
Beställ 1 dricka  
Be någon tala 

långsamt 
 

Fråga vad någon 
heter 

     

Tala om var du 
bor 

 
Säg att Stefan 
har krulligt hår 

 
Säg att 

kompisen har 
skägg 

     

Fråga om 
kompisen har 

glasögon 
 

Be kompisen 
titta till vänster 

 
Säg att du är 

trött 

     

Säg att du inte 
är trött 

 
Fråga vad det är 

för väder 
 

Säg något om 
dagens väder 

     

Fråga om 
kompisen har 

10 kronor 
 

Räkna upp 10 
färger 

 
Räkna upp 
månaderna 

     

Fråga vad det är 
för datum 

 
Tala om vad det 

är för datum 
 

Tala om vilket 
datum du är 

född 
     

Säg att du inte 
vet 

 
Säg att du 

förstår 
 

Säg att du inte 
är svensk 

     



Säg att du har 
en syster 

 
Säg att du har 2 

bröder 
 

Be om mer bröd 
på restaurangen 

     

Fråga om det är 
kallt idag 

 Räkna 45-55  
Peka på något 
och fråga vad 

det är 
     

Beställ notan  
Fråga efter 
vägen till 
banken 

 
Tala om hur 

gammal du är 

     

Fråga om 
kompisen 

syskon 
 

Tala om ditt 
telefonnummer 

 
Säg vilket år du 

är född 

     

Fråga vad 
kompisen gör 

 
Räkna upp så 
många frukter 

du kan 
 

Räkna upp så 
många djur du 

kan 
     

Köp en 
jordgubbsglass 

 
Säg att det inte 
är onsdag idag 

 
Fråga om det 

finns blåa 
kepsar 

     

Fråga vad 
kompisen gillar 

för musik 
 

Säg något om 
Stockholm 

 
Säg vad du 

tycker om att 
göra på fritiden 

     



Säg 54 792  Säg 93 682  Säg 26 776 

     

Tala om vad din 
bästa kompis 

heter 
 

Fråga hur 
mycket klockan 

är 
 

Säg att klockan 
är 15.20 

     

Säg att klockan 
är 19.50 

 
Säg att klockan 

är 20.40 
 

Säg att du 
avskyr rosor 

     

Tala om vilken 
sport du gillar 

 
Fråga hur 

mycket 
tidningen kostar 

 
Räkna upp min, 

din, etc 

     

Räkna upp 
några 

klädesplagg 
 

Räkna upp 12 
olika länder 

 Räkna 67-74 

     

Säg att du har 
gröna ögon 

 
Säg att du 

avskyr 
grönsaker 

 
Säg att du är 

dum 

     

Fråga om 
kompisen har 

en hund 
 

Säg på franska : 
Bakom, framför, 

under, på, i, bredvid, 
mellan, till höger 

 
Fråga vilken dag 

det är idag 

     



Fråga om 
kompisen vill ha 

mer potatis 
 

Säg på franska : 
ofta, alltid, ingenting, 

ibland, även 

 
Fråga vilken 

klass kompisen 
går i 

     

Fråga om 
kompisen vill gå 

på bio i kväll 
 

Säg på franska : 
sällan, allt, kanske, för 

mycket, tidigt 

 
Fråga om 

kompisen har 
många läxor 

     

Fråga om 
kompisen gillar 

Facebook 
 

Säg på franska : 
sent, svårt, jag 

hoppas, dåligt, bra 

 
Fråga kompisen 
vilka ämnen ni 
har imorgon 

     

Fråga om 
kompisen vilka 
ämnen ni hade 

igår 

 
Säg på franska : 

rakt fram, snart, 
genast, därborta 

 
Fråga vad 

kompisen skall 
göra i kväll 

     

Fråga om 
kompisen går till 

skolan 
 

Säg på franska : 
vänta, lyssna, höra, 

prata, tro 

 
berätta varför du 
gillar/inte gillar 
en speciell sport 

     

beskriv din 
gympalärare 

 
Säg på franska : 

rolig, tråkig, kasta, 
ledsen, löjlig 

 
tala om hur 

dags du 
vaknade i morse 

     

tala om hur 
dags du brukar 

lägga dig 
 

Säg på franska : 
förbannad, glad, varm, 

kall, trevlig 

 
fråga om 

kompisen är arg 
idag 

     
 


