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Lærings- apps  til Fransk 

Franske Apps: 
 

Gloser: 
 
 'Fun for babies'  fx Fruit, Legumes, mer, nombres, couleurs, formes  
Til træning af ord med tekst billede og lyd 
(android)   
 
Soupe Lite Ipad (gratis) (bogstavssuppe) Sæt bogstaver i rette rækkefølge for at 
danne et korrekt ord 
 
'Anagram'    
Giver ord hvor bogstaverne står i forkert rækkefølge, dog er det første bogstav 
også det bogstav som starter det ord man skal gætte. Man skal trykke på 
bogstaverne i rigtig rækkefølge for at skrive løsningen. Hvis man ikke kan 
komme frem til løsningen, trykker man på 'next' og så får man løsningen.  
 
”Hidden word in French”: (gratis) Dan ord som i scrabble 
 
”Wordfeud”: (gratis) Scrabble med modspiller. Konkurrence om at danne ord 
 
”Translate”    
Oversætter fra fransk til engelsk.  
Kan oversætte enkeltord og små ukomplicerede sætninger. 
 
”Translate Danisch – French”  
Kan oversætte fra dansk til fransk og ordet og sætningen udtales.  
   
”Touchlanguage” (pris 18 kr ). Træn her ordforråd, udtale : engelsk >fransk: 

quizz, image to word, word to image, quiz, image match, word toword, word find, 

scramble, wordspell 

 
”Busuu”  
Indlæring af fransk i situationer vha. lyd tekst, billeder, spil og leg. 
Begyndersystem med tale billeder og skrift. Mange øvelser og mange emner. Et 
Super værktøj for eleverne at træne med. 
Situationerne passer fint til de daglige situationer man kommer ud for i 
dagligdagen ligesom i begynderbogen.    
 
”Letrix France”  
Det er et sprogspil om at gætte ord. Der er forskellige sværhedsgrader som man 
kan vælge.Man kan slå musakken fra. 
Tilfældige bogstaver falder ned over skærmen og så skal man kombinere nogle 
af disse bogstaver ved at trykke på dem, så de danner et fransk ord. 
Derefter trykker man på OK tegnet.    
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“Match English”  (english french)    
På skærmen kommer der forskellige ord frem, både engelske og franske. Ideen 
er at man skal trykke på et engelsk ord og derefter på det tilsvarende franske ord 
altså matche dem. Ordene siges højt på mobilen.     
 
“Learn french in pictures”    
Ordforrådsindlæring vha. billeder og ord.  Et ord kommer frem på skærmen og 
fire billeder vises samtidigt. Eleven skal trykke på det billede som symboliserer 
ordet.  
 
”Frensh Flashcards Freee” (gratis) Træn gloser. 250 ord fra engelsk til fransk 
 
”Pendu classic”   
Som den normale 'hangman' 
Kræver at eleverne allerede har et vist ordforråd på fransk. 
 
Udtale: 
”French 6000”  Tjekker ens udtale. Man skriver et ord og indtaler det. Derefter 
kommenteres ens udtale af ordet. 
 
”Fransk 1000”  (gratis) Træn de første 1000 franske ord 
 
”Dragon Diktafoner”: (gratis)  Indtal tekst, hvorefter teksten skrives 
”Dictation Diktafoner”: (gratis)     -- 
”Text to speach”: Træn udtale: Indskriv tekst, få teksten oplæst 
 

Lær franske sætninger 
 
”Lær fransk”: (gratis) Lyt, læs, gentag 
 
”Lingopal franske lite”: (gratis) Android  Miniparlør – god til hverdagsfransk og 
ferier 
 
”Doki Francais” (gratis) Lær vendingerne til praktiske indkøbs og 
dagligsituationer- 1 situation er gratis 

 
Samtale: 
 

”Talk theme roulette”: (gratis):  Udvælger tilfældigt samtaleemne 
 

Ordbøger: 

”Translate”    
Oversætter fra fransk til engelsk.  
Kan oversætte enkeltord og små ukomplicerede sætninger. 
 
”Translate Danisch – French”  
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Kan oversætte fra dansk til fransk og ordet og sætningen udtales.   
French translator (gratis) Oversæt til 50 forskellige sprog 
 

       ”Gyldendals røde ordbøger” (100 kr) 

       ”French Larousse dictionay” (40 kr) Android 

 

Grammatik: 

”Le conjugueur”  Bøjer verberne i alle tider og former.   
 
 

 


