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Kortfilmsklubben franska 

L’accordeur (svenska)   

 

 

Innehåll 

1. Varför är mannen pianostämmare? Vad gjorde han tidigare? 

2. Pianostämmaren säger att människorna gillar en pianostämmare som är blind 
bättre. Varför är det så?  

3. Vad händer när han kommer in i kvinnans i lägenhet? 

4. Ett misstag från pianostämmarens sida gör att kvinnan förstår att han inte är 
blind. Vilket är misstaget?  

5. Berätta hur filmen slutar. 
 

 

Diskutera! 

1. Pianostämmaren fortsätter att spela med kvinnan bakom sig. Vad tror ni 
händer om han slutar att spela.  

2. Vem är mannen i soffan? 

3. Människorna gillar att pianostämmaren är blind och han tjänar bra på det, men 
samtidigt lurar han människorna som anlitar honom. Vad tycker ni om det?  

4. Vad tycker ni om filmen? Motivera.   
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Uttryck 
 
un accordeur (de pianos) pianostämmare 

en public inför publik  

aveugle blind 

un prodige lovande, underbarn  

échouer  misslyckas 

apprécier uppskatta 

sensible känslig 

des lentilles de contact kontaktlinser 

Ça vous gène si Gör det nåt om ...? Generar det er 

om…? 

se faire choper avslöjas 

un entraînement  träning 

traverser gå över gatan 

prévenir meddela 

renverser un pot välta en burk 

elle (ne) se doute de rien hon anar ingenting 

les fringues kläder 

elle te fait une lessive hon tvättar (dina kläder) åt dig 

vider tömma 

un agenda kalender 

se tramer planeras, sker 

tuer döda 
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Agera/interagera 

 

På polisstationen. 

 

Dialog 

Jobbar i par. Tänk er att en av er är pianostämmaren som lyckats fly från kvinnans 

lägenhet för att ta sig till en polisstation och berätta vad som hänt. Den andre är 

polisen som lyssnar och ställer frågor.  

 

Om ni vill, välj en annan orsak för att gå till polisen. T ex en stöld, ett inbrott, ett 

försvinnande etc . 

 

 

 

Välj bland följande uttryck: 

 

Qu’est-ce que je peux faire pour vous? Vad kan jag hjälpa er med? 

Qu’est-ce qui s’est passé ? Vad är det som har hänt? 

Qui êtes-vous ? Vem är ni? 

Ça s’est passé où ? Var hände det? 

C  C’était à quelle heure ?   V  Vad var klockan? 

Pourquoi étiez-vous là ?  Varför var ni där? 

De qui s‘agit-il ?  Vem är inblandad? 

Il/elle a quel âge ? Hur gammal är han/hon? 

Décrivez l’appartement et les personnes. Beskriv lägenheten och personerna 

Pourquoi faites-vous semblant d’être 

aveugle ? 

Varför låtsas ni vara blind? 

Pourquoi est-ce que je dois vous croire ? Varför ska jag tro er? 

Comment avez-vous fait pour réussir à 

fuir ? 

På vilket sätt lyckades ni fly 

Q  Qu’est-ce qui s’est passé après ?  V  Vad hände sen? 

 

 

 


