
LES NEGATIONS – INTEFORM PÅ FRANSKA 1 
 

INTE heter på franska PAS och det står på samma ställe som ordet INTE i svenska; men FÖRE verbet 

(det man gör) skall man på franska skriva det lilla ordet NE 
 

ex) je suis = jag är 

je ne suis pas = jag är inte 

il a un frère = han har en bror 

il n’a pas un frère (il ne a un frère – vokalmöte) 

 

il  parle   français  

han   talar  franska  
      

je  travaille  beaucoup  

jag  arbetar  mycket  
      

elle  joue  au tennis  

hon   spelar  tennis  
      

vous  mangez    

ni  äter    
      

tu  vois  la voiture?  

ser  du  bilen?  
 

1  elle prend le chien = hon tar hunden 

2  je vends ma chemise = jag säljer min skjorta 

3  il part en vacances = han åker på semester  

4  nous restons ici = vi stannar här 

5  je dors = jag sover 

6  *il aime les chats = han gillar katter 

7  il triche toujours = han fuskar alltid 

8  je suis Anglaise = Jag är engelsk 

9  ils travaillent à la poste = de arbetar på posten 

10  nous venons demain soir = vi kommer i morgon kväll 

11  tu conduis bien = du kör bra 

12  *c’est bien = det är bra 

 

 



några negationer 1a 

 

jag är je suis 

jag är inte je ne suis pas 

jag har j’ai 

jag har inte je n’ai pas 

jag gör je fais 

jag gör inte je ne fais pas 

jag gillar j’aime 

jag gillar inte je n’aime pas 

jag äter je mange 

jag äter inte je ne mange pas 

det är c’est 

det är inte ce n’est pas 

jag avskyr je déteste 

jag avskyr inte je ne déteste pas 

det finns  il y a  

det finns inte il n’y a pas 

du är tu es 

du är inte tu n’es pas 

han är il est 

han är inte il n’est pas 

hon är elle est 

hon är inte elle n’est pas 

du har tu as 

du har inte tu n’as pas 

han har il a 

han har inte il n’a pas 

hon har elle a 

hon har inte elle n’a pas 

jag röker je fume 

jag röker inte je ne fume pas 

jag vet je sais 

jag vet inte je ne sais pas 

jag tar je prends 

jag tar inte je ne prends pas 
 

 

 

 

 

 

 
 


