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pour le contrôle continu  
 
4ème; niveaux 2a compc4vt21 

 
 
 
Bon courage!!! (sg) 
 
 
 



7 FAIRE LES COURSES; gå och handla; lien1 ; lien2 ; lien3 ; lien4 
du skall kunna gå och handla i ett franskt snabbköp eller på en fransk marknad, RÉDACTION 7; skriv/läs upp en 
dialog som utspelar sig i ett snabbköp; följande saker måste vara med, + hälsnings- och artighetsfraser: 

grönsaker kött skivor en bit 12 olika produkter 

kilopris lite frukt färska något du inte gillar dyrt - billigt 
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http://www.podcastfrancaisfacile.com/communication/2013/05/au-marche-faire-ses-courses-dialogue-fle-francais-apprendre-learn.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/files/au-marche.pdf
http://www.franska.be/exercicesdujour/0101/fichessituations/handla1.docx


FAIRE LES COURSES 1, Du skall gå och handla; se här din inköpslista: 
smör  
mjöl  
mjölk  
salt  
kryddor  
frukt  
apelsiner  
bananer  
äpplen  
päron  
kyckling  
ris  
grönsaker  
tomater  
vitlök  

 
Hejsan! 

 
Hejsan. Kan jag hjälpa er? 

 
Ja, tack, jag skulle vilja ha lite frukt 

 
Javisst, vilka frukter önskar ni? 

 
jag tar bananer och päron 

 
hur många päron och bananer vill ni ha? 

 
jag tar två kilo bananer och 1 kilo päron, tack 

 
självklart, päronen är mycket fina idag 

 
sedan skulle jag vilja ha några apelsiner och mycket äpplen 

 
vill ni ha gröna eller röda äpplen? 

 
vilka är billigast? 

 
det är samma pris 

 
då tar jag röda äpplen 

 
ät inte för mycket äpplen! det ger ont i magen 

 
det gör ingenting 

 
jaha, något mer? 

 
ja, jag behöver också lite grönsaker 

 



lite tomater kanske? 
 

ja, ge mig ett halvt kilo tomater, tack 
 

röda eller gröna? 
 

röda förstås 
 

ok, var det bra så? 
 

nej, jag skulle vilja ha ett paket smör och 2 kilo mjöl också 
 

här har vi det, och sedan? 
 

jag tar 3 liter mjölk också 
 

ni vill inte ha kött? 
 

nej, men jag ska ta kyckling 
 

här har vi fin svensk kyckling 
 

perfekt! och sedan tar jag ris och vitlök 
 

ett paket ris? 
 

ja, 1 kilo ris och lite vitlök 
 

var det bra så? 
 

jag måste ha kryddor också 
 

vill ni ha salt och peppar? 
 

ja, ge mig 1 burk salt och en påse kryddor tack 
 

varsågod fröken 
 

så där nu har jag allt, tror jag, vad kostar det? 
 

det blir 26,75 euro 
 

varsågod 30 euro 
 

tack och här är er växel 
 

tack så mycket 
 

tack, hej då och ha en bra dag! 
 

tack det samma! 
 

 

 

 

 

 



FAIRE LES COURSES 1 

1 Hejsan! Jag skulle vilja ha 3 skivor skinka och en kyckling, tack. 

 

 

 

 

2 Hejsan frun! Var det bra så? 

 

 

 

3 Jag tar 20 grodlår också. Och sedan skulle jag vilja ha ost. 

 

 

 

 

4 Javisst. Vad vill ni ha för ost? 

 

 

 

5 Jag tar en bit camembert, 500 gram av reblochon och en stor bit Grevé. 

 

 

 

 

6 Jaha, var det allt? 

 

 

 

7 Ja tack vad kostar det? 

 

 

 

8 Det blir 23,75 Euros tack. 

 

 

 

 

9 Här är 25 Euros. 

 

 

 

10 Tack och här är er växel. Hej då och ha en trevlig eftermiddag! 

 

 

 

 

11 Hej då och tack detsamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIALOGUE niveau 2  

Hälsa på varandra !  
fråga hur ni mår och svara  
räkna 0-10  
räkna upp dagarna  
fråga var kompisen bor  
fråga vad kompisen heter  
fråga om kompisen har syskon  
räkna 11-20  
fråga vad kompisen gillar  
räkna upp månaderna  
fråga vilken dag det är idag  
fråga hur gammal kompisen är  
räkna upp minst 8 färger  
fråga vad det är för väder  
fråga vad det är för datum  
fråga om kompisen gillar hundar  
fråga om kompisen gillar katter  
räkna upp så många djur som möjligt på franska  
fråga om kompisen har en häst  
fråga om kompisen är fransk  
räkna 10-talen 10-100  
tala om vad du gillar för mat  
säg att du inte mår bra  
räkna upp 8 väderuttryck  
säg att du inte gillar fisk  
säg att du har två bröder  



säg att du har en syster  
peka på en dator och fråga vad det är  
peka på någon i klassen och fråga vem det är  
räkna upp „jag är, du är“ etc  
säg att du har långt hår  
säg att du har rakt hår  
räkna upp „jag har, du har“ etc  
säg att du är trött  
fråga vad klockan är  
säg att klockan är 14.00  
säg att klockan är 14.10  
säg att klockan är 13.40  
önska varandra en bra dag!  

 

L’ARTICLE PARTIITF 1 
 

• je voudrais__________farine,_________lait,__________bananes et____________confiture 

• il mange___________bonbons et boit____________sirop 

• il fait___________sport 

• j’ai acheté__________café,____________journaux français,_____________viande 

et_________timbres 

• c’est__________sucre(m) ? non, c’est____________sel 

• j’aime__________café mais je déteste__________lait 

• tu bois trop__________thé 

• je ne bois pas__________limonade, il y a trop____________sucre 

• j’ai acheté deux kilos________pommes, trois kilos________pêches, un paquet________chips, 

cinq litres________lait et__________bouteilles de coca 

• elle a beaucoup________amis mais peu__________vraies copines 

• c’est__________sirop ? non, c’est___________limonade 

• je n’aime pas_________limonade, je ne veux pas__________limonade 

• il est riche, il a____________argent 

• ah bon, il a beaucoup__________argent ? oui, il a même trop________argent 

• tu as_____________chance, toi ! 



rev : L’ARTICLE PARTITIF 2 

 

1) Je mange______________viande, _____________poisson et______________légumes. 

2) Il boit beaucoup______________bière et peu______________lait. 

3) Eric aime______________légumes et______________viande. 

4) Cédric ne boit pas______________alcool. 

5) Tu veux______________café ou______________thé ? 

6) Tu as______________limonade ? 

7) Je voudrais un kilo______________poires, 2 paquets______________beurre, 3      

        bouteilles______________vin et un peu______________fruit. 

8) Je mange trop______________bonbons. 

9) Je n’aime pas______________poisson. 

10) Vous avez______________billets de 20 Euros, s’il vous plaît ? 

11) Non, nous n’avons pas______________billets de 20 Euros. 

12) Elle a______________argent ? Oui, elle a beaucoup______________argent. 

13) Il déteste______________géographie. 

14) Je prends une pizza avec______________fromage, ______________champignons     

        et______________sauce tomate. 

15) Je n’ai pas______________frères et sœurs. 

PHRASES ESSENTIELLES 8 
jag vet inte  

jag förstår inte  

jag vill inte  

jag är inte  

jag har inte  

det finns inte/inga  

vi har inte (några...)  

har ni inte.... ?/ ni har inte....  

jag känner inte till  



jag hittar inte  

jag gillar inte  

ni tycker inte om, gillar ni inte... ?  

ni känner inte till  

ni talar inte svenska ( ?)  

jag talar inte kinesiska  

jag ser inte (jag förstår inte)  

vi är inte härifrån  

det är inte varmt här  

jag tror inte (det)  

han kommer inte  

hon ser inte  

ni förstår inte  

det är inte bra  

det är inte dyrt  

jag tycker inte, jag anser inte, jag tror inte (det)  

vi har inte tid  

det är inte bra, jag mår inte bra  

jag vill inte ha mer  

jag äter inte...  

jag kan inte  

 



PHRASES ESSENTIELLES 9 

du har rätt  

du har fel  

jag misstar mig  

du misstar dig  

jag har rätt  

jag har inte fel  

jag misstar mig inte  

det är falskt, fel  

det är sant, riktigt  

det är inte korrekt  

det är inte sant  

du ljuger  

det är inte så, (det stämmer inte)  

det är korrekt  

jag har gjort ett fel  

jag misstog mig  

ni har rätt  

ni har fel  

ni misstar er  

jag hade fel  

jag ljög  



« jag säger sant » (jag säger det som är sant)  

det är sanningen  

vilken lögn  

han har ljugit, han ljög  

jag ljuger inte  

vilket fel  

tror du mig ?  

jag tror dig  

tro (på) mig  

corrigé 

 
 



FAIRE LES COURSES 1, Du skall gå och handla; se här din inköpslista: 
smör du beurre 

mjöl de la farine 

mjölk du lait 

salt du sel 

kryddor des épices 

frukt du fruit/des fruits 

apelsiner des oranges 

bananer des bananes 

äpplen des pommes 

päron des poires 

kyckling du poulet 

ris du riz 

grönsaker des légumes 

tomater des tomates 

vitlök de l’ail 
 

Hejsan! Bonjour! 

Hejsan. Kan jag hjälpa er? Bon jour. Je peux vous aider? 

Ja, tack, jag skulle vilja ha lite frukt Oui, s’il vous plaît. Je voudrais un peu de fruit(s) 

Javisst, vilka frukter önskar ni? Bien sûr, quels fruits désirez-vous? 

jag tar bananer och päron je prends des bananes et des poires 

hur många päron och bananer vill ni ha? combien de poires et de bananes voulez-vous? 

jag tar två kilo bananer och 1 kilo päron, tack je prends deux kilos de bananes et un kilo de poires, svp 

självklart, päronen är mycket fina idag bien sûr, les poires sont très bonnes aujourd’hui 

sedan skulle jag vilja ha några apelsiner och mycket äpplen ensuite/puis je voudrais quelques oranges et beaucoup de 
pommes 

vill ni ha gröna eller röda äpplen? vous voulez/vous désirez des pommes vertes ou rouges? 

vilka är billigast? quelles sont les moins chères? 

det är samma pris c’est le même prix 

då tar jag röda äpplen alors, je prends des pommes rouges 

ät inte för mycket äpplen! det ger ont i magen ne mangez pas trop de pommes! ça donne mal au ventre 

det gör ingenting ça ne fait rien/ce n’est pas grave 

jaha, något mer? alors, autre chose? 

ja, jag behöver också lite grönsaker oui, j’ai besoin d’un peu de légumes aussi 

lite tomater kanske? un peu de tomates peut-être? 

ja, ge mig ett halvt kilo tomater, tack oui, donnez-moi un demi-kilo de tomates, svp (une livre) 

röda eller gröna? rouges ou vertes? 

röda förstås rouges bien sûr 

ok, var det bra så? d’accord, et avec ça?/ce sera tout?/c’est tout? 

nej, jag skulle vilja ha ett paket smör och 2 kilo mjöl också non, je voudrais un paquet de beurre et deux kilos de farine 
aussi, svp 

här har vi det, och sedan? et voilà, et ensuite? 

jag tar 3 liter mjölk också je prends trois litres de lait aussi 

ni vill inte ha kött? vous ne voulez pas de viande? 

nej, men jag ska ta kyckling non, mais je vais prendre du poulet 

här har vi fin svensk kyckling voici du bon poulet suédois 

perfekt! och sedan tar jag ris och vitlök parfait! et puis je prends du riz et de l’ail, svp 

ett paket ris? un (seul) paquet de riz? 

ja, 1 kilo ris och lite vitlök oui, un kilo de riz et un peu d’ail 

var det bra så? et avec ça? 

jag måste ha kryddor också il me faut des épices aussi 

vill ni ha salt och peppar? vous voulez du sel et du poivre? 

ja, ge mig 1 burk salt och en påse kryddor tack oui, donnez-moi une boîte de sel et un sachet d’épices, svp 

varsågod fröken voilà mademoiselle 

så där nu har jag allt, tror jag, vad kostar det? voilà, j’ai tout, je crois, c’est combien? 

det blir 26,75 euro ça fait 26,75 euros 

varsågod 30 euro voici 30 euros 

tack och här är er växel merci et voilà votre monnaie 

tack så mycket merci beaucoup 

tack, hej då och ha en bra dag! merci, au revoir et bonne journée! 

tack det samma! merci pareillement! 

 



FAIRE LES COURSES 1 
1 Hejsan! Jag skulle vilja ha 3 skivor skinka och en kyckling, tack. 
 Bonjour! Je voudrais (avoir) trois tranches de jambon et un poulet, s’il vous plaît. 
2 Hejsan frun! Var det bra så? 
 Bonjour madame! Et avec ça?/ Ce sera tout?/ C’est tout? 
3 Jag tar 20 grodlår också. Och sedan skulle jag vilja ha ost. 
 Je prends/Je prendrai 20 cuisses de grenouille aussi s’il vous plaît. Et ensuite je voudrais du fromage. 
4 Javisst. Vad vill ni ha för ost? 
 Bien sûr. Qu’est-ce que vous voulez comme fromage? /Qu’est-ce qu’il vous faut comme fromage?  
5 Jag tar en bit camembert, 500 gram av reblochon och en stor bit Grevé. 
 Je prends un morceau de camembert, 500 grammes de reblochon et un grand morceau de gruyère s’il vous plaît. 
6 Jaha, var det allt? 
 D’accord, et avec ça? 
7 Ja tack vad kostar det? 
 Merci ce sera tout. Ça fait combien? 
8 Det blir 23,75 Euros tack. 
 Ça vous fait 23,75 Euros s’il vous plaît. 
9 Här är 25 Euros. 
 Voici 25 Euros. 
10 Tack och här är er växel. Hej då och ha en trevlig eftermiddag! 
 Merci et voilà votre monnaie. Au revoir et bon après-midi! 
11 Hej då och tack detsamma. 
 Merci. Pareillement! 

 

DIALOGUE niveau 2  

Hälsa på varandra ! Bonjour ! 

fråga hur ni mår och svara (Comment) ça va ? Merci, ça va (bien) et toi ? 

räkna 0-10 un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix 

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

fråga var kompisen bor tu habites où ? 

fråga vad kompisen heter tu t’appelles comment ? 

fråga om kompisen har syskon tu as des frères et sœurs ? 

räkna 11-20 onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-

huit, dix-neuf, vingt 

fråga vad kompisen gillar qu’est-ce que tu aimes ? 

räkna upp månaderna janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 

septembre, octobre, novembre, décembre 

fråga vilken dag det är idag c’est quel jour aujourd’hui ? 

fråga hur gammal kompisen är tu as quel âge ? 

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

turquoise, beige 

fråga vad det är för väder quel temps fait-il ? 

fråga vad det är för datum c’est quelle date ? 

fråga om kompisen gillar hundar tu aimes les chiens ? 

fråga om kompisen gillar katter tu aimes les chats ? 

räkna upp så många djur som möjligt på franska chien, chat, vache, cheval, mouton, souris, rat, chouette, 

loup, ours, fourmi, lynx, renard, oie, oiseau, singe, poisson, 

ver, baleine, requin 

fråga om kompisen har en häst tu as un cheval ? 

fråga om kompisen är fransk tu es Français ? 

räkna 10-talen 10-100 dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-

dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, cent 

tala om vad du gillar för mat j’aime/j’adore les pizzas, les frites, les escargots etc 

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

räkna upp 8 väderuttryck il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il fait mauvais, il fait 

du vent, il pleut, il neige, il fait du soleil, il fait gris, il fait 

du brouillard 

säg att du inte gillar fisk je n’aime pas le poisson 

säg att du har två bröder j’ai deux frères 



säg att du har en syster j’ai une sœur 

peka på en dator och fråga vad det är qu’est-ce que c’est ? c’est un ordinateur 

peka på någon i klassen och fråga vem det är qui est-ce ?/c’est qui ? c’est............ 

räkna upp „jag är, du är“ etc je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, 

ils sont, elles sont 

säg att du har långt hår j’ai des cheveux longs 

säg att du har rakt hår j’ai des cheveux raides 

räkna upp „jag har, du har“ etc j’ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, 

elles ont 

säg att du är trött je suis fatigué -e 

fråga vad klockan är quelle heure est-il ? il est dix heures moins vingt (09.40) 

säg att klockan är 14.00 il est deux heures 

säg att klockan är 14.10 il est deux heures dix 

säg att klockan är 13.40 il est deux heures moins vingt 

önska varandra en bra dag! bonne journée! merci, pareillement! 
 

L’ARTICLE PARTIITF 1 
 

• je voudrais de la farine, du lait, des bananes et de la confiture 

• il mange des bonbons et boit du sirop 

• il fait du sport 

• j’ai acheté du café, des journaux français, de la viande et des timbres 

• c’est du sucre(m) ? non, c’est du sel 

• j’aime le café mais je déteste le lait 

• tu bois trop de thé 

• je ne bois pas de limonade, il y a trop de sucre 

• j’ai acheté deux kilos de pommes, trois kilos de pêches, un paquet de chips, cinq litres de lait et des bouteilles de 

coca 

• elle a beaucoup d’amis mais peu de vraies copines 

• c’est du sirop ? non, c’est de la limonade 

• je n’aime pas la limonade, je ne veux pas de limonade 

• il est riche, il a de l’argent 

• ah bon, il a beaucoup d’argent ? oui, il a même trop d’argent 

• tu as de la chance, toi ! 
 
 

L’ARTICLE PARTITIF 2 
 

1. Je mange de la viande, du poisson et des légumes. 
2. Il boit beaucoup de bière et peu de lait. 
3. Eric aime les légumes et la viande. 
4. Cédric ne boit pas d’alcool. 
5. Tu veux du café ou du thé ? 
6. Tu as de la limonade ? 
7. Je voudrais un kilo de poires, 2 paquets de beurre, 3 bouteilles de vin et un peu de fruit. 
8. Je mange trop debonbons. 
9. Je n’aime pas le poisson. 
10. Vous avez des billets de 20 Euros, s’il vous plaît ? 
11. Non, nous n’avons pas de billets de 20 Euros. 
12. Elle a de l’argent ? Oui, elle a beaucoup d’argent. 
13. Il déteste la géographie. 
14. Je prends une pizza avec du fromage,  des champignons et de la sauce tomate. 
15. Je n’ai pas de frères et sœurs. 

PHRASES ESSENTIELLES 8 
jag vet inte je ne sais pas 

jag förstår inte je ne comprends pas 

jag vill inte je ne veux pas 

jag är inte je ne suis pas  

jag har inte je n’ai pas 

det finns inte/inga il n’y a pas de 

vi har inte (några...) on n’a pas de 

har ni inte.... ?/ ni har inte.... vous n’avez pas de 

jag känner inte till je ne connais pas 

jag hittar inte je ne trouve pas 



jag gillar inte je n’aime pas 

ni tycker inte om, gillar ni inte... ? vous n’aimez pas ( ?) 

ni känner inte till vous ne connaissez pas 

ni talar inte svenska ( ?) vous ne parlez pas suédois ( ?) 

jag talar inte kinesiska je ne parle pas chinois 

jag ser inte (jag förstår inte) je ne vois pas 

vi är inte härifrån on n’est pas d’ici 

det är inte varmt här il ne fait pas chaud 

jag tror inte (det) je ne crois pas 

han kommer inte il ne vient pas 

hon ser inte elle ne voit pas 

ni förstår inte vous ne comprenez pas 

det är inte bra ce n’est pas bien 

det är inte dyrt ce n’est pas cher 

jag tycker inte, jag anser inte, jag tror inte (det) je ne pense pas 

vi har inte tid on n’a pas le temps 

det är inte bra, jag mår inte bra ça ne va pas 

jag vill inte ha mer je n’en veux plus 

jag äter inte... je ne mange pas de 

jag kan inte je ne peux pas 
 

PHRASES ESSENTIELLES 9 
du har rätt tu as raison 

du har fel tu as tort 

jag misstar mig je me trompe 

du misstar dig tu te trompes 

jag har rätt j’ai raison 

jag har inte fel je n’ai pas tort 

jag misstar mig inte je ne me trompe pas 

det är falskt, fel c’est faux 

det är sant, riktigt c’est vrai 

det är inte korrekt ce n’est pas correct 

det är inte sant ce n’est pas vrai 

du ljuger tu mens 

det är inte så, (det stämmer inte) ce n’est pas ça 

det är korrekt c’est correct 

jag har gjort ett fel j’ai fait une erreur 

jag misstog mig je me suis trompé 

ni har rätt vous avez raison 

ni har fel vous avez tort 

ni misstar er vous vous trompez 

jag hade fel j’ai eu tort 

jag ljög j’ai menti 

« jag säger sant » (jag säger det som är sant) je dis vrai 

det är sanningen c’est la vérité 

vilken lögn quel mensonge 

han har ljugit, han ljög il a menti 

jag ljuger inte je ne mens pas 

vilket fel quelle erreur 

tror du mig ? tu me crois ? 

jag tror dig je te crois 

tro (på) mig crois-moi 



 

 


