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Bon courage !!! Stéphane 
 

 
 
 



DÉCRIRE ET RÉSUMER 1 
 

vad är det?  

vad  

du ser  

jag ser  

jag ser en kvinna  

en kvinna som spelar fotboll  

en pojke som gråter  

det finns fem personer  

det finns en man som läser en tidning  

vad gör han?  

de gör  

en man sitter ned  

den lille pojken har en blå keps  

det handlar om  

vad är det för väder?  

vilken dag är det?  

var är de?  

de är på landet  

kvinnan röker  

den lilla flickan är inte nöjd  

jag ser en katt  

det finns många saker  

mycket folk  

alla pratar  

jag tror att det är i Frankrike  

någon lyssnar på radio  

barnen leker/spelar  

bakom bilen finns det en cykel  

det är gammal cykel  

damen bär ett halsband  



DÉCRIRE ET RÉSUMER 2 
 

det är historien om  

texten handlar om  

det var en gång  

Roland Garros var pilot  

det var en fransk pilot  

när han är 20 år  

han har korsat Engelska kanalen  

han blir berömd  

han är född i Paris  

vad gör hans/hennes föräldrar?  

hans/hennes föräldrar är lärare  

hans/hennes pappa är militär  

det är en duktig elev  

han är inte duktig i skolan  

han vill studera  

han vill bli advokat  

han lyckas inte  

han skriver teaterpjäser  

han gifter sig 1777  

han har tre barn  

därför att  

han dog 1673  

han dör 1884  

han arbetar som journalist  

hon blir sjuk  

hon har skrivit en bok  

hennes/hans mest kända bok  

det är en känd/berömd skådespelerska  

hon hjälper sin bror  

hans/hennes riktiga namn var  

 

 
 



 

denna, detta, den här, dessa: ce, cette, cet, ces 
 

dessa böcker................................ 

denna bil....................................... 

denne man....................................... 

denna tjej........................................ 

detta mysterium.................................................. 

denna skatt.................................................... 

dessa guldmynt...................................................... 

pronoms persos 

 

jag ser spöket......................................................................................jag ser det.................................................... 

han hittar guldmynten................................................................................................................................................ 

han hittar dem......................................................................................................................................................... 

han har sett tjuven.................................................................................................................................................... 

han har sett honom.................................................................................................................................................... 

jag förstår dig.............................................................................................................................................................. 

jag älskar er................................................................................................................................................................. 

han hatar oss.............................................................................................................................................................. 

hon älskar mig............................................................................................................................................................ 

förstår ni mig?............................................................................................................................................................ 

jag lovar dig (svära).................................................................................................................................................... 

verbes pronominaux (se coucher, s’amuser, se déguiser, se dépêcher, se maquiller, se passer, se doucher, se cacher) 
 

jag lägger mig tidigt...................................................................................................................................................... 

duschar du?................................................................................................................................................................... 

hon sminkar sig.............................................................................................................................................................. 

vi skyndar oss................................................................................................................................................................. 

ni roar er...................................................................................................................................................................... 

vad händer?................................................................................................................................................................ 

Jacques klär ut sig........................................................................................................................................................ 

tjuvarna gömmer sig i kyrkan....................................................................................................................................... 

vad hände..................................................................................................................................................................... 



hon har klätt ut sig......................................................................................................................................................... 

vi skyndade oss.............................................................................................................................................................. 

de träffas.................................................................................................................................................................... 

de träffades.................................................................................................................................................................... 

jag lade mig sent.......................................................................................................................................................... 

JEUX 
det är fruktansvärt  

det är dumt  

det är bra för hemska brott  

det är säkert bra  

det är synd att det är så mycket våld  

det är tråkigt  

det är enkelt  

det är suveränt  

det är skamligt !  

det är idiotiskt  

det är viktigt  

det är orättvist att döda folk  

det är det mest värdelösa programmet  

det är nödvändigt  

det är värdelöst  

det är praktiskt  

det är löjligt  

det är superbra !  

det är hela mitt liv  

det är mycket bra  

det är viktigt för mig  

det är för komplicerat  



det är för svårt  

det är en storslagen tävling  

det är en viktig rörelse  

det är en suverän idé  

det är ett mycket fint program  

det är användbart  

det är verkligen underhållande  

det är meningslöst  

det räcker nu, man måste sluta  

det kommer att öka priserna  

det är inte rättvist  

det intresserar mig inte alls  

man måste förbjuda dessa demonstrationer  

man måste förbjuda dödsstraffet överallt  

man måste avskaffa dem  

man måste ha fler betyg(ssteg)  

man måste döda brottslingar  

det är bara lögner  

de har rätt  

jag älskar detta program !  

jag älskar sport  

jag avskyr politik  

jag tycker om att titta på teve  

jag gillar vissa sporter  

jag försöker att följa lite  

jag hatar det  

jag hatar politik  



jag stödjer dem helt  

jag bryr mig inte om politik  

jag har ingen åsikt  

jag har ingen åsikt i frågan  

jag gillar inte det  

jag gillar det inte så mycket  

jag kan ingenting om det  

jag intresserar mig inte för sport  

jag tittar aldrig på denna typ av program  

jag är absolut för dödsstraffet  

jag är mot  

jag är varken för eller mot, det beror på  

jag är för  

jag är mot dödsstraffet  

jag är mycket intresserad av politik  

jag är mycket sportig  

jag tycker att de överdriver  

äventyrsfilmer  

skräckfilmer  

sf-filmer  

dokumentärer  

dramatiska filmer  

erotiska filmer  

fantasyfilmer  

historiska filmer  

deckare  

romantiska filmer  



vad knäppt det är !  

vad tycker du om euron ?  

vad tycker du om melodifestivalen ?  

vad tycker du om dödsstraff ?  

vad tycker du om politik ?  

vad tycker du om de gula västarna ?  

vad tycker du om betygen i skolan ?  

vad tycker du om sport ?  

vilken är din favorittyp av film ?  

 

EXPRIMER SON OPINION 
 

je pense = tycker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que 

 
 
 
 
c'est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ce n'est pas 

très bien  
je trouve = anser  excellent  
j'estime = anser  magnifique  
je crois = tror  super  
je sais = vet  génial  
je suppose = antar  chouette  
je prétends = hävdar  extraordinaire  
j'espère = hoppas  fantastique  
  formidable  
j'imagine  merveilleux  
je devine = gissar  juste rättvist 
je suis persuadé  vrai sant 
je suis sûr = säker  évident självklart 
je dis = säger  incroyable otroligt 
j'avoue = erkänner  important viktigt 
  possible möjligt 
  impossible omöjligt 
  choquant chockerande 
  probable troligt 
à mon avis   nécessaire nödvändigt 
selon moi = enligt mig   étonnant förvånande 
   une bonne idée en bra idé 
    une mauvaise idée en dålig idé 
je veux que ce soit   bête dumt 
je souhaite que    nul värdelöst 
je désire que    terrible  
j'ai peur que    affreux  
    injuste orättvist 
c'est normal que    faux falskt 
c'est bête que    pénible besvärligt 
    bizarre konstigt 
    horrible  
    idiot  
    honteux skamligt 
    catastrophique  
    dommage synd 
    inutile onödigt 
      
je trouve  que c'est une idée intéressant -e  
   une proposition facile lätt 
    difficile svår 
il est évident    barbant tråkigt 
c'est sûr    ennuyeux tråkigt 
    amusant roligt 
    drôle lustigt 



corrigé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÉCRIRE ET RÉSUMER 1; glosor.eu 
 

vad är det? qu’est-ce que c’est? 

vad qu’est-ce que 

du ser tu vois 

jag ser je vois 

jag ser en kvinna je vois une femme 

en kvinna som spelar fotboll une femme qui joue au foot 

en pojke som gråter un garçon qui pleure 

det finns fem personer il y a cinq personnes 

det finns en man som läser en tidning il y a un homme qui lit un journal 

vad gör han? qu’est-ce qu’il fait? 

de gör ils font 

en man sitter ned un homme est assis 

den lille pojken har en blå keps le petit garçon a une casquette bleue 

det handlar om il s’agit de 

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

vilken dag är det? c’est quel jour? 

var är de? où sont-ils? 

de är på landet ils sont à la campagne 

kvinnan röker la femme fume 

den lilla flickan är inte nöjd la petite fille n’est pas contente 

jag ser en katt je vois un chat 

det finns många saker il y a beaucoup de choses 

mycket folk beaucoup de monde 

alla pratar tout le monde parle 

jag tror att det är i Frankrike je crois que c’est en France 

någon lyssnar på radio quelqu’un écoute la radio 

barnen leker/spelar les enfants jouent 

bakom bilen finns det en cykel derrière la voiture il y a un vélo 

det är gammal cykel c’est un vieux vélo 

damen bär ett halsband la dame porte un collier 
 

DÉCRIRE ET RÉSUMER 2; glosor.eu 
 

det är historien om c’est l’histoire de 

texten handlar om le texte parle de 

det var en gång il était une fois 

Roland Garros var pilot Roland Garros était pilote 

det var en fransk pilot c’était un pilote français 

när han är 20 år quand il a 20 ans 

han har korsat Engelska kanalen il a traversé la Manche 

han blir berömd il devient célèbre 

han är född i Paris il est né à Paris 

vad gör hans/hennes föräldrar? que font ses parents? 

hans/hennes föräldrar är lärare ses parents sont professeurs 

hans/hennes pappa är militär son père est militaire 

det är en duktig elev c’est un bon élève 

han är inte duktig i skolan il n’est pas fort à l’école 

han vill studera il veut faire des études 

han vill bli advokat il veut devenir avocat 

han lyckas inte il ne réussit pas 

han skriver teaterpjäser il écrit des pièces de théâtre 

han gifter sig 1777 il se marie en 1777 

han har tre barn il a trois enfants 

därför att parce que 

han dog 1673 il est mort en 1673 

han dör 1884 il meurt en 1884 

han arbetar som journalist il travaille comme journaliste 

hon blir sjuk elle tombe malade 

hon har skrivit en bok elle a écrit un livre 

hennes/hans mest kända bok son livre le plus connu 

det är en känd/berömd skådespelerska c’est une actrice connue/célèbre 

hon hjälper sin bror elle aide son frère 

hans/hennes riktiga namn var son vrai nom était 
 

 

https://glosor.eu/ovning/decrire-et-resumer-1.10429127.html
https://glosor.eu/ovning/decrire-et-resumer-2.10429128.html


pronoms démonstratifs; glosor.eu 
denna, detta, den här, dessa: ce, cette, cet, ces 
dessa böcker ces livres 
denna bil cette voiture 
denne man cet homme 
denna tjej cette fille 
detta mysterium ce mystère 
denna skatt ce trésor 
dessa guldmynt ces pièces d’or 
 

pronoms persos 
jag ser spöket je vois le fantôme jag ser det je le vois 
han hittar guldmynten il trouve les pièces d’or 
han hittar dem il les trouve 
han har sett tjuven il a vu le voleur 
han har sett honom il l’a vu (le+a) 
jag förstår dig je te comprends 
jag älskar er je vous aime 
han hatar oss il nous déteste 
hon älskar mig elle m’aime 
förstår ni mig? vous me comprenez? 
jag lovar dig (svära) je te jure 
 

verbes pronominaux (se coucher, s’amuser, se déguiser, se dépêcher, se maquiller, se passer, se doucher, se cacher) 
jag lägger mig tidigt je me couche tôt 
duschar du? tu te douches ? 
hon sminkar sig elle se maquille 
vi skyndar oss nous nous dépêchons/on se dépêche 
ni roar er vous vous amusez 
vad händer? qu’est-ce qui se passe 
Jacques klär ut sig Jacques se déguise 
tjuvarna gömmer sig i kyrkan les  voleurs se cachent à l’église 
vad hände qu’est-ce qui s’est passé ? 
hon har klätt ut sig elle s’est déguisée 
vi skyndade oss nous nous sommes dépêchés/on s’est dépêché 
de träffasils se rencontrent 
de träffades ils se sont rencontrés 
jag lade mig sent je me suis couché tard 
 

JEUX; glosor.eu 
det är fruktansvärt c’est affreux 

det är dumt c’est bête 

det är bra för hemska brott c’est bien pour les crimes terribles 

det är säkert bra c’est certainement bien 

det är synd att det är så mycket våld c’est dommage qu’il y ait tant de violence 

det är tråkigt c’est ennuyeux 

det är enkelt c’est facile 

det är suveränt c’est génial 

det är skamligt ! c’est honteux ! 

det är idiotiskt c’est idiot 

det är viktigt c’est important 

det är orättvist att döda folk c’est injuste de tuer les gens 

det är det mest värdelösa programmet c’est l’émission la plus nulle ! 

det är nödvändigt c’est nécessaire 

det är värdelöst c’est nul 

det är praktiskt c’est pratique 

det är löjligt c’est ridicule 

det är superbra ! c’est super ! 

det är hela mitt liv c’est toute ma vie 

det är mycket bra c’est très bien 

det är viktigt för mig c’est très important pour moi 

det är för komplicerat c’est trop compliqué 

det är för svårt c’est trop dur 

det är en storslagen tävling c’est un concours magnifique 

det är en viktig rörelse c’est un mouvement important 

det är en suverän idé c’est une excellente idée 

det är ett mycket fint program c’est une très belle émission 

det är användbart c’est utile 

det är verkligen underhållande c’est vraiment divertissant 

det är meningslöst ça ne sert à rien 

det räcker nu, man måste sluta ça suffit maintenant, il faut arrêter 

det kommer att öka priserna ça va augmenter les prix 

det är inte rättvist ce n’est pas juste 

det intresserar mig inte alls cela ne m’intéresse pas du tout 

man måste förbjuda dessa demonstrationer il faut interdire ces manifestations 

man måste förbjuda dödsstraffet överallt il faut interdire la peine de mort partout 

man måste avskaffa dem il faut les supprimer 

man måste ha fler betyg(ssteg) il faut plus de notes 

man måste döda brottslingar il faut tuer les pires criminels 

det är bara lögner il n’y a que des mensonges 

https://glosor.eu/ovning/pronomsdemo-et-perso1.9368030.html
https://glosor.eu/ovning/jeux.10429129.html


de har rätt ils ont raison  

jag älskar detta program ! j’adore cette émission ! 

jag älskar sport j’adore le sport 

jag avskyr politik j’ai horreur de la politique 

jag tycker om att titta på teve j’aime bien regarder le foot 

jag gillar vissa sporter j’aime certains sports 

jag försöker att följa lite j’essaie de suivre un peu 

jag hatar det je déteste ça 

jag hatar politik je déteste la politique 

jag stödjer dem helt je les supporte entièrement 

jag bryr mig inte om politik je m’en fous de la politique 

jag har ingen åsikt je n’ai pas d’opinion 

jag har ingen åsikt i frågan je n’ai pas d’opinion sur ce sujet 

jag gillar inte det je n’aime pas 

jag gillar det inte så mycket je n’aime pas trop 

jag kan ingenting om det je n’y connais rien 

jag intresserar mig inte för sport je ne m’intéresse pas au sport 

jag tittar aldrig på denna typ av program je ne regarde jamais ce genre d’émission 

jag är absolut för dödsstraffet je suis absolument pour la peine de mort 

jag är mot je suis contre 

jag är varken för eller mot, det beror på je suis ni pour ni contre, cela dépend 

jag är för je suis pour 

jag är mot dödsstraffet je suis très contre la peine de mort 

jag är mycket intresserad av politik je suis très intéressé à la politique 

jag är mycket sportig je suis très sportif 

jag tycker att de överdriver je trouve qu’ils exagèrent 

äventyrsfilmer les films d’aventure 

skräckfilmer les films d’horreur 

sf-filmer les films de sciences-fiction 

dokumentärer les films documentaires 

dramatiska filmer les films dramatiques 

erotiska filmer les films érotiques 

fantasyfilmer les films fantastiques 

historiska filmer les films historiques 

deckare les films policiers 

romantiska filmer les films romantiques 

vad knäppt det är ! qu’est-ce que c’est con ! 

vad tycker du om euron ? que penses-tu de l’euro? 

vad tycker du om melodifestivalen ? que penses-tu de l’Eurovision ? 

vad tycker du om dödsstraff ? que penses-tu de la peine de mort ? 

vad tycker du om politik ? que penses-tu de la politique ? 

vad tycker du om de gula västarna ? que penses-tu des gilets jaunes ? 

vad tycker du om betygen i skolan ? que penses-tu des notes à l’école ? 

vad tycker du om sport ? que penses-tu du sport ? 

vilken är din favorittyp av film ? quel est ton genre de film préféré ? 

 


