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Filmens innehåll
Frankrikes långa och färgstarka historia har gett frans-
männen många skäl att fira. 

I den franska almanackan hittar vi religiösa helger, 
påminnelser om politiska revolutioner och spår av 
urgamla hedniska riter, spridda över hela året. Den här 
filmen utforskar fem av de mest betydande helg- och 
festdagarna: påsken, trettondagshelgen, första april, 
nationaldagen och julhelgen. 

Filmen betonar vikten av att känna till ett lands kultur 
när man lär sig dess språk – och gör det möjligt för oss 
att känna igen våra egna traditioner när vi får se det 
sociala samspelet i olika sammanhang. 
Filmens talspråk är franska, med möjlighet att visa 
undertext på franska eller svenska.

Filmfakta
Ämne: Franska, Geografi

Ålder: Från 12 år (H, Gy)

Speltid: 13 minuter

Franskt tal med svensk eller fransk text

Produktion: © CV, Australien

Syfte/strävansmål
- att lära sig tala franska
- att lära sig om Frankrikes helg- och festdagar och 

därigenom om landets kultur och historia.

Programmet är indelat i kapitel
- Introduction
- La Fête Des Rois 
- Le Poisson d’Avril
- Pâques
- La Fête Nationale
- Noël
- Conclusion
 

Undervisningen i morderna språk ska 
behandla följande innehåll enligt läroplan:
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

sammanhang
- kommunicera vardagliga situationer, intressen, 

personer, platser, aktiviteter och händelser.
- förstå vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i 

olika sammanhang och områden där språket används.

Les Fêtes en France 
– Franska helg- och festdagar
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Solfilm Media AB.
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Länktips

www.lankskafferiet.org
– Umeå Universitet driver denna sajt med länkar till 
webbplatser du kan använda i skolarbetet

http://www.discoverfrance.net/France
/DF_holidays.shtml
- Hemsida om franska helg- och festdagar, på engelska

http://www0.hku.hk/french/dcmScreen/
lang2043/fetes_tableau.htm
- Franska helg- och festdagar indelade i en tabell, 
skrivet på franska

Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen 
är det viktigt att läraren/ledaren funderar igenom hur 
man ska hantera diskussionen och svaren. Dela gärna 
upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först 
skriva ned sina svar. 

Avant le film

• Que savez-vous sur les jours fériés en France ?

La Fête Des Rois 

• Quand célèbre-t-on la fête des Rois?

• Pourquoi célèbre-t-on la fête des Rois?

• Comment célèbre-t-on la fête des Rois?

Le Poisson d’Avril

• Quand célèbre-t-on le poisson d’avril?

• Pourquoi célèbre-t-on le poisson d’avril?

• Comment célèbre-t-on le poisson d’avril?

• Le poisson d’avril est-il célébré en Suède ? Si oui, 
comment le célèbre-t-on?

Pâques

• Quand célèbre-t-on Pâques?

• Pourquoi célèbre-t-on Pâques?

• Comment célèbre-t-on Pâques?

• Comment célèbre-t-on Pâques en Suède?

La Fête Nationale

• Quand célèbre-t-on la fête nationale?

• Pourquoi célèbre-t-on la fête nationale?

• Comment célèbre-t-on la fête nationale?

• Célèbre-t-on la fête nationale en Suède ? Si oui, 
comment la célèbre-t-on?

Noël

• Quand célèbre-t-on Noël ?

• Pourquoi célèbre-t-on Noël ?

• Comment célèbre-t-on Noël ?

• Célèbre-t-on Noël en Suède ? Si oui, comment 
le célèbre-t-on?

Uppgifter
• Gemensam uppgift: Gör två tidslinjer på klassrum-
mets stora tavla. En för Sverige och en för Frankrike. 
Markera sedan in de största högtiderna för respek-
tive land. Vilka högtider skiljer sig och varför?

• Gruppuppgift: Dela in klassen i fem mindre 
grupper och ge varje grupp en av högtiderna som 
nämns i programmet. Varje grupp gör ett arbete 
om högtiden. Gruppen presenterar sedan arbetet 
för klassen på valfritt sätt; på stora ritblock, som en 
sketch, som en informativ affisch, en Power Point-
presentation, som webbsida, bok, film eller som en 
serietidning.

Les Fêtes en France 
– Franska helg- och festdagar
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