
KAMIKAZE 
LA FRANCE
DEL 1 – HITTA HEM

ORD OCH UTTRYCK
Dra streck mellan det franska ordet eller uttrycket och dess korrekta svenska översättning. Två svenska uttryck blir över.

savoir   en klocka
une île   herr
tout droit   hamnen
une horloge   le bus
une rue   en ö
Excusez-moi, est-ce que vous savez où je suis  första till vänster
Bonjour, je cherche    Goddag, jag letar efter
monsieur   en gata
le port   rakt fram
la première à gauche   Ursäkta, vet ni var jag är
   ditåt      
   veta

DIALOGÖVNING
Skriv upp några användbara uttryck tillsammans med er lärare, till exempel: Excusez-moi, monsieur/madame, je cherche rue… ; Il faut 
prendre le bus ; Vous allez tout droit ; Prenez à droite ; Prenez à gauche ; Marchez tout droit ; C’est par là ; C’est là.
Arbeta i par. Skriv en dialog. En karaktär letar efter Hôtel de Paris på rue Gargoulleau. Den andra beskriver hur man hittar dit. Använd 
så många uttryck ni kan. Öva genom att läsa dialogen högt.

SPRÅKSTRATEGI
Julia frågar efter vägen till hotellet. Hon och vakterna har svårt att förstå varandra. Hur gör Julia för att förstå deras förklaringar och 
vart hon ska gå? Diskutera! 

UPPDRAG
Arbeta i par. Tänk ut ditt favoritställe på skolan och fråga på franska din kompis hur du hittar dit. Din kompis går med dig och förklarar 
hur du hittar fram. Använd dig av de franska uttryck ni skrivit upp tillsammans med läraren. Gör uppgiften under dagens längsta rast 
eller under slutet av lektionen. (Er lärare bestämmer när ni ska göra uppgiften!) Berätta sedan för läraren vilka platser ni varit på.

 

A.S.V.P. betyder Agent de Surveillance 
de la Voie Public. Deras uppgift är till 
exempel att övervaka felparkeringar och 
andra mindre trafikförseelser. Deras 
uppgift är också att skapa trygghet i 
staden och se till så att stadens gator hålls 
rena från nedskräpning.  De har ingen 
polisutbildning.  



KAMIKAZE 
LA FRANCE 

DEL 2 – HANDLA MAT



DIALOGÖVNING

Hittar du till marknaden? Låtsas att klassrummet är en stad. Vandra runt i staden. Fråga människor på ”gatan” var marknaden ligger 
(”Excusez-moi, le marché est où, s’il vous plaît ?”) Personen förklarar på franska (à droite, à gauche, tout droit, au bout de la rue). Om 
du inte förstår kan du säga: ”Je ne comprends pas.” 

SPRÅKSTRATEGI

1. Hur tror du att Julia till slut får kötthandlaren att förstå att hon vill ha en skiva kött och inte ett kilo kött?
2. När Julia frågar efter desserter förstår inte kvinnan vad hon säger. Hur gör Julia för att få henne att förstå?

 
UPPDRAG

Arbeta hemma:

I programmet gick Julia för att handla kött och grönsaker på marknaden (eller aux Halles som denna inbyggda marknad ofta kallas). 
Ofta måste man gå till olika affärer för olika varor i Frankrike. För att köpa en dessert gick hon till ”une pâtisserie”. Om man vill handla 
bröd i Frankrike går man till ”une boulangerie” och om man vill handla kött heter affären ”une charcuterie”.

Ta fram ett vitt papper. Gör en karta med cirka fem gator. Rita in de olika affärerna och en marknad längs med gatorna. Bredvid varje 
affär skriver du vad du ritat, till exempel ”une boulangerie”. Bredvid varje affär ritar du också en bild av någonting man kan köpa där 
–bredvid ”une boulangerie” kan du alltså rita ett bröd. Slå upp vad ”ett bröd” heter på franska och skriv det under din bild. Gör på mot-
svarande sätt med de andra affärerna. Lämna in teckningen till läraren under nästa lektion. Om ni vill kan ni sedan göra en utställning 
med alla de fina teckningar som ni gjort!



KAMIKAZE 
LA FRANCE 

DEL 3 – BJUD EN KILLE PÅ FIKA

ORD OCH UTTRYCK
Dra streck. Två svenska uttryck blir över. Försök tillsammans med er lärare att översätta dem till franska. Svaren finns i programmet.

vouloir     nybörjare

Tu veux prendre un café avec moi  Hur gammal är du

malheureusement    tyvärr

Je ne peux pas    trevligt att träffas

se promener    Jag heter

enchanté(e)    vilja

Je m’appelle    promenera 

Tu t’appelles    Jag kan inte

Tu as quel âge    Vill du fika med mig

J’ai…ans     Du heter

     Jag är… år gammal

     just det

DIALOGÖVNING
BD (Bande dessinée)

I programmet letar Julia efter en kille att bjuda på fika. I den tecknade serien på nästa sida har dialogrutorna hamnat i oordning. Klipp 
ut dem och lägg dem i rätt ordning eller numrera bilderna i rätt ordning. Arbeta sedan i par och träna på dialogen så att ni kan läsa den 
högt.  

SPRÅKSTRATEGI
Julia gör sig mycket besvär med att fråga olika killar om de vill fika med henne. Deras svar är inte alltid så lätta att förstå. Det går fort 
när de svarar och de använder ord och uttryck som Julia inte kan. Ändå lyckas hon förstå den så kallade ”andemeningen”, det vill säga 
grundbetydelsen – om de svarar ja eller nej. Hur kan hon göra det? Diskutera.

UPPDRAG
Ditt uppdrag den här veckan är att fråga någon på franska om den vill fika med dig. Ni kan göra som Julia: fråga olika personer tills ni 
hittar någon som säger ja. Ni kan också skriva ert namn på en lapp, lägga den i en påse och sedan dra en lapp ur påsen. Då får du ett 
annat namn och du kan fråga den personen om den vill fika med dig. (Naturligtvis svarar personen ja.) Som ”fikastund” kan ni välja att 
sitta bredvid varandra i matsalen, sitta i korridoren eller i lektionssalen och prata, gå hem till varandra och fika eller gå på café. Välj det 
som passar bäst och bestäm tillsammans med läraren om uppdraget ska genomföras på lektionstid eller efter lektionstid/som en läxa. 
När du äntligen har hittat någon att fika med måste ni försöka säga någonting till varandra på franska. Ni kan till exempel fråga hur 
gammal den andra är. Er lärare kommer att fråga er hur uppdraget har gått! 





KAMIKAZE 
LA FRANCE
DEL 4 – LÄR DIG ATT SURFA

ORD OCH UTTRYCK

Ringa in rätt alternativ.

När du vill säga ”fenan” om surfingbrädans fena säger du:

1. La dérive

2. L’arrière

3. L’avant

När du vill ”hyra” någonting säger du:

1. Apprendre

2. Rame

3. Louer

En ”våtdräkt” heter på franska

1. Une combinaison

2. Plie les genoux

3. Une planche

Översätt: ”Jag skulle vilja hyra en surfingbräda.”

DIALOGÖVNING
Julia kan inte surfa. Plötsligt står hon där med en surfingbräda, men vet inte hur man gör. Hon måste be om hjälp. Skriv en dialog där 
Julia lär sig om surfingbrädans olika delar och om vad utrustningen heter samt där hon ber om hjälp med att lära sig surfa. Efter att 
personen förklarat för henne hur man gör lyckas Julia och personen berömmer henne. Personen säger: Bien joué ! Använd så många 
ord och uttryck som möjligt från programmet.

SPRÅKSTRATEGI
Vid ett tillfälle gör Julia ett aktivt försök att lära sig ett nytt ord. Vilket ord är det? Hon lyckas inte ställa frågan helt rätt, men hur gör 
hon samtidigt för att visa att hon vill veta vad det heter?

UPPDRAG
Den här veckan ska du be om hjälp med någonting enkelt på franska. På en lapp skriver du så fint du kan på franska: ”Kan du hjälpa 
mig?” Slå sedan upp någonting som du skulle vilja ha hjälp med (t.ex. vässa pennan). Skriv det under din fråga. Be din lärare att titta 
så att du har skrivit rätt. Häng upp lapparna i klassrummet eller någostans i skolan. Låt er inspireras av varandras lappar för att kunna 
be läraren om hjälp under läsårets lektioner eller av en kompis när det passar! 



KAMIKAZE 
LA FRANCE 

DEL 5 – TILLVERKA CHÈVREOST

ORD OCH UTTRYCK
Översätt orden och uttrycken. Gå igenom de rätta svaren tillsammans med läraren innan ni arbetar vidare med de andra uppgifterna.

un fromage : 

une chèvre : 

un fromage de chèvre : 

un bisou : 

faire un bisou à la chèvre :

la traite : 

traire :

fort :

avec les deux mains :

un par un :

à la campagne :

dehors :



LÄS-, TEXT- OCH ÖVERSÄTTNINGSÖVNING
Lyssna på din lärare som läser texten nedan högt ett par gånger. Repetera efter läraren. Läs sedan texten två och två, var sin gång. 
Försök därefter översätta texten tillsammans. Skriv översättningen under bilden. Använd glosorna på första sidan, glosorna under 
texten och ”un petit ordbok”. Gå igenom översättningen i klassen tillsammans med läraren. 

Julia est à La Rochelle. Elle prend le taxi. Elle va à la campagne, à Dompierre-sur-Mer. Il y a une chèvre. Julia fait un bisou à la chèvre. 
Julia doit traire la chèvre, avec les deux mains. Elle fait du fromage de chèvre. 

est = är,  prend = tar,  va = åker il y a = det finns     doit = måste        fait = gör

SPRÅKSTRATEGIER
När Julia befinner sig på getfarmen hinner hon bara slå upp en liten del av det som mannen och kvinnan säger. Även om hon inte över-
sätter allt till svenska, så verkar det som om hon ändå hittar ”översättningen” till det mesta som sägs. Hur kan hon göra det? Finns det 
några likheter mellan Julias sätt att lära sig språket och ett litet barns sätt att lära sig sitt modersmål? Diskutera!

UPPDRAG
När Julia vill veta hur man gör getost frågar hon: Comment on fait le fromage de chèvre ? Försök komma på fem frågor som du formu-
lerar på samma sätt och som handlar om sådant som man kan äta och dricka! (Till exempel: Comment on fait le lait? – Hur gör man 
mjölk?) Använd ”un petit ordbok” för att hitta ord för mat- och dryckesprodukter. Träna på frågorna så att du kan säga dem utantill. 



KAMIKAZE 
LA FRANCE
DEL 6 – SKAFFA ETT JOBB

ORD OCH UTTRYCK
Om du vill fråga: ”Kan jag jobba här?” säger du:

1. Est-ce que je peux travailler ici ?
2. Qu’est-ce que vous voulez faire ?
3. S’il vous plaît.

Om du vill säga: ”Det är inte möjligt!” säger du:

1. Non, je ne peux pas !
2. Ce n’est pas possible !
3. Tu as bien travaillé !

Till slut får Julia ett jobb. Vilket är hennes arbetsuppdrag?

1. Faire dix crêpes
2. Dans cinq minutes
3. Demander au cuisinier 

När Julia frågar om hon kan få jobba får hon ofta höra: ”Il faut faire la déclaration sociale et fiscale.” Vad betyder det?

DIALOGÖVNING
Låtsas att du arbetar med att hjälpa personer att skaffa ett jobb. Gör en lista med uttryck som personen kan behöva eller riskerar att 
få höra när den söker jobb. Skriv dem i den ordning som du tror att de kommer till användning. Använd också hälsningsfraser och 
artighetsfraser från tidigare program som du tror kan vara användbara.

SPRÅKSTRATEGI
När Julia söker jobb och pratar med de olika personerna tar hon aldrig fram sin ”petit ordbok”. Tror du att det påverkar intrycket av 
Julia att hon inte tar fram sin ”petit ordbok”? Hur har hon gjort för att förbereda sig och slippa ta fram sin ”petit ordbok” när hon pratar 
med personerna? 

UPPDRAG
Den här veckan ska du ”arbeta” sammanlagt tre till fem gånger och utföra olika, enkla, arbetsuppdrag. (Du kan till exempel hjälpa 
till att bära en bok eller att sudda på tavlan.) Fråga på franska om du kan jobba här. Du kan fråga din lärare, någon annan lärare som 
undervisar i/kan franska eller någon person du känner som pratar franska. Helst ska personen du arbetar för säga på franska vad du 
ska göra! Skriv upp vem du arbetat för, vad du hjälpt personen med och vilken dag du arbetat. När du är färdig med uppdragen visar du 
lappen för din lärare. Din lärare skriver då: ”Mission accomplie !” på din lapp.



KAMIKAZE 
LA FRANCE
DEL 7 – TYROLIENNE

ORD OCH UTTRYCK
Dra streck. Tre franska uttryck blir över. Försök översätta dem!

Je voudrais 

un équipement    det vita repet

C’est fait pour    Den är gjord för det

C’est parti    Det är vackert 

la corde blanche    grattis

la tyrolienne    Jag skulle vilja

C’est joli     Ta det lugnt

la nature     linbana 

félicitations    fånga/ta tag i

super     Då sätter vi i gång

Reste cool    utrustningen

attraper

quel courage

DIALOGÖVNING
Skriv en dialog. Låtsas att personen ska genomföra ett uppdrag, till exempel åka linbana. Skriv en dialog där personen frågar sig fram 
till platsen, bokar in sig på aktiviteten och genomför uppdraget. Använd så många uttryck som möjligt från glosorna och programmet. 
Använd också vägbeskrivningsuttrycken och artighetsfraserna från de första programmen. Om ni har tid kan ni arbeta i små grupper 
och välja en dialog att öva in och spela upp.

SPRÅKSTRATEGI OCH SPRÅKINLÄRNING
1. När Julia får sitt uppdrag har hon ingen aning om vad ”la tyrolienne” är. Hon försöker slå upp det, men hittar inte ordet i sin ”petit 
ordbok”. Hur och när förstår hon vad det betyder?  
2. Troligtvis kommer hon aldrig att glömma betydelsen. Varför? Hur tror du att känslor (negativa och positiva) påverkar språkinlär-
ningen?

UPPDRAG
Arbeta hemma eller i skolan:

Kom på ett till tre uppdrag som du tycker skulle vara skrämmande att utföra, uppdrag som kräver mod (t.ex. bergsklättring)! Ta reda 
på vad dessa uppdrag heter på franska och gör tre fina uppdragslappar. Försök via Internet ta reda på var i Frankrike uppdragen kan 
utföras. Skriv också det på lappen. Hitta tillsammans med er lärare en plats i klassrummet eller på skolan där ni kan hänga upp era 
uppdragslappar.



KAMIKAZE 
LA FRANCE
DEL 8 – HJÄLP SEX PERSONER

ORD OCH UTTRYCK
Översätt orden och uttrycken.

aider :

Je peux vous aider ? :

traverser la rue :

l’église :

le caca :

fermer :

pousser :

mon mari :

peindre :

un pinceau :

DIALOGÖVNING
Klassen skriver på franska upp några alternativ på vad man skulle kunna hjälpa någon med. Använd er också av orden från glosorna i 
första uppgiften. Ta några minuter till att försöka lära in dem. Hjälps sedan åt att skriva ner uttrycken på lappar. Vik ihop dem och lägg 
dem i en påse. Dela in er i två lag. Spela charader! Personen som går fram för att göra charaden säger: ”Je peux vous aider?” sedan 
visar den uttrycket som den fått på lappen. Laget som svarar måste svara på franska, t.ex. ”peindre” om personen målar. Om ni vill bli 
varma i kläderna kan ni be er lärare göra första charaden!

SPRÅKSTRATEGI
1. När Julia tar reda på hur man frågar ”Kan jag hjälpa er?” kommer hon fram till att det heter ”Je peux vous aider?” Hur gör hon för att 
komma ihåg hur man konstruerar frågan på franska?
2. Julia har lite svårt att förklara vad hon vill hjälpa de olika personerna med. Hur gör hon för att bli förstådd?

UPPDRAG
Den här veckan ska du hjälpa sammanlagt tre till fem olika personer, helst en person per dag. Din lärare bestämmer hur många perso-
ner som är lagom att hjälpa. Fråga på franska om du kan hjälpa personen. Passa gärna på att försöka säga någonting mer på franska 
till personen medan du hjälper henne eller honom. Du kan fråga personer som går i din grupp, i andra franskgrupper, lärare som under-
visar i franska eller någon du känner som pratar franska. Skriv upp vem du hjälpt, vad du hjälpt personen med och vilken dag du hjälpt 
personen. Visa upp lappen för din lärare när du är färdig med uppdraget. Din lärare skriver då: ”Mission accomplie !” på din lapp.



KAMIKAZE 
LA FRANCE
DEL 9 – SKJUTSA NÅGON PÅ EN MOPED

ORD OCH UTTRYCK
Louer une mobylette !

Du har fem minuter på dig att rita enkla teckningar som visar vad uttrycken under bilden beskriver. Översätt också uttrycken till 
svenska. Skriv den svenska översättningen i rutan under det franska ordet eller uttrycket.

Vad betyder orden och uttrycken nedan? Översätt!

Est-ce que je peux vous conduire quelque part ? :

au commissariat :

démarrer :

C’est drôle ! :

conduire :

Je voudrais louer une mobylette :



DIALOGÖVNING
Att sitta på en scooter med en okänd person kan vara pirrigt. Vad pratar man om? Julia och Nabil verkar ha det trevligt tillsammans. De 
presenterar sig och Nabil säger att det är trevligt att träffas, ”enchanté”, men vad kan man sedan prata om? Låtsas att du är i Julias 
situation och att du sitter på en scooter tillsammans med Nabil. Hitta på en dialog mellan Julia och Nabil. Använd ord och uttryck som 
du lärt dig genom att titta på programmen och vid andra tillfällen.

SPRÅKSTRATEGI
1. Hur gör Julia för att komma ihåg de nya orden och uttrycken när hon får veta hur hon ska göra för att köra en moped?
2. Vilka uttryck använder Julia sig av när hon inte förstår eller tycker att det går för snabbt när personerna svarar? 

UPPDRAG
Att göra hemma eller i skolan (Låt din lärare bestämma):

Den här veckan ska du skapa en konversationsövning! Gör så här:

1. På var sin lapp skriver du på svenska: ”Jag skulle vilja hyra…” och ”Kan jag skjutsa er någonstans?” 
2. Kom på tre till fem fordon (t.ex. moped, bil) man kan använda för att köra eller skjutsa någon någonstans. Använd en ”petit ordbok” och 
slå upp de franska orden för dessa fordon. Skriv både det franska och det svenska ordet för fordonet på en lapp. Ett fordon per lapp. 
3. Kom på lika många platser (t.ex. skolan, biblioteket, affären) som du har fordon och gör likadant med dem. 
4. Nu har du en konversationsövning!

Spela så här:

1. Låna ut dina lappar till två klasskamrater.
2. Lägg lapparna där det står ”Jag skulle vilja hyra…” och ”Kan jag skjutsa er någonstans?” på bordet så att båda personerna ser 
frågorna. 
3. Lägg sedan fordonslapparna upp och ner i en hög och platslapparna upp och ner i en annan hög. 
4. Den ene drar en lapp ur fordonshögen och den andre en lapp ur platshögen. 
5. Den som har dragit en lapp ur fordonshögen säger på franska: ”Jag skulle vilja hyra + fordonet på lappen, t.ex: ”Jag skulle vilja hyra 
en moped.” Sedan säger hon eller han på franska: ”Kan jag skjutsa er någonstans?” 
6. Den som dragit en lapp ur platshögen svarar på franska vilken plats den vill bli skjutsad till. 
7. Nu är det nästa persons tur att hyra fordon/dra en plats! 

Bonne chance ! 



KAMIKAZE 
LA FRANCE
DEL 10 – ALLA UPPDRAG PÅ EN TIMME

ORD OCH UTTRYCK
Kommer du ihåg? Här kommer ett stickprov på ord och uttryck som du lärt dig när du sett de olika programmen. Översätt dem!

skjutsa:

rakt fram:

Hur gammal är du?:

kyrkan:

Var är marknaden?:

vilja:

måla:

ute, utomhus:

Vill du fika med mig?:

Trevligt att träffas:

Kan jag hjälpa er?:

Hur gör man getost?:

hyra:

Jag heter:

veta:

med båda händerna:

en ö:

till vänster:

DIALOGÖVNING
Arbeta två och två. Kom på ett nytt uppdrag som Julia skulle kunna göra. Vad heter det på franska? Skriv sedan en kort dialog där 
Julia genomför uppdraget. Använd er av ord och uttryck från programmen ni sett. Lär er dialogen utantill eller nästan utantill. Spela 
upp den inför klassen. Om ni använder er av ord som klassen inte kan så kan ni skriva upp en ordlista på max fem ord på tavlan, men 
använd i huvudsak ord som alla redan kan.

SPRÅKSTRATEGI OCH SPRÅKINLÄRNING
1. Varför tror du att Julia får i uppdrag att genomföra alla de tio uppdragen igen, nu på bara en timme? 
2. Kan du lägga märke till någon skillnad gällande språkhjälpmedel i det här programmet? Hur tolkar du det?

UPPDRAG
Kommer ni ihåg? Julia har genomfört nio uppdrag. Vilka uppdrag var det? Hjälp er lärare att på svenska komma ihåg vilka uppdragen 
var. Under tiden skriver er lärare ner uppdragen på svenska på var sin lapp. Dela sedan in er i två lag. Er lärare drar en lapp och läser 
upp ett uppdrag på svenska. Det lag som muntligt svarar rätt först på franska får ett poäng. 


