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Kortfilmsklubben franska 

Haram (svenska)  

Innehåll 

1. Leila och Mathieu vill gifta sig men de har ett problem. Vilket? 

2. I början verkar det svårt att få det nödvändiga dokumentet. Varför?  

3. Samir vill hjälpa Mathieu. Vad göra han? Fungerar det? 

4. Vad händer på slutet ?  

 

 

Diskutera 

1. Är det viktigt att ha samma religion om man vill leva tillsammans eller gifta sig? 

Vad tänker ni om det?  

2. Mathieu lär sig islams grundpelare utantill, förmodligen kommer han att ha 

glömt dem nästa dag. Ändå gör det att han kan konvertera till islam. Vad 

tycker ni om det? Motivera.      

3. Hur gör ni för att minnas eller lära er något? Har ni några minnestekniker?   
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Uttryck 

 
prier be 

une mosquée en moské 

une administration en myndighet 

un document ett dokument 

une pièce d’identité id-kort 

un certificat de convertion intyg att man konverterat 

une conversion konversion 

se convertir konvertera 

faire un effort anstränga sig 

emmerder qn gå någon på nerverna (slang) 

s’acharner envisas 

réfléchir tänka efter 

un certificat de célibat intyg om att någon är ogift 

un titre de séjour uppehållstillstånd 

les fondements/les piliers de l’islam Islams grundpelare 

la profession de foi trosbekännelsen 

la prière bönen 

l’aumône (f) allmosan 

le jeûne fastan 

le pélerinage vallfärden 

un terrain de foot fotbollsplan 

un gardien de but målvakt 

un défenseur försvarsspelare 

un milieu de terrain  mittfältare  

un attaquant anfallare 

purifier tvaga, göra ren 

mutuellement ömsesidig 

fidélité trohet (trofasthet) 
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Agera 

 

 

Minnestekniker 

 

Försök att lära er orden ovan (alternativt andra franska ord) genom att sätta upp 

orden som ett fotbollslag (som i filmen) eller genom att använda någon annan 

minnesteknik, t ex placera orden i ett rum, göra en saga, sätta orden i alfabetisk 

ordning, gruppera ord som hör ihop innehållsmässigt etc. 

Arbeta två och två så att ni kan kontrollera att ni minns orden rätt! 

 

 

 

 


