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301 jours – La fête
Två kulturer möts
Titta på bilderna. Diskutera utifrån följande bilder vilka kulturella skillnader och likheter
det finns mellan Sverige och Frankrike. Tänk på det som sägs i programmet samt använd
dina egna kunskaper. Er lärare bestämmer på vilket språk ni ska föra diskussionen.

Slangskolan
Översätt uttrycken:
la teuf :
chiante :
faire la gueule :
ça va déchirer :
« La teuf » är ett « baklängesord ». Vad kallar man detta speciella baklängesspråk på
franska? Kan du hitta det ursprungliga ord som « la teuf » springer ur?
_____________________________________________________________________________________________________
1

SÄNDNINGSDATUM: 2012-10-06
PEDAGOG: ANNA NYMAN
PRODUCENT: THÉRÈSE AMNEUS
PROGRAMNR: 1021370/ra07

Du har fått lära dig vad slanguttrycket « Ça va déchirer » betyder, men vad betyder
egentligen verbet « déchirer »?
___________________________________________________________________________

Dialogövning
Arbeta två och två. Välj ett av förslagen nedan och skriv en kortare dialog. Träna sedan på
dialogen. Er lärare bestämmer om ni ska spela upp den för klassen, spela upp den i grupper
eller läsa den i par.
1. Den första dialogen utspelar sig mellan två personer som förbereder en fest. De
diskuterar vad de ska äta. (Kanske har de förberett ”foie gras”, ”pain d’épices” eller ”pain
de mie”, som i programmet. Du kan också använda andra maträtter som du kan sedan
tidigare.) De kan också diskutera om de ska sätta upp en parasoll utomhus.
Ord som kan vara bra att kunna för att göra den första dialogen är:
j’ai prévu : jag har planerat
installer : sätta upp
à l’extérieur : utomhus
un parasol : parasoll
2. Den andra dialogen är en slangdialog där två personer pratar om en kommande fest. Den
ena personen är entusiastisk och den andra är lite skeptisk. Den ena berättar om festen och
frågar om den andra ska gå. Den andra säger tvekande nej, för att hon eller han tycker att
personen som ska ha festen är jobbig. Använd uttrycken från slangskolan.

Användbara ord och uttryck

une fête
Dialogövning
sortir
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