MINIKURS: DEL 1
Disse tre små minikursene kan fordeles utover et semester eller gjøres med kortere
mellomrom. Oppgavene løses ved hjelp av Cappelen Damms franske ordbøker. Hvert av
minikursene tar ca. 40–60 minutter. Dette vil variere alt etter elevenes individuelle
ferdigheter og tidligere ordboktrening.

Du har nå Fransk skoleordbok eller Fransk ordbok foran deg. Kurset er i
hovedsak lagt opp slik at du lærer om god ordbokbruk gjennom å gjøre
mange små oppgaver. Av og til kommer svarene på oppgavene i avsnittet
rett under.
Ved å gjøre oppgavene (også de som er så enkle at du kanskje tror de
ikke kan lære deg noe) vil du gradvis skrive bedre fransk og spare tid
samtidig. Du vil ofte bli bedt om å finne svar på ordbokspørsmål uten først
å bli informert om hvor du kan finne svarene. Dette er gjort for å vise deg
hvor mye tid du etter hvert vil kunne spare ved å vite hvor du skal slå
opp. Altfor mange ordbokbrukere tar seg aldri tid til å bli kjent med
ordboka, og dermed bruker de lang tid på å finne det de leter etter.

1

En ordbok som den du skal jobbe med nå, kan gi deg svar på mange
spørsmål, og ikke bare lære deg mange nye ord.

1

Finn svar på følgende (selv om du vet svaret, må du finne det i
ordboka):
•

Er Bourgogne eller Bretagne en kystregion?

•

Ligger Lyon eller Marseille ved to elver?

•

Hvor er ”le Golfe du Lion”?

•

Hvilken by ligger lengst mot nord, Bordeaux eller Toulouse??

•

Hvor mange land grenser Frankrike?

•

Hvor på det amerikanske kontinentet er fransk offisielt språk eller
et utbredt talespråk?

•
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Hvilket stort nordafrikansk land er fransktalende?

Tok det lang tid å skjønne hvordan du skulle gå fram for å finne
svarene? Hva gjorde du for å greie det?

3

Finn fram en klokke og se hvor lang tid det tar å finne ut på hvilken
side det står hva “snø” heter på fransk. (Dersom du allerede kan
ordet, skal du likevel gjøre oppgaven.)

Litt avhengig av om du har brukt en ordbok før, gikk det sikkert ganske
raskt å finne svaret.
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Tenk etter, og skriv ned i stikkord:
Hva gjorde du? Og hva måtte du kunne for å finne svaret raskt?

I tillegg til selve oversettelsen av ”snø”, la du sikkert merke til at ”snø”
står oppført to ganger med nummeret opphøyd bak opplagsordet: snø1 og
snø², og med forkortelsene sb, f og vb bak.
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5

Hvor lang tid tar det deg å finne ut hva nummereringen og
forkortelsene betyr, og på hvilken side står den nødvendige
informasjonen?

Sannsynligvis tok dette noe lengre tid enn den første oppgaven. Og hvis
du måtte gi opp, hvorfor skjedde det, tror du?

6

På side 865 er det en illustrasjon av et familietre. Hvorfor er
illustrasjonen plassert der?

Ordboka inneholder flere slike illustrasjoner. Senere skal vi se litt nærmere
på noen av dem.

Hva inneholder ordboka?
Det opplagte svaret er at en ordbok inneholder veldig mange oppslagsord
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og deres betydning. I tillegg får vi vite i hvilke sammenhenger vi skal
bruke forskjellige ord og en del om ordenes grammatikk, det vil si om et
ord er for eksempel substantiv, verb eller adjektiv, hvordan det bøyes, og
så videre.
Dette er to forskjellige norske ord:
lager
lager
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Hvilken ordklasse tilhører de to ordene? Kan du finne begge som
oppslagsord (det ordet man slår opp, som er det første ordet i
ordbokartikkelen, og som er skrevet i blått i denne ordboka)? Hvis
du ikke kan svaret, kan du slå opp i ordboka.

Ordet lager er både et substantiv og et verb i presens. Når du leter etter
et verb, kan du ikke slå opp den formen av verbet du vil, du må se etter
verbet i infinitiv (lage, hoppe, danse).
Lage er det samme som faire på fransk. Det bøyes “je fais, tu fais, il fait,
nous faisons” og så videre.

8

Substantivet lager står oppført med minst to ulike betydninger.
Hvordan er dette angitt i ordboka, og hvilke betydninger har ordet?

Hva er den mest grunnleggende ferdigheten når man skal bruke
en ordbok?
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I tillegg til å kunne lese er det en ting som er helt avgjørende når
man skal bruke en ordbok. Hva tror du det er?

4

Svar: Å kunne alfabetet. Uten kunnskap om alfabetet er det ikke lett å
finne de ordene du leter etter.
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Hvor mange bokstaver er det i det norske alfabetet? Hvor mange
bokstaver er det i det franske alfabetet? Hvilke tre bokstaver finnes i
det ene, men ikke i det andre?
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Plasser følgende ord i alfabetisk rekkefølge:
rêve, cheval, frère, couteau, initiative, monstre, vie, œuf, nez,
degré, gens

Dette var sannsynligvis ganske lett. Men hva gjør vi hvis alle ordene
begynner med samme bokstav?
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Plasser følgende ord i alfabetisk rekkefølge:
parapluie, préparer, parachute, pluie, parking, prairie, prière,

père
Hvis første bokstav er lik, må du se på den andre bokstaven. Hvis den
også er lik, må du se på den tredje og så videre.

Hvordan kan jeg mest effektivt utnytte informasjonen i ordboka?
De aller fleste bruker bare litt av det potensialet som finnes i en ordbok,
på samme måte som vi bare bruker litt av den kapasiteten hjernen vår
har.
Oppslagsordene med oversettelser er selvfølgelig den dominerende delen
av ordboka, men ved å forstå forkortelsene og kodene som ligger i
forklaringene, får man langt mer informasjon ut av ordbokoppslagene. Å
sette seg inn i dette er ikke vanskelig, og det tar ikke så lang tid. Den
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tiden du bruker, er fort spart inn når du skal bruke ordboka senere.
Se først hva du kan fra før, prøv deretter å bruke ordboka til å finne
svarene du mangler.
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Hva betyr disse forkortelsene?
•

sb

•

vb

•

prep

•

art

•

pp

•

f

•

m

•

vulg

•

fig

•

fam

•

pol

•

jur

•

merk

•

rel

Noen av disse er kanskje enkle, mens andre er vanskelige å kjenne igjen
uten forklaringer. Hvis du brukte ordboka, fant du kanskje “Liste over
forkortelser brukt i ordbokdelene”. Her finner du alle forkortelsene som er
nevnt over, i tillegg til mange flere.

Fransk-norske oppslagsord
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Slå opp det franske ordet devoir. Under oppslagsordet devoir2 står
tallene 1, 2, 3, 4. Hva står tallene for?
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Før står det et annet oppslagsord for devoir: devoir?. Hvorfor?

Hvis du slår opp i “Brukernøkkel” på s. 8–9, finner du svarene.
6

Brukernøkkelen gir informasjon om alt du blir fortalt om hvert
oppslagsord. Det er egne brukernøkler for den fransk-norske delen og den
norsk-franske delen. Ved å kombinere brukernøkkelen med listen over
forkortelser, vil du få bedre nytte av ordboka.

Hvilken form av ordet må jeg velge for å finne riktig ord i ordboka?
I ordklassene substantiv, verb og adjektiv er det ikke tilfeldig hvilken form
av ordet man velger for å finne ordet som oppslagsord.
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Hvilken form av de tre ordklassene må brukes for å finne ordet?

(Oppslag fra midtdelen av Engelsk ordbok yrkesfag)

Svar:
•

Substantivene står i entall: hus, jente, time – maison, fille, heure

•

Verbene står i infinitiv: hoppe, danse, løpe – sauter, danser,
courir

•

Adjektivene står i positiv hankjønn entall (den første i rekken stor –
større – størst):
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glad – gladere – gladest – joyeux – plus joyeux – le plus joyeux
Av og til kan vi finne noen av de bøyde ordene med referanse til
grunnformen: pu se pouvoir. Men det beste er å lære seg hvilken form av
ordet som er oppslagsformen. Da er vi sikre på å finne riktig ord.
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Bestem riktig ordklasse og riktig oppslagsord for hvert av disse
norske ordene:
bedre – sprang – bøker – gått – grått – yngst – håndklær – sunget –
skrøt – færrest – akvarier
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Bestem riktig ordklasse og riktig oppslagsord for hvert av disse
franske ordene:
sommes – joyeuse – font – rousses – eu – meilleure –
chevaux – prise – bijoux – yeux – vécue

Cappelen Damms ordbøker har et spesielt fokus på ordtak, uttrykk og
faste vendinger. Disse er plassert på slutten av ordbokartikkelen, i
alfabetisk rekkefølge og med uthevet eller blå skrift.
Å oversette slike uttrykk ord for ord blir ofte galt. Lær deg derfor hvordan
du finner uttrykkene. Regelen er at uttrykket er plassert under det første
meningsbærende ordet, vanligvis et substantiv eller et verb (når katten er
borte, danser musene på bordet står under oppslagsordet katt).
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Prøv å bestemme hva som er hovedordet i følgende uttrykk:
•

gå som katten om den varme grøten

•

kaste perler for svin

•

kaste seg over noen

•

med bankende hjerte

•

ha noe på hjertet

•

være i sitt ess
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•

være fra seg av sinne

•

par cœur

•

avoir mal au cœur

•

c’est du chinois

•

au pied de la lettre

•

avoir le moral

•

occupe-toi de tes oignons

•

c’est du gâteau

•

avoir la chair de poule

•

gagner son pain

Neste minikurs inneholder blant annet mer jobbing med brukernøkkelen.
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