
1 

 

                                                                                                 
 

 
Filmklubben franska 

Ming d’or (svenska)   

Innehåll 

1. Beskriv miljön. 

2. Varför börjar Ming prata med Paul? 

3. Paul förklarar varför han stjäl. Vad är orsaken? 

4. Vad tycker Mings pappa om Paul? Varför? 

5. Vad gör Ming med de saker Paul stulit? 

6. Hur förändras Paul efter att ha träffat Ming? 

7. Hur slutar filmen?   

Uttryck 
tu me le rends  lämna tillbaka till mig 
voler   stjäla 
rester/être ouvert à qch/qn vara öppen för något/någon 
tu m’espionnes ?  spionerar du på mig? 
Passe !   Ge hit! 
c’est pas grave  det är ingen fara 
approuver   godkänna 
Tu rigoles ?   Skämtar du? 
tu m’entends ?                    hör du mig? 
Dégage !   Stick, försvinn! 
Je te rappelle  Jag ringer upp dig sen 
 

Diskutera 

1. Kommer Ming och Paul att träffas igen? Varför, varför inte? 

2. Mings pappa tycker inte om Paul därför att han är från en annan kultur. Vad tycker 

ni om det? Är det viktigt att de man umgås med är från samma kultur som en själv?  
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Agera 

Diskussion med föräldrarna 

Dialog 

Du har lust att göra något men är inte överens med dina föräldrar och ni börjar bråka.  

Välj en av situationerna nedan och yttryck tydligt att du inte håller med! 

– du vill gå ut med din pojkvän/flickvän men dina föräldrar tycker inte om honom/henne 

och de föredrar att du stannar hemma. 

– du vill gå på bio men dina föräldrar vill att du först gör läxorna 

– du vill komma hem vid midnatt men dina föräldrar vill att du är hemma redan klockan 

22. 

– du vill träffa dina kompisar men dina föräldrar vill att du först städar ditt rum 

  

Välj bland följande uttryck: 

Je ne suis pas d’accord, parce que…  Jag håller inte med för att… 
Je ne veux pas le faire, parce que…  Jag vill inte göra det för att … 
Je trouve que ce n’est pas normal, parce que… Jag tycker inte att det är normalt för 

    att… 
Je n’ai pas envie de…   Jag har inte lust att ...  
Je pense que…   Jag tycker att ... 
Je déteste…    Jag hatar ... 
Tu te trompes/Vous vous trompez  Du har fel/Ni har fel /Du misstar 

    dig/Ni misstar er 
Tu ne comprends pas/Vous ne comprenez pas Du/ni förstår inte 
Tu ne m’écoutes pas/Vous ne m’écoutez pas Du lyssnar inte på mig /Ni lyssnar                   

    inte på mig  
J’aimerais mieux…   Jag skulle hellre (vilja) ... 
Ce serait mieux si…   Det skulle vara bättre om ...  
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