
Quelle heure est-il?   
Kristina Ekblad 

Hur mycket är klockan? 



 
 

Quelle heure est-il?/ Il est quelle heure? 
 
Klockan är ett. 
Il est une heure. 
 
Klockan är elva. 
Il est onze heures. 
 
Klockan är sex. 
Il est six heures. 



 
 

� Klockan är fem över åtta. 
�  Il est huit heures cinq. 

� Klockan är tjugofem över fyra. 
�  Il est quatre heures vingt-cinq. 

� Klockan är tio över sju. 
�  Il est sept heures dix. 



 
 

� Klockan är tio före nio. 
�  Il est neuf heures moins dix. 

� Klockan är tjugo före ett. 
�  Il est une heure moins vingt. 

� Klockan är fem före tre. 
�  Il est trois heures moins cinq. 



’halv sju’ på engelska = ’half past 
six’... samma system på franska 

� Klockan är halv sju. 
�  Il est six heures et demie. 

� Klockan är halv elva. 
�  Il est dix heures et demie. 

� Klockan är halv två. 
�  Il est une heure et demie. 



  

� Klockan är kvart över åtta. 
�  Il est huit heures et quart. 

� Klockan är kvart över två. 
�  Il est deux heures et quart. 

� Klockan är kvart över tolv (på dagen). 
�  Il est midi et quart.    



’kvart före’ = ’moins le quart’ 

� Klockan är kvart före tolv (på natten). 
�  Il est minuit moins le quart. 

� Klockan är kvart före åtta. 
�  Il est huit heures moins le quart. 

� Klockan är kvart före ett. 
�  Il est une heure moins le quart. 



tolv på dagen/ tolv på natten 

Veckodagarna: lundi, mardi, mercredi etc. 
 
Klockan är tolv på dagen. 
Il est midi. 
 
en natt = une nuit 
 
Klockan är tolv på natten. 
Il est minuit. 



tid uttryckt i formella 
sammanhang 

�  Klockan är 19.45. 
�  Il est 19h45. (dix-neuf heures quarante-cinq) 

�  Filmen börjar kl. 21.30. 
�  Le film commence à 21h30. (vingt-et-une 

heure trente) 

�  Skolan börjar kl. 9.30. 
�  L’école commence à 9h30. (neuf heures 

trente) 


