoppar 

elles  sautent de hoppar (bara tjejer) 
 

vi talar franska (parler) vous parlez français 

de äter mycket (manger) ils mangent beaucoup 

jag jobbar bra (travailler) je travaille bien 

tittar ni på teve? (regarder) vous regardez la télé? 

han leker med min bror (jouer) elle joue avec mon frère 

vi letar efter banken (chercher) nous chercons la banque/on cherche la banque 

du gråter ofta (pleurer) tu pleures souvent 

ER-VERB I PASSÉ COMPOSÉ (HAR-FORM): DISCUTER (=diskutera) 

 har diskuterat översättning 

j’ ai discuté jag har diskuterat/diskuterade 

tu as discuté du har diskuterat/diskuterade 

Il a discuté han har diskuterat/diskuterade 

elle a discuté hon har diskuterat/diskuterade 

on a discuté vi/man har diskuterat/diskuterade 

nous avons discuté vi har diskuterat/diskuterade 

vous avez discuté ni har diskuterat/diskuterade 

ils ont discuté de har diskuterat/diskuterade 

elles  ont discuté de har diskuterat/diskuterade (bara tjejer) 
 

ER-VERB I PASSÉ COMPOSÉ (HAR-FORM): JOUER (=leka, spela) 

 har spelat, har lekt översättning 

j’ ai joué jag har spelat/spelade 

tu as joué du har spelat/spelade 

Il a joué han har spelat/spelade 

elle a joué hon har spelat/spelade 

on a joué vi/man har spelat/spelade 

nous avons joué vi har spelat/spelade 

vous avez joué ni har spelat/spelade 

ils ont joué de har spelat/spelade 

elles  ont joué de har spelat/spelade (bara tjejer) 
 

hon har diskuterat med mig elle a discuté avec moi 

ni har ätit mycket vous avez beaucoup mangé 

du har jobbat bra idag (travailler) tu as bien travaillé aujourd’hui 

jag har tittat på teve (regarder) j’ai regardé la télé 



de har köpt en cykel (acheter) tu as acheté un vélo 

vi har hittat  banken (trouver) nous avons trouvé la banque 

har ni sjungit idag? (chanter) vous avez bien chanté? 
 

ER-VERB I FUTUR (FRAMTIDSFORM): DISCUTER (=diskutera) 

 ska diskutera översättning 

je vais discuter jag ska diskutera 

tu vas discuter du ska diskutera 

Il va discuter han ska diskutera 

elle va discuter hon ska diskutera 

on va discuter vi/man ska diskutera 

nous allons discuter vi ska diskutera 

vous allez discuter ni ska diskutera 

ils vont discuter de ska diskutera 

elles  vont discuter de ska diskutera (bara tjejer) 
 

ER-VERB FUTUR (FRAMTIDSFORM): JOUER (=leka, spela) 

 ska spela, ska leka översättning 

je vais jouer jag ska spela, ska leka 

tu vas jouer du ska spela, ska leka 

Il va jouer han ska spela, ska leka 

elle va jouer hon ska spela, ska leka 

on va jouer vi/man ska spela, ska leka 

nous allons jouer vi ska spela, ska leka 

vous allez jouer ni ska spela, ska leka 

ils vont jouer de ska spela, ska leka 

elles  vont jouer de ska spela, ska leka (bara tjejer) 
 

hon ska diskutera med mig elle va discuter avec moi 

ni ska diskutera politik vous allez discuter politique 

du ska spela hockey på lördag tu vas jouer au hockey samedi 

jag ska titta på teve i kväll (regarder) je vais regarder la télé ce soir 

de ska köpa en ny mobil (acheter) ils vont acheter un nouveau vélo 

vi ska vinna matchen (gagner) nous allons gagner le match 

ska ni sjunga idag? (chanter) vous allez chanter aujourd’hui? 

i ordning: presens, då-tid, futurum; skämta=plaisanter; sluta=arrêter; skapa=créer 
skämta (att skämta) plaisanter 

jag skämtar je plaisante 

du skämtar tu plaisantes 

han skämtar il plaisante 

hon skämtar elle plaisante 

vi/man skämtar on plaisante 

vi skämtar nous plaisantons 

ni skämtar vous plaisantez 

de skämtar ils plaisantent 

jag skämtade(har skämtat) j’ai plaisanté 

du skämtade(har skämtat) tu as plaisanté 

han skämtade(har skämtat) il a plaisanté 

hon skämtade(har skämtat) elle a plaisanté 

vi/man skämtade(har skämtat) on a plaisanté 

vi skämtade(har skämtat) nous avons plaisanté 

ni skämtade(har skämtat) vous avez plaisanté 

de skämtade(har skämtat) ils ont plaisanté 

jag ska skämta je vais plaisanter 

du ska skämta tu vas plaisanter 

han ska skämta il va plaisanter 

hon ska skämta elle va plaisanter 

vi/man ska skämta on va plaisanter 

vi ska skämta nous allons plaisanter 

ni ska skämta vous allez plaisanter 

de ska skämta ils vont plaisanter 

sluta (att sluta) arrêter 

jag slutar j’arrête 

du slutar tu arrêtes 



han slutar il arrête 

hon slutar elle arrête 

vi/man slutar on arrête 

vi slutar nous arrêtons 

ni slutar vous arrêtez 

de slutar ils arrêtent 

jag slutade(har slutat) j’ai arrêté 

du slutade(har slutat) tu as arrêté 

han slutade(har slutat) il a arrêté 

hon slutade(har slutat) elle a arrêté 

vi/man slutade(har slutat) on a arrêté 

vi slutade(har slutat) nous avons arrêté 

ni slutade(har slutat) vous avez arrêté 

de slutade(har slutat) ils ont arrêté 

jag ska sluta je vais arrêter 

du ska sluta tu vas arrêter 

han ska sluta il va arrêter 

hon ska sluta elle va arrêter 

vi/man ska sluta on va arrêter 

vi ska sluta nous allons arrêter 

ni ska sluta vous allez arrêter 

de ska sluta ils vont arrêter 

skapa (att skapa) créer 

jag skapar je crée 

du skapar tu crées 

han skapar il crée 

hon skapar elle crée 

vi/man skapar on crée 

vi skapar nous créons 

ni skapar vous créez 

de skapar ils créent 

jag skapade(har skapat) j’ai créé 

du skapade(har skapat) tu as créé 

han skapade(har skapat) il a créé 

hon skapade(har skapat) elle a créé 

vi/man skapade(har skapat) on a créé 

vi skapade(har skapat) nous avons créé 

ni skapade(har skapat) vous avez créé 

de skapade(har skapat) ils ont créé 

jag ska skapa je vais créer 

du ska skapa tu vas créer 

han ska skapa il va créer 

hon ska skapa elle va créer 

vi/man ska skapa on va créer 

vi ska skapa nous allons créer 

ni ska skapa vous allez créer 

de ska skapa ils vont créer 
 

blandat: missa=rater; sjunga=chanter; förklara=expliquer 
ni missar vous ratez 

jag förklarade(har förklarat) j’ai expliqué 

missa (att missa) rater 

han förklarar il explique 

vi missar nous ratons 

vi/man ska förklara on va expliquer 

vi/man ska sjunga on va chanter 

vi sjöng(har sjungit) nous avons chanté 

vi/man sjunger on chante 

du ska sjunga tu vas chanter 

vi missade(har missat) nous avons raté 

han missar il rate 

ni sjunger vous chantez 

vi förklarar nous expliquons 



vi/man missade(har missat) on a raté 

du förklarade(har förklarat) tu as expliqué 

han missade(har missat) il a raté 

jag ska sjunga je vais chanter 

ni ska förklara vous allez expliquer 

du ska förklara tu vas expliquer 

vi förklarade(har förklarat) nous avons expliqué 

de ska förklara ils vont expliquer 

han förklarade(har förklarat) il a expliqué 

han sjöng(har sjungit) il a chanté 

förklara (att förklara) expliquer 

vi/man sjöng(har sjungit) on a chanté 

ni sjöng(har sjungit) vous avez chanté 

de missade(har missat) ils ont raté 

hon sjunger elle chante 

de sjunger ils chantent 

vi/man ska missa on va rater 

vi ska missa nous allons rater 

vi ska sjunga nous allons chanter 

vi/man förklarar on explique 

han sjunger il chante 

du sjöng(har sjungit) tu as chanté 

du missar tu rates 

hon sjöng(har sjungit) elle a chanté 

hon missade(har missat) elle a raté 

de ska missa ils vont rater 

ni ska missa vous allez rater 

ni förklarar vous expliquez 

jag förklarar j’explique 

hon missar elle rate 

han ska förklara il va expliquer 

jag ska förklara je vais expliquer 

vi ska förklara nous allons expliquer 

jag missar je rate 

hon ska sjunga elle va chanter 

hon förklarar elle explique 

sjunga (att sjunga) chanter 

vi/man missar on rate 

de ska sjunga ils vont chanter 

de förklarar ils expliquent 

vi/man förklarade(har förklarat) on a expliqué 

du missade(har missat) tu as raté 

hon förklarade(har förklarat) elle a expliqué 

jag missade(har missat) j’ai raté 

hon ska förklara elle va expliquer 

vi sjunger nous chantons 

jag sjöng(har sjungit) j’ai chanté 

ni ska sjunga vous allez chanter 

du förklarar tu expliques 

de förklarade(har förklarat) ils ont expliqué 

de missar ils ratent 

jag ska missa je vais rater 

han ska missa il va rater 

hon ska missa elle va rater 

han ska sjunga il va chanter 

jag sjunger je chante 

ni missade(har missat) vous avez raté 

du sjunger tu chantes 

du ska missa tu vas rater 

ni förklarade(har förklarat) vous avez expliqué 

de sjöng(har sjungit) ils ont chanté 
 

 



Louis14; voc; glosor.eu; questions ; devoir ; corrigé 
mäktig puissant 

blev, har blivit est devenu 

kung roi 

lära sig – lärt sig apprendre – appris 

yrke métier 

politiker homme politique 

arbeta travailler 

ensam, själv seul 

beslut décision 

ta prendre 

välja choisir 

solen le soleil 

vara être 

utan sans 

liv vie 

ordspråk, motto devise 

över alla au-dessus de tous 

spela gitarr jouer de la guitare 

sjunga chanter 

gud dieu 

mode mode 

konditor pâtissier 

kaka biscuit 

förbereda, tillaga préparer 

regera, styra régner 

var était 

jakt chasse 

ridning équitation 

tidsfördriv passe-temps 

smeknamn surnom 

questions: 
1 de qui parle le texte? le texte parle de Louis 14, le texte parle du Roi Soleil 

2 quel est son nom complet ? son nom complet est Louis Dieudonné 

3 quel est son surnom ? son surnom est le Roi Soleil 

4 quand est-il né ? il est né le 5 septembre 1638 

5 quel est son métier ? quelle est sa profession ? il est roi 

6 quel est son symbole ? son symbole est le soleil 

7 pourquoi ce symbole ? il voulait être grand et magnifique comme le soleil 

8 qu’est-ce qu’il adore ? il aime la danse, la musique, le théâtre, la mode et il 

adore les chiens 

9 il joue de quel instrument ? il jouait de la guitare, il joue de la guitare 

10 combien de temps est-il roi ? il est roi pendant 72 ans et 110 jours, il a régné 72 jours 

et 110 jours 

11 à quel âge devient-il roi ? il devient roi à 5 ans 

12 que fait un pâtissier chez lui chaque jour ? un pâtissier préparait des biscuits pour ses chiens 
 

Angèle en 10 questions; *läs inte på dessa ord; glosor.eu; devoir; corrigé 

sångare, sångerska chanteur, chanteuse 

belgisk, belgare belge 

försäljning vente 

första premier 

du kan tu peux 

det betyder ça veut dire 

oordning désordre 

blivit - bli devenu - devenir 

början début 

sedan puis 

jag har gjort j’ai fait 

skrivit écrit 

egen, ren propre 

en sång une chanson 

du kommer från tu viens de 

full plein 

det finns fullt av il y en a plein 

lyssna på écouter 

allt tout 

följare abonné 

galen fou 

https://glosor.eu/ovning/louis14.9360153.html
http://www.franska.be/exercices/exercices3/eclair/Louis14.pdf
http://www.franska.be/exercices/exercices3/eclair/Louis14devoir.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/eclair/Louis14corrige.pdf
https://glosor.eu/ovning/angele10q.9360152.html
http://www.franska.be/exercices/exercices3/fondant/angele10qdevoir.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/eclair/angeleen10questionscorrige.pdf


sociala medier réseaux sociaux 

farlig dangereux 

jätteintresserad av accro 

tycka, finna, anse trouver 

ha problem avoir des problèmes 

*självförtroende confiance en soi 

*rädsla phobie 

sniglar limace 

vad är viktigt qu’est-ce qui est important 

för dig pour toi 

miljö environnement 

*oumbärligt indispensable 

*absurt absurde 

plan projet 

*turné tournée 

just nu en ce moment 

*utter loutre 

sko chaussure 

pasta pâtes 
 

1 elle s’appelle comment ? elle s’appelle Angèle 

2 quelle est sa profession ? elle est chanteuse 

3 elle vient de quel pays ? elle vient de Belgique, elle est Belge 

4 elle a combien d’abonnés sur Instagram ? elle a 1,4 millions d’abonnés 

5 qui a écrit ses chansons ? elle a écrit ses propres chansons 

6 que fait son père ? son père est musicien 

7 que fait sa mère ? sa mère est comédienne 

8 que fait son frère ? son frère est rappeur 

9 qu’est-ce qu’elle pense des réseaux sociaux ? elle trouve les réseaux sociaux intéressants 

10 qu’est-ce qu’elle écoute comme musique ? elle écoute de tout : de la musique classique, du jazz, de 

l’électro-pop et de la chanson française 

11 quand est-elle née ? elle est née le 3 décembre 1995 

12 quel est son surnom ? son surnom est Gégèle 

13 qu’est-ce qu’elle n’aime pas ? elle a peur de quoi ? sa phobie est les limaces ; elle n’aime pas les limaces 

14 qu’est-ce qui est important pour elle ? l’environnement et le féminisme 
 


