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FÖRORD T ILL  LÄRARHANDLEDNINGEN 

Vår ambition är att öka måluppfyllelsen för fler elever. Vi är övertygade om att mediet film 
tillsammans med studiematerialet stödjer fler inlärningsstilar och därmed ökar elevens 
möjlighet till bättre resultat. Studiematerialet till är kopplat till Lgr 11 för att möta 
läroplanens olika kunskapskrav, krav på arbetssätt och arbetsformer med material för både 
lärarledd och elevaktiv undervisning. 

Grunden i studiematerialet är filmerna som används både som inspiration och 
kunskapskälla. Eleven ska kunna använda filmerna, individuellt eller i grupp, och hitta fakta 
där likväl som i någon annan källa. Filmerna finns i textade versioner som ytterligare stöd 
för eleven.  

 

 

STUDIEMATERIALET 

Filmen är producerad enligt Lgr 11. Det är en film i ämnet Moderna språk - det 
franska språket, men kan också användas i SO-ämnen. Filmen passar framför 
allt bra för elever på grundskolans mellan- och högstadium, men elever på 
gymnasium och vuxenelever kan också med fördel ta del av filmen. 
 
Filmen har en bra och tydlig fransk berättarröst. De franska orden i språkfilmen 
är väl valda för att passa de elever som är målgruppen. 
 
Förutom en ökad kunskap och träning i det franska språket ger filmen en 
övergripande kunskap om landet Frankrike och en inspiration för fördjupning. 
Vi får se hur olika områden i Frankrike ser ut. Vi får veta och se en hel del om 
landets natur, klimat och väder, historia, kultur, miljö, industri och hållbara 
utveckling. Vi får se hur människor idag lever, bor och arbetar. Vi får veta vilka 
problem Frankrike idag brottas med och en del om landets framtid.  
 
 

 

ARBETSBLADET används direkt i anslutning till filmvisningen. Den innehåller ord att 
förklara, något att fokusera på under filmen samt frågor att prata om efter filmen. 
Innehållet är kopplat direkt till filmen men också till Lgr 11. 

KARTAN visar naturtyper, städer, vatten, vägar, järnvägar och angränsande länder.   
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                                MÅLDOKUMENT 

 

ÄMNE: MODERNA SPRÅK, FRANSKA 
MÅLGRUPP: FRÅN 10 ÅR 

     

        KURSPLAN LGR 11 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera 
språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för 
olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala 
och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. 

 

Syfte 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket 
och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att 
använda språket i olika situationer och för skilda syften. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommu- nikativ förmåga. 
Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med 
andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I 
den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier 
för att stödja kommuni- kationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. 

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta 
innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervis- ningen ska även ge 
eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och 
kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna 
sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna 
använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska 
stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. 

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

•    förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

•    formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

•    använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

•    anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

•   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar 
av världen där språket används. 

 

 



	  

 
LÄRARHANDLEDNING T ILL  FRANKRIKE PÅ FRANSKA 

	  

4	  

                   

 

                    I årskurs 4–9, inom ramen för språkval 
 
 
                    Kommunikationens innehåll 
 
                    •    Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 
 
                    •    Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. 
 
                    •    Åsikter, känslor och erfarenheter. 
 
                    •    Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket 
används. 

 

                    Lyssna och läsa – reception 
 
                      •    Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier. 
 
                      •    Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. 
 
                      •    Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter. 
 
                      •    Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser. 
 
                      •    Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel 
att       
                            anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll. 
 
                      •     Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier. 
 
                      •     Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion  
                             i det språk som eleverna möter. 
 
                      •     Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter  
                             och talat språk i olika situationer. 
 
                      •     Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och 
samtal. 

                      

                        Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
 
                      •     Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och 
skrift. 
 
                      •     Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel                  
                             omformuleringar. 
 
                      •     Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och 
uttryck. 
 
                      •    Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning  
                            och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 
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KARTA –  FR AN KRIKE  PÅ  FRAN SKA  

Villes                      Cours d’eau            Les pays voisins     Autres 
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O
rd att förklara före film

visningen 
Fertile / chaîne de m

ontagnes / guide / arrière-pays / prairie 
viticulture / régions / m

ontagneuses / parapentistes / politique 
clim

at m
aritim

e / culture / com
m

erce / islam
 / république               

originaires des colonies françaises / É
glise catholique rom

aine  
parlem

ent / révolution / fête nationale / attentat terroriste   
région / tradition / réseau routier / développem

ent / m
onnaie   

vol intérieur / économ
ie / ostréiculture / pêche au hom

ard  
chercheur / chantiers navals / aérospatiale / axes de transport  
banlieue / spécialités / jeu de société / industrie touristique  
chôm

age / racism
e 

 A
tt tänka på under film

visningen 
Q

u’est-ce qui est unique en France ? 

 A
tt fundera på efter film

visningen 
N

A
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R
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Q

ue sais-tu de la nature française dans les différentes régions 
du pays ?  
Q

ue sais-tu du clim
at français dans les différentes régions du 

pays ? 
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Q
ue sais-tu de la plus grande ville de France ? 
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ue sais-tu de C
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La fête nationale française est fêtée tous les ans, le 14 juillet, 
pour com

m
ém

orer un événem
ent spécial. Lequel ? 
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S
  

Q
uelles sont les industries françaises m

ontrées dans le film
 ? 

D
onne des exem

ples de produits qui sont fabriqués en France. 
Q

uels sont les produits agricoles cultivés par les paysans 
français ? 
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parle dans le film
.  
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ù m

ènent la plupart des routes de France ? 
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 l’heure actuelle, quels sont les m
étiers courants en France ? 
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À
 ton avis, com

m
ent les récents attentats terroristes en France 

ont-ils affecté les habitants ? 
À

 ton avis, com
m

ent l’avenir de la France s’annonce-t-il ? 
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                                   S P E A K E R T E X T  
 

                                                                 LA FRANCE en français 
 

La France se trouve en Europe de l’Ouest et sa superficie en fait un très grand pays. Elle 
s’étend sur plus de 1000 kilomètres du nord au sud et d’est en ouest. La France a des 
frontières avec l'Espagne au sud, avec l'Italie, la Suisse et l'Allemagne à l'est et avec le 
Luxembourg et la Belgique au nord-est. Elle a aussi des frontières avec deux pays 
minuscules: Andorre et Monaco. La France est un pays côtier avec un long littoral sur 
l'océan Atlantique à l'ouest, la Manche au nord et la mer Méditerranée au sud. Le pays est 
divisé en 22 zones, appelées régions. L'île de Corse, dans la Méditerranée, appartient à la 
France et c’est l'une des régions du pays. 

La France possède des paysages très variés en raison de sa grande taille. Au nord et à 
l’est, on trouve des terres agricoles fertiles. Plus de la moitié de la superficie du pays est 
constituée de terres non cultivées ou de pâturages. De nombreuses vaches paissent dans 
ces pâturages. Le sud-est et le sud du pays sont bordés de grandes chaînes de 
montagnes: les Alpes et les Pyrénées. Les Alpes constituent une frontière naturelle avec 
l’Italie, tandis que les Pyrénées constituent la frontière avec l’Espagne. Les sommets des 
montagnes y sont enneigés. Le plus haut sommet de la France, qui est aussi celui des 
Alpes, se trouve à la frontière avec l’Italie. Il s’agit du mont Blanc. Son altitude est de près 
de cinq mille mètres. C'est un paradis pour les skieurs, les alpinistes et les parapentistes. 

La petite ville chaleureuse de Chamonix est située au pied du mont Blanc, dans la partie 
française des Alpes. (Les premiers Jeux olympiques d’hiver ont eu lieu ici à Chamonix en 
1924). Chamonix a été construite en faisant en sorte que toutes les places et les espaces 
ouverts du village offrent une vue dégagée sur le mont Blanc. Lionel est guide de 
montagne. Il est né et a grandi à Chamonix. Il apprend l’escalade à ses enfants. Il est 
important de commencer tôt. 

Entre les Alpes et les Pyrénées se trouve la magnifique côte méditerranéenne. Une partie 
de la côte est appelée la Riviera. C’est ici que sont situées les stations balnéaires les plus 
anciennes et les plus luxueuses d’Europe, comme Nice, Saint-Tropez et Cannes. Un 
festival de cinéma international très célèbre se déroule chaque année à Cannes. 
Beaucoup de films sont produits en France, et il s’agit souvent de très bons films. 

La côte atlantique et la côte de la Manche, au nord, ont des plages de sable, des falaises 
et des ports naturels. L’arrière-pays français se compose essentiellement de forêts et de 
prairies. Il n’y a pas de grands lacs en France, mais la campagne française est traversée 
par de nombreux grands cours d'eau. La Loire est le plus long fleuve de France, et l’un des 
plus longs d’Europe. De nombreux châteaux magnifiques ont été construits le long de la 
Loire. 
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Une majeure partie de la France est affectée par l’Atlantique et la Méditerranée, et a un 
climat chaud et humide. On peut néanmoins dire que le pays possède trois types de climats 
différents. L’ouest et le nord du pays ont un climat maritime. En raison de la basse pression 
qui vient de l'Atlantique, les étés sont frais et les hivers sont pluvieux. Dans ces régions, il 
peut aussi y avoir de véritables tempêtes. Le centre et l’est de la France ont un climat 
continental. Les étés y sont chauds et les hivers y sont froids et neigeux. Le sud de la France 
a un climat méditerranéen. Il ne pleut pas beaucoup pendant les mois d’été, et les hivers 
sont doux et les étés très chauds. Dans les régions montagneuses, il neige beaucoup en 
hiver et il pleut beaucoup pendant l’été. 

Paris est la capitale de la France et elle se trouve à l’intérieur des terres. Paris est aussi la 
plus grande ville du pays. La Seine coule à travers la ville et la divise en deux parties. Trente 
ponts traversent le fleuve pour relier les deux parties de la ville. Paris est le centre politique, 
culturel et commercial du pays. Beaucoup de monuments célèbres se trouvent à Paris. Le 
plus connu est la tour Eiffel. Paris compte de nombreux musées. Le plus grand d’entre eux 
est le Louvre, qui est aussi le musée national de la France. Le musée possède l’une des plus 
grandes et des plus impressionnantes collections d'art au monde. Le tableau le plus célèbre 
du Louvre est le portrait de la Joconde par Léonard de Vinci. D’autres grandes villes 
françaises sont Marseille, Lyon et Toulouse. 

Le nom officiel du pays est la République française. La France est donc une république. Elle 
a un parlement et un président qui dispose de pouvoirs importants et est élu au suffrage 
universel tous les cinq ans. La France est l'un des pays les plus puissants d'Europe et elle a 
beaucoup d’influence dans l'UE. Le pays joue également un rôle important sur la scène 
politique internationale. 

 
Un changement majeur dans l'histoire de la France est la Révolution française. Le 14 juillet 
1789, le peuple s’est révolté contre la manière dont le roi gouvernait le pays. Il protestait 
contre le luxe et l'opulence dans lequel vivaient la famille royale et la noblesse du pays. Des 
bâtiments ont été pris d'assaut et des exécutions ont eu lieu sur la place de Paris. Le 14 
juillet est à présent la fête nationale française et elle est célébrée avec des défilés et des feux 
d'artifice. Le drapeau français est appelé le drapeau tricolore parce qu'il possède trois 
couleurs. Le bleu représente la liberté, le blanc représente l'égalité et le rouge représente la 
fraternité. L’hymne national français, la célèbre Marseillaise, est chanté le jour de la fête 
nationale, ainsi qu’avant les matchs de foot. 

64 millions de personnes vivent en France. De nombreux citoyens sont originaires des 
anciennes colonies françaises d’Afrique et d’Asie. Si la France n’avait pas perdu autant de 
soldats au cours des deux guerres mondiales, sa population serait sûrement plus importante 
à l’heure actuelle. 
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La religion principale du pays est le christianisme. La majorité des chrétiens appartiennent à 
l’Église catholique romaine. L’islam compte plusieurs millions de croyants et il y a aussi un 
grand nombre de Juifs. 

Les Français parlent le français, qui est l'une des principales langues internationales. Chaque 
région a ses propres traditions et certaines régions possèdent même leur propre langue, 
mais le français est la langue officielle du pays. Certaines régions françaises sont situées en 
dehors des frontières du pays. Ce sont les restes des anciennes colonies françaises. On y 
parle aussi le français. Le français est également parlé dans certaines régions des pays 
voisins de la France, comme la Belgique et la Suisse. 

Paris se trouve au centre des différentes routes du pays. On peut presque dire que « Tous 
les chemins mènent à Paris ». La France possède l'un des réseaux routiers les plus denses 
au monde, avec de nombreuses autoroutes. Pour qu’un pays puisse se développer, il est 
important qu'il dispose de bons moyens de transport. Mais la construction de routes coûte 
très cher. C’est pour cela qu’il faut payer des péages lorsque l’on roule sur les autoroutes 
françaises. 

La France possède le plus grand réseau ferroviaire d’Europe. Les Français sont parmi les 
Européens qui prennent le plus souvent le train. Et ce n’est pas vraiment étonnant. Prendre 
le TGV, train à grande vitesse, est beaucoup plus rapide que de prendre la voiture ou même 
un vol intérieur. 

Toutes les grandes villes de France disposent de leur propre aéroport. La plus grande 
compagnie aérienne s’appelle Air France. 

Plusieurs milliers de canaux et de rivières relient les différentes régions françaises. On 
transporte encore des marchandises sur les péniches, mais plus autant qu’avant. À l’heure 
actuelle, la majorité des marchandises sont transportées par camion. 

La France est l'un des principaux pays exportateurs du monde. En général, les industries 
manufacturières sont regroupées autour des cours d'eau et des villes portuaires. La France 
est un producteur de trains. On y trouve aussi des chantiers navals et des usines de 
construction automobile. Citroën et Renault sont des marques de voitures françaises 
connues. Les Français sont performants en aérospatiale et en aéronautique. Le pays 
dispose également d'une grande industrie pharmaceutique. De nombreux chercheurs en 
médecine célèbres sont ou étaient français. Le pays est également connu pour ses parfums 
et ses articles de mode. 

En France, on paie en euros. La France est un pays riche. C’est un pays industriel et son 
économie est l'une des plus importantes au monde. De plus, c’est l'un des plus gros 
producteurs de produits agricoles au monde. 
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Dans le sud du pays, le soleil brille souvent et le climat est adapté à la culture des fruits. On y 
cultive des oranges, des citrons, du raisin et des pommes qui sont exportés dans le monde 
entier. On fait même du vin avec les raisins. La France produit une grande partie du vin qui 
est consommé dans le monde entier. Il n’est donc pas étonnant que le vin soit le produit le 
plus célèbre du pays. 

 
La plupart des Français travaillent en ville dans le secteur du service, dans les banques, les 
bureaux, les magasins ou le tourisme. L'industrie touristique est la plus grande industrie dans 
les Alpes et à la côte. De nombreuses personnes y travaillent dans des hôtels, des 
restaurants et des cafés. 

Beaucoup de personnes travaillent aussi dans les usines et dans le secteur de la 
construction mécanique. Une grande partie des gens travaille encore dans le secteur 
agricole. Il s’agit principalement de travailleurs originaires d'autres pays européens. Le long 
de la côte atlantique, les pêcheurs gagnent leur vie en attrapant des poissons. De nombreux 
pêcheurs vivent de la pêche au homard et de l'ostréiculture, la culture des huîtres. 

La majorité des Français aime le sport et, parmi les sports, c’est le football qui est le plus 
populaire. On trouve des clubs de foot locaux un peu partout. Paul-Henri a onze ans et vit 
avec sa famille dans une petite ville en banlieue de Paris. On est samedi et il s’entraîne à 
jouer au foot avec l’équipe de son club. Le père de Paul-Henri est l'un des entraîneurs de 
l'équipe. 

Paul-Henri a un petit frère, qui s’appelle Constantin, et deux grandes sœurs, Émilie et 
Louise. 

Il est important pour la famille de prendre les repas ensemble. Soit à la maison, soit au 
restaurant. Les Français aiment manger, et la gastronomie française est mondialement 
connue. Il existe beaucoup de spécialités françaises. La soupe à l'oignon, les crêpes et 
même les escargots. Bon appétit! 

La vie de famille est très importante pour bon nombre de Français. Les membres de la 
famille passent souvent beaucoup de temps ensemble. Jérôme, le père, a apporté un vieux 
jeu de société français. 

Louise et Émilie aiment la musique, et elles chantent et jouent souvent ensemble. 
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À l’avenir, la France continuera probablement à jouer un rôle important dans le monde. Le 
pays occupe une position influente en Europe et il voudrait que les pays européens 
coopèrent davantage. Mais la France est aussi confrontée à des problèmes. Elle doit lutter 
contre le chômage et le racisme. Au cours des dernières années, plusieurs attentats 
terroristes en France ont rendu le pays moins sûr. Lors de ces terribles attentats terroristes, 
de nombreuses personnes ont perdu la vie et beaucoup d’autres ont été blessées. À la suite 
des attentats et par crainte de nouvelles attaques contre le pays, la France a augmenté son 
niveau de sécurité dans les rues et les lieux publics. On peut voir aujourd’hui beaucoup plus 
de policiers et de militaires dans les villes qu’il y a quelques années. Malgré cela, la grande 
majorité des Français choisit toujours d'être optimiste quant à l'avenir. 
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                                   S P E A K E R T E X T  
 

                                                                  FRANKRIKE på franska 
 

Frankrike ligger i västra Europa och är ett mycket stort land till ytan. Det är över 100 mil från 
norr till söder och från öster till väster. Frankrike gränsar till Spanien i söder, Italien, Schweiz 
och Tyskland i öster och Luxemburg och Belgien i nordöst. Landet gränsar även till de 
pyttesmå länderna Andorra och Monaco. Frankrike är ett kustland och har en lång kust mot 
Atlanten i väst, mot Engelska kanalen i nordväst och mot Medelhavet i söder. Landet är 
indelat i 22 områden, regioner. Ön Korsika i Medelhavet tillhör Frankrike och är en av landets 
regioner. 

På grund av att Frankrike är så stort skiftar naturen. I norr och väster finns bördiga 
jordbruksmarker. Mer än halva landets yta består av uppodlad mark eller betesmark. Här går 
också många kor och betar. I sydöst och söder ligger de stora bergskedjorna Alperna och 
Pyrenéerna. Alperna ligger som en naturlig gräns mot Italien och Pyrenéerna som en gräns 
mot Spanien. Här är bergstopparna snötäckta. Precis vid gränsen mot Italien ligger 
Frankrikes och Alpernas högsta bergstopp. Mont Blanc, det vita berget. Nästan fem tusen 
meter högt. Detta är paradiset för skidåkare, bergsklättrare och skärmflygare. 

Den lilla mysiga staden Chamonix ligger vid Mont Blanc i den franska delen av Alperna. Det 
allra första vinter-OS hölls här i Chamonix 1924. Chamonix har man byggt så att man från 
alla byns torg och öppna platser har en fri sikt mot Mont Blanc. Bergsguiden Lionel är född 
och uppvuxen i Chamonix. Här tränar han sina barn i att klättra. Tidigt ska det börjas. 

Mellan Alperna och Pyrenéerna ligger den härliga Medelhavskusten. En del av kusten kallas 
Rivieran och här ligger Europas äldsta och lyxigaste badorter som Nice, Saint Tropez och 
Cannes. Varje år hålls en mycket känd internationell filmfestival i Cannes. I Frankrike 
producerar man mycket film och oftast mycket bra film.  

Atlantkusten och den norra kusten mot engelska kanalen har både sandstränder, klippor och 
naturliga hamnar. Frankrikes inland består till stor del av skogar och ängsmarker. Frankrike 
har inga stora sjöar, men många stora floder som rinner genom landskapet. Loire är den 
längsta och en av Europas längsta floder. Längs Loire ligger många vackra slott.  

Större delen av Frankrike påverkas av Atlanten och Medelhavet och har ett varmt, fuktigt 
klimat. Man kan trots det säga att landet har tre olika typer av klimat. Västra och norra delen 
av landet har kustklimat. På grund av lågtryck som kommer in från Atlanten är somrarna 
svala och vintrarna regniga. Här kan det också storma ordentligt. Det centrala och östra 
Frankrike har inlandsklimat. Här är somrarna varma och vintrarna kalla. Södra Frankrike har 
medelhavsklimat. Det regnar inte så mycket på sommarhalvåret, vintrarna är varma och 
somrarna heta. I bergstrakterna snöar det mycket på vintern och regnar mycket på 
sommaren. 
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Paris är Frankrikes huvudstad och ligger en bit in i landet. Paris är också landets största stad. 
Floden Seine flyter genom staden och delar den i två delar. Trettio broar över floden 
förbinder delarna. Paris är centrum för landets politik, kultur och handel. I Paris finns många 
kända byggnader. Den mest kända är Eiffeltornet. I Paris finns många museer. Störst är Le 
Louvre, Louvren, som också är Frankrikes nationalmuseum. Museet har en av de största och 
mest imponerande konstsamlingarna i världen. Den mest kända målningen är porträttet av 
Mona-Lisa som målats av Leonardo da Vinci. Andra stora städer i Frankrike är Marseille, 
Lyon och Toulouse.  

Landets riktiga namn är egentligen La République Française, den franska republiken. 
Frankrike är alltså en republik och har ett parlament och en president med stark makt som 
väljs i allmänna val vart femte år. Frankrike är en av Europas mäktigaste länder och har 
mycket att säga till om i EU. Landet spelar också en viktig roll i världspolitiken.  

En viktig förändring i Frankrikes historia är den Franska revolutionen. Den 14 juli 1789 gjorde 
folket uppror mot kungens sätt att styra landet. Man protesterade mot den lyx och det 
överflöd som kungafamiljen och landets adel levde i. Man stormade byggnader och 
avrättningar hölls på stadens torg. Den 14 juli är numera Frankrikes nationaldag och firas 
med parader och fyrverkerier. Den franska flaggan kallas Trikoloren för att den har tre 
kulörer, tre färger. Blå står för frihet, vit för jämlikhet och röd för broderskap. Frankrikes 
nationalsång, den berömda Marseljäsen, sjunger man på nationaldagen och kanske på 
fotbollsmatcher.  

I Frankrike bor det 64 miljoner människor. Många av medborgarna har sina rötter i de gamla 
franska kolonierna i Afrika och Asien. Hade inte Frankrike förlorat så många människoliv i de 
båda världskrigen hade befolkningen säkert idag varit mycket större.  

Den största religionen i landet är kristendomen. De allra flesta tillhör den romersk-katolska 
kyrkan. Islam har flera miljoner anhängare och dessutom finns det en stor grupp judar. 

I Frankrike talar man franska som är ett av de stora världsspråken. Varje region har sina 
egna traditioner och några har till och med sina egna språk, men franska är det officiella 
språket.  

Några av Frankrikes regioner ligger utanför landets gränser. I rester av det som en gång varit 
franska kolonier. Där talar man också franska. Franska talas även i delar av Frankrikes 
grannländer som i Belgien och Schweiz. 

I centrum för landets olika vägar ligger Paris. Man kan nästan säga att ”Alla vägar bär till 
Paris”. Frankrike har ett av världens tätaste vägnät med många motorvägar. För ett lands 
framtid och utveckling är det viktigt att det finns bra transportmöjligheter. Men att bygga vägar 
kostar mycket pengar. Därför får man betala vägavgifter när man åker på motorvägar.  
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Frankrike har Europas största järnvägsnät. Fransmännen tillhör de som åker mest tåg i 
Europa. Och det är kanske inte så konstigt. Om man tar TGV, höghastighetståg, kommer 
man mycket snabbare fram än om man tar bilen eller till och med inrikesflyg.  

Alla stora städer i Frankrike har sin egen flygplats. Det största flygbolaget heter Air France.  

Flera tusen kanaler och floder når ut till alla delar av Frankrike. Fortfarande fraktar man varor 
med kanalbåtarna, men inte alls så mycket som tidigare. Numera fraktas de mesta med 
lastbilar.  

Frankrike är ett av världens ledande exportländer. Tillverkningsindustrier ligger mest samlade 
kring floderna och vid hamnstäderna. Tåg tillverkas i Frankrike. Här finns skeppsbyggnad och 
biltillverkning. Citroën och Renault är kända franska bilmärken. Man är duktig på rymdteknik 
och flygteknik. Landet har också en stor läkemedelsindustri. Man har och har haft många 
berömda forskare inom medicin. Andra produkter som landet är känt för är parfym och mode. 

I Frankrike handlar man med euro. Frankrike är ett rikt land. Det är ett industriland och dess 
ekonomi är ett av världens största. Dessutom är det ett av världens största producent av 
jordbruksprodukter. 

I den södra delen av landet skiner solen ofta och det passar bra för fruktodlingar. Här odlas 
apelsiner, citroner, vindruvor och äpplen som exporteras över hela världen. Av druvorna gör 
man även vin. I Frankrike produceras en stor del av allt vin på vår jord, så det är inte så 
konstigt att vin är landets mest kända produkt. 

De allra flesta i Frankrike arbetar med service i städerna, i banker, kontor, butiker eller med 
turism. I Alperna och vid kusten är turistnäringen den största industrin med många anställda i 
hotell, restauranger och kaféer.  

Många arbetar också i tillverkningsindustrin och verkstadsindustrin. En hel del arbetar 
fortfarande med jordbruk. Det är främst arbetskraft från andra europeiska länder. Längs 
Atlantkusten arbetar fiskare med att fånga fisk. Många fiskare lever på hummerfiske och 
ostronodling. 

De flesta fransmän älskar sport och av alla sportgrenar är fotboll den allra populäraste. 
Överallt finns det lokala fotbollsklubbar. Paul-Henri är elva år och bor med sin familj i en liten 
stad utanför Paris. Det är lördag och han ska träna fotboll med sitt klubblag. Paul-Henris 
pappa är en av tränarna i laget. 

Paul-Henri har en lillebror som heter Constantin och två storasystrar, Emilie och Louise. 

Att familjen äter mat tillsammans är viktigt. Antingen hemma eller på någon restaurang. 
Fransmän älskar mat, men så är det fransk matlagningskonst också världsberömd. Det finns 
många franska delikatesser. Löksoppa, crepe eller kanske sniglar.  
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Familjelivet har stor betydelse för många fransmän. Familjen tillbringar ofta mycket tid 
tillsammans. Här har pappa Jérôme tagit fram ett gammalt franskt sällskapsspel. 

Louise och Emilie älskar musik och sjunger och spelar ofta tillsammans. 

Frankrike kommer säkert också i framtiden att spela en viktig roll i världen. Landet har en 
stark ställning i Europa och vill att Europas länder ska samarbeta mera. Men Frankrike är inte 
utan problem. Här finns arbetslöshet och rasism att bekämpa. Flera terroristattacker i 
Frankrike under senare år har gjort landet mindre säkert. I de hemska terroristattackerna dog 
många människor och många blev skadade. På grund av attackerna och oron för fler 
attacker mot landet har Frankrike ökat säkerheten på gator och torg. Idag ser man många fler 
poliser och militärer i städerna än för bara några år sen. Men trots detta väljer ändå de allra 
flesta fransmän att se ljust på framtiden. 

	  
	  

 

 


