
dialogue activité; glosor.eu; devoir ; dia ;  

1. vad gör du? 

2. jag lyssnar på musik, vad gör du? 

3. jag gör mina läxor 

4. Stefan, vad gör du? 

5. jag arbetar 

6. vad gjorde du i lördags (säg bara lördag) ? 

7. jag shoppade, och du vad gjorde du i lördags? 

8. jag sov 

9. Stefan, vad gjorde du i söndags? 

10. jag tittade på en film 

11. vad gjorde du i fredags? 

12. jag gjorde mina läxor och du, vad gjorde du? 

13. jag spelade golf 

14. vad skall du göra på torsdag? 

15. jag skall gå på bio, vad sklal du göra? 

16. jag skall sova 

17. Stefan, vad skall du göra på torsdag? 

18. jag skall arbeta 

19. i helgen skall jag rida 

20. i söndags åt jag en glass 

Fråga nu varandra vad ni gjorde i helgen och svara. Fråga sedan vad ni skall göra nästa helg. Försök svara ärligt på 

frågorna. 

 

 

https://glosor.eu/ovning/activites-c1.9776859.html
http://www.franska.be/exercices/exercices3/chirac/dialogueactivite1devoir.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/chirac/dialogueactivite1dia.htm


nutid: presens uttal fransk stavning 

vad gör du? kässkö ty fä qu’est-ce que tu fais? 

jag läser schö li je lis 

jag tittar på teve schö rögard la tele je regarde la télé 

jag lyssnar på musik schekott dölla myzick j’écoute de la musique 

jag spelar tennis schö scho å tennis je joue au tennis 

jag äter en godis schö maaa(n)sch ööö båååbååå je mange un bonbon 

jag dricker en kåla schö båa öööö coca je bois un coca 

jag arbetar schö travajj je travaille 

jag gör ingenting schö nö fä ri ää je ne fais rien 

jag gör mina läxor schö fä me dö-vå-ar je fais mes devoirs 

jag städar schö fä lö menaasch je fais le ménage 

   
dåtid (igår, i lördags, förra veckan...)   

vad har du gjort ? / vad gjorde du ? kässkö ty a fä qu’est-ce que tu as fait? 

jag har tittat på en film/jag tittade 
på en film 

schä rögardee ööö film j’ai regardé un film 

jag har diskat/jag diskade schä fä la vässäll j’ai fait la vaisselle 

jag har spelat golf/jag spelade kort schä jou-ee å kart j’ai joué aux cartes 

jag har gjort mina läxor/jag gjorde 
mina läxor 

schä fä me dö-vå-ar j’ai fait mes devoirs 

jag har ätit på restaurant/jag åt på 
restaurang 

schä maaa(n)schee å räståraaa j’ai mangé au restaurant 

jag har shoppat/jag shoppade schä fä dy shopping j’ai fait du shopping 

jag har varit på bio/jag var på bio schä e-tee å sinnema j’ai été au cinéma 

jag har sovit/jag sov schä dårmi j’ai dormi 

jag har inte gjort något/jag gjorde 
ingenting 

schö nä ri-ää fä je n’ai rien fait 

   
framtid (ska göra, imorgon, på söndag)   

vad skall du göra ? kässkö ty va fär qu’est-ce que tu vas faire? 

jag skall.... schö vä je vais.....  

arbeta travajjee travailler 

göra mina läxor fär mee dö-vå-ar faire mes devoirs 

spela golf schoee å golf jouer au golf 

laga mat fär la kui-zinn faire la cuisine 

gå på bio allee å sinnema aller au cinéma 

sova dårmir dormir 

läsa en bok lir öööö livr(ö) lire un livre 

 

jouer au foot jouer au hockey jouer au basket faire du sport faire du théâtre 

jouer au badminton danser discuter faire la fête manger une glace 

écrire une lettre chanter jouer sur l’ordinateur faire du cheval faire de la musculation 

hier (uttal : ijär) ce soir ce week-end demain cet après-midi 

 
uttal ; viktigt ! så här uttalas dessa bokstäver och bokstavskombinationer : korta vokaler!!! 

AI JE OU UN U UNE OI É QUE ILL AIL AU EU AN EAU 

ä schö o öööö y yn åa (kort) e kö ijj ajj å ö aaaa å 

 
slutet av orden: uttala ER bara E; IR uttalas IR;  

annars uttala INTE sista bokstaven om det är E, R, S, N, M, T, D, X; uttala INTE –ES i slutet av ord! 

vissa sporter är nya ord och då uttalas det som svenska: tennis, basket 

uttal av E= ensamt E för det mesta Ö (le=lö); däremot LES=lee; É=vanligt e-ljud café; È=ä-ljud 


