
Informations-apps brugt i fransk undervisningen 

Aviser: 

Journaux francais: (gratis ).Vælg frit mellem Le Monde, Le Figaro, 

Libération, Nouvelobs, 20 minutes, Le Parisien mm: Anvendes til kort 

orientering om aktuelle problemer. Giver dog kun 3-4 linier af hver 

artikel 

20 minutes  (gratisavis) 

Le HuffPost  (Le Huffington post) (gratisavis) - let sladderagtig 

Journaux Français  (gratis) Generel app med adgang til samtlige franske 
aviser.  

 

Radio og tv 

Arte radio.com   (gratis): Find her interessante reportager, 

dokumentarer, vidnesbyrd, mini- fiktioner, ”postkort” mm 

Frensh Radio live >  France TV pro Vælg: France 24 

Tv5monde 7 jour sur la planète”  (gratis) : se aktuelle små reportager 

med tilhørende interaktive opgaver på forskellige niveauer 

 

Museer: Diverse franske museer har en app 

Musée du Louvre: (gratis)   flot billedgengivelse af værker, desværre 

med engelske tekster!  

CitéRepères: (gratis) La Cité nationale de l’histoire de l’immigration   

App. giver adgang til at se de forskellige udstillinger, høre 

introduktioner …. 

Anvendelse: som forberedelse til museumsbesøget, emnelæsning: 

immigration, kulturmøder, ”vivre en france” mm. 

https://market.android.com/details?id=eduardoremar.newspapersfrance&feature=search_result


Le Grand Palais: (gratis) 

Versailles  (gratis): velegnet som guide på besøg på slottet, som 

forberedelse og til virtuelle opgaver. Flotte lysbilledshows, film med 

foredrag  

Kultur: 

Culture: (gratis) Giver adgang til multiple -choise opgaver på flg emner: 

Sports et loisirs, Univers, Arts et lettres, corps et santé , Economies et 

politiques. Man kan selv vælge antal af opgaver pr emne. 

Når opgaven er løbet igennem, gives oplysninger/forklaringer på det 

korrekte svar. 

Specielt velegnet er emnet ”Arts et Lettres” 

iTunes U 

Stort internetbaseret katalog med gratis uddannelsesindhold. 

Indeholder forelæsninger, videoer, bøger m.m. fra nogle af verdens 

mest velrenommerede institutioner. Du har det hele lige ved hånden 

takket være iTunes U-app’en på iPad. 

Cuisine (gratis) madopskrifter 

Horoscope Francais (gratis) 

 

Litteratur: 

iBiblio: ( gratis) Et helt bibliotek over fransk klassikere. Her kan man 

læse resumeer, hele værker, nøglepassager, lytte mm.  

Poeemes: (gratis) små letforståelige digte. Kan bruges til ugens digt 

f.eks. Eleverne kan derefter skrive  Haiku digte eller ”un onze” 

Jookees (gratis) Vitser som kan bruges til sms 

Reader: (gratis) Læs elektroniske bøger når de først er downloadet 

ReadBooks Free (francais) 40.000 gratis ebooks af kvalitet inddelt efter 

genrer 



 

Samfund og politik: 

Politique francaise (gratis)Følg  aktuelt stof fra de politiske partier  

Quizz des communes:  (gratis)Kræver ret stort kendskab til Frankrigs 

kommuner og regioner 

Quizz: (gratis) Byer i Frankrig (Android) 

Quizz French departments (gratis) giver diverse oplysninger om 

Departementerne 

France: anthem and flag (gratis) Klik på flaget > nationalmelodien 

 

Turist guides: 

 Petit futé voyage  (gratis) Guide til Frankrig, findes til Frankrig generelt, 

Paris, Provence-alpes Côte d’Azur mm. 

”Petit futé France” ( Gratis) giver oplysninger  om alt: ”les bonnes 

adresses, du bout de la rue au bout du ”monde: sortir, se loger, 

services, Pratique. Evénements, Maison, shopping….Visiter ,organiser 

son séjour 

Petit futé Copenhague  Pris 36 kr : Velegnet til at organisere rundture 

med opgaver  i København 

Pocket Guide Paris (Gratis) Her er 10 guide ture : Montmartre, 

Hausmanns Paris, Le Marais, Les Champs Elysées… 

 

Musik: 

France Musique : (Gratis) Vælg mellem France Inter, France Info, France 

bleu .  Anvendelse: lytteøvelser Nyheder, kultur  mm. 

”La chanson francaise”: (gratis) sange og sangtekster 



Transport: 

”TGV-pro”:  (Gratis) Find og book dine rejser i Frankrig med Sncf + TGV 

”Métro Paris Subway” (gratis)) Find rundt med métroen i Paris. Fra din 

aktuelle placering kan du finde vej til den ønskede métrostation 


