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LE HOLD-UP  
EPISODE 10: LA FUITE 
 

 
Hej! 
Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den 
tionde episoden i serien Bankrånet! 
Precis som på dina vanliga språklektioner så utgår vi ifrån vad läroplanen 
säger att du ska lära dig. Läroplanen (Lgr11) i moderna språk är uppdelad i 
tre olika delar: 

 En text där ”syftet” med undervisningen beskrivs. 
 En text som heter ”centralt innehåll”, där det beskrivs vad 

undervisningen ska innehålla. 
 Kunskapskraven – betygskriterier för betygen A, C och E. 

 
På det här arbetsbladet finns följande övningar med kopplingar till 
Lgr11: 

1. Hitta rätt i läroplanen 
Här får du själv chansen att fördjupa dig i läroplanen och hitta något 
som passar till avsnittet du just har sett.  
 

2. Vad handlar avsnittet om? 
 Läroplanen säger: “Förstå och tolka innehållet i talat språk (…).” 

3. Ord och fraser  
Läroplanen säger: ”Hur ord och fasta språkliga uttryck (…), används i 
texter och talat språk i olika situationer.” 
 

4. Dialogövning  
Läroplanen säger: ”Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.” 
 

5. Grammatik och uttal   
Läroplanen säger: ”Språkliga företeelser för att förtydliga och berika 
kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, 
artighetsfraser och andra fasta uttryck samt grammatiska strukturer” 
 

6. Språkliga strategier  
Läroplanen säger: ”Språkliga strategier för att förstå och göra sig 
förstådd när språket inte räcker till (…).” 
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Nu sätter vi igång! 

 
 
 

1. Hitta rätt i läroplanen 
Läs igenom syftestexten och det centrala innehållet. Vad tycker du har 
funnits med i den här serien? Stryk under/ringa in! Hämta exempel 
från serien.  
Från syftestexten: 

 förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,  

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  

 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,  

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
och  

 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket 
används.  

 
Från det centrala innehållet: 

Kommunikationens innehåll 

 Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

 Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och 
händelser. 

 Åsikter, känslor och erfarenheter. 

 Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang 
och områden där språket används. 

Lyssna och läsa – reception 

 Tydligt talat språk och texter som är instruerande och 
beskrivande från olika medier. 

 Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. 

 Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form 
samt sånger och dikter. 

 Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller 
och notiser. 
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 Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang 
i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och 
läsning till framställningens form och innehåll. 

 Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet 
och andra medier. 

 Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska 
strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna 
möter. 

 Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser 
och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer. 

 Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika 
typer av framställningar och samtal. 

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

 Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och 
beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 

 Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket 
inte räcker till, till exempel omformuleringar. 

 Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel 
frågor och bekräftande fraser och uttryck. 

 Språkliga företeelser för att förtydliga och berika 
kommunikationen som uttal och intonation, stavning och 
interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck 
samt grammatiska strukturer. 

 
2. Vad handlar avsnittet om? 
 
a) Beskriv med egna korta meningar på franska vad som händer i 
avsnittet. Skriv först ner dina meningar. Presentera sedan i grupp. (Ex: 
Constantin kommer tillbaka. Constantin väcker Miss Piggy.) 
b) Diskutera 
 
1) Pourquoi est-ce que Nouf-Nouf est stressé ?  
2) Pourquoi est-ce que Jean-Luc et Napoléon rient ? 
3) Décris le sentiment de a) Constantin b) Jean-Luc quand ils se 
regardent. 
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Bra uttryck att kunna för att: 
 
- uttrycka vad du tror och tycker: ”Je pense que…”, ”Je trouve 

que…”, ”Selon moi”. 
- uttrycka osäkerhet: ”peut-être”, ”éventuellement”.  
- motivera sitt svar: ”parce que”, ”puisque”. 
- uttrycka känslor: ”être amoureux de”, ”être désolé”, ”vouloir se 

venger”, ”être fâché”, ”être content”. 
 
3. Ord och fraser 
 
Här får du chansen att lära dig 10 ord/fraser som hjälper dig att förstå 
avsnittet samt 10 ord från ett så kallat ordfält. Ordfältet i det här 
avsnittet är ”musik”. 
a) Översätt 
 
Qu’est-ce que : 
Ils font : 
Quand : 
Il arrive : 
Tu fais : 
Bientôt la fin : 
Ils attendent : 
Comment s’appellent : 
Tu trompes : 
Tout le monde : 
 
b) Napoléon säger att de är ”des musiciens”. Gör en tematisk ordlista 

på tio ord/fraser som du vill lära dig på temat ”musik”. Slå upp och 
översätt de tio orden till franska. Öva. 

 
 
4. Dialog 
 
a) Utveckla dialogen mellan pappan och Napoléon. Skriv minst tre 

frågor och tre svar. Träna på dialogen. Ni får ligga på golvet när ni 
spelar upp den!  

 
Jean-Luc : Donc, vous êtes vraiment des musiciens ? 
Napoléon : Bien sûr.  
Jean-Luc : Est-ce que vous êtes bons ?  
Napoléon : Non, on est nuls. Donc, on a fait un hold-up. 
Jean-Luc : Comment s’appelle votre groupe ? 
Napoléon : The Pig Robbers. 
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b) Serien är slut. Polisen skriver en rapport där hon sammanfattar vad 

som har hänt. I rapporten skriver hon alltså i dåtid. Repetera 

tillsammans med er lärare hur man skapar passé composé. Skriv 

sedan din egen polisrapport och berätta, i kronologisk ordning, om 

vad som har hänt i serien. (Ex: Jean-Luc a rencontré Constantin. 

Constantin a été à la banque.)  

Träna flera gånger på att läsa dina meningar högt. Be sedan en kompis 
filma dig när du läser upp protokollet. Om du vill kan du klä ut dig till 
polis. Titta sedan på filmerna tillsammans i gruppen och diskutera vad 
ni mer kommer ihåg från serien. (Använd passé composé.)  
 
5. Grammatik och uttal 
Här får du chansen att träna på grammatik och uttal med koppling till 
episoden.  
a) « Tu as trompé tout le monde. » säger polisen innan Constantin 
lämnar förhörsrummet. Översätt meningen. Vilket tempus är den 
skriven i? 
b) Har alla skådespelarna i den här serien franska som modersmål?  
 
6. Språkliga strategier 
Constantin kommer till Frankrike för första gången och är säkert 
nervös för att hans språkkunskaper inte ska räcka till. Nu visade det ju 
sig att han klarade sig alldeles utmärkt.  
 
Hur känner du dig när du ska prata franska som du ju inte behärskar  
till fullo? Mycket handlar om att våga prata även om inte allt blir rätt. 
Det krävs helt enkelt mod! Hur kan du bli bättre på att våga prata? 
På arbetsbladen har du fått lära dig mera om språkliga strategier. 
Vilka strategier tycker du hjälper dig mest? 

 
 
 
 
 

Vad har du lärt dig? 
  
  
  

Hur kan du förbättra dig? 
  
  
  

 


