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Kortfilmsklubben franska 

Je pourrais être votre grand-mère (svenska)  

 

Innehåll 

1. Vad har Olivier för jobb?  
2. Vad är anledningen till att han gör en skylt till den hemlösa kvinnan utanför 

hans hus?  
3. Varför bestämmer han sig för att göra fler skyltar?  
4. Hur går det för honom på jobbet?  
5. Hur tolkar du slutet ?  

 

 

 

Diskutera 

1. Ser ni många hemlösa där ni bor? Hur brukar ni reagera?  
2. Tycker ni att man ska ge pengar till hemlösa/tiggare eller inte? Varför, varför 

inte?  
3. Den här filmen bygger på en sann historia. Vad tycker ni om det som Olivier 

gör?  
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Uttryck 
 
je pourrais jag skulle kunna 

la pauvre stackarn, stackars henne 

l’expulsion vräkning 

décaler flytta på henne 

gênant pinsamt 

une pancarte en skylt 

Je te rappelle Jag ringer dig igen 

Je n’en refais pas d’autres jag gör inga fler 

l’aspirine (f) värktablett 

un SDF (sans domicile fixe) hemlös 

une petite pièce en liten slant 

la nourriture mat 

un immeuble en fastighet 

furax arg 

T’es complètement à la rue Du är helt ute och cyklar 

un sans-domicile bostadslös 

interdit förbjudet 

un clandestin papperslös 

incitation (f) à la mendicité uppmuntran (till) tiggeri 

non-assistance à personne en danger att inte hjälpa en person i nöd 

légal laglig 

un dossier ”ett projekt” 

fais gaffe var försiktig 

un être humain människa 

c’est grave ? Är det allvarligt? 

Vous m’avez manqué Jag har saknat er 

 



                  

 
 

3 
K O N T A K T: UR:s Kundtjänst, kundtjanst@ur.se P R O G R A M N U M M E R: 101544/tv34 

 

Agera/interagera 

 

1. Gör som Olivier och gör egna skyltar på franska för att hjälpa människor.  

2. Filmens Olivier heter Joël i verkligheten. Leta efter information om  

    honom och det han gör på internet.   

3. Argumentation: Att ge eller inte ge  

 

Dialog 

 

Arbeta parvis. A tycker att man ska hjälpa människor som tigger genom att ge dem 

pengar. B är emot och ger aldrig pengar till tiggare.   

Diskutera och försök att övertyga den andre. Förebered er genom att först hitta 

argument för båda åsikterna. 

     

 

 

Välj bland följande uttryck: 

 

Je pense/trouve que Jag tycker att 

Je déteste Jag hatar 

Tu as raison Du har rätt 

Tu as tort Du har fel 

A mon avis Enligt min åsikt 

Selon moi Enligt mig 

Je suis d’accord avec toi Jag håller med dig 

Je ne suis pas d’accord parce que Jag håller inte med för att 

Tu te trompes Du har fel/Du misstar dig 

Je veux donner parce que Jag vill ge därför att 

Je ne veux pas donner parce que Jag vill inte ge därför att 

Je trouve que ce n’est pas normal de  Jag tycker inte att det är normalt att 

J’aimerais mieux  Jag skulle hellre vilja 

Ce serait mieux si Det skulle vara bättre om 

 

 

 


