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I dette spillet skal elevene gjenkjenne 
franske ord som dukker opp to ganger, 
og oversette ordet til norsk, uavhengig av 
form og farge. Spillet er inspirert av kort-
spillet Dobble.

Tidsbruk: 
15–30 minutter 

Forslag til gjennomføring: 
•  Læreren velger ut 18 ord på målspråket
  som elevene skal lære eller repetere, og 
 skriver dem opp på tavla. 
 (For eksempel: grand, gros, bon, longs, 
 raides, jeune, vieux, blond, fort, mince,
  petit, bouclés, laid, court, brun, faible, 
 chauve, joli)

•  Elevene skriver ned ti av disse ordene  
 på et ark. De skriver ordene i forskjellige
  farger, størrelser og retninger. Hver elev
  fyller ut minst fem ark med ti ord. 
•  Elevene går sammen i grupper på fire. 
 De samler arkene sine, blander dem og
  legger dem i en bunke med skriften ned.
•  Hver elev får utdelt ett av arkene fra 
 bunken og legger det foran seg på 
 bordet med skriften opp.
•  Elevene snur etter tur det øverste arket
  i bunken og legger det i midten. Målet 
 for hver elev er å være den første til å
  finne et ord som står både på hans/
 hennes eget ark og på arket i midten.
  Ordet sies høyt, og eleven som svarer
  først, må vise hvor ordet er på begge
  arkene. 

 For å få arket skal eleven klare å oversette 
 ordet til norsk og eventuelt lage en 
 korrekt setning med det. Hvis eleven får
  det til, tar han/hun kortet fra midten og
  legger det øverst i sin bunke med 
 skriften opp. 

•  Spillet fortsetter til alle arkene er blitt
  tatt. Eleven med flest ark i egen bunke
  på slutten av spillet vinner.

Dobbelt opp
Solena Pradayrol, rådgiver, Fremmedspråksenteret

Både ”Longs” og ”Joli” er dobbelt opp. To mulige ark laget med utgangspunkt i de 18 adjektivene gitt 
i eksemplet.
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Tilpasning: Det er mulig å erstatte 
ordene med tegninger eller bilder. 
Det finnes digitale verktøy for å lage 
kortene. Bruk for eksempel Le générateur 
de Dobble de MiCetF eller Arthy.org.




