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Filmens innehåll
San Francisco är en amerikansk stad byggd på 
mer än fyrtio kullar. Detta ger San Francisco dess 
unika form och topografi. I den här filmen får vi 
besöka San Francisco och upptäcka vad som är 
speciellt med staden. 

Vi får veta mer om Chinatown, spårvagnarna och 
matspecialiteterna i området Fisherman’s Wharf.
Vi besöker också Golden Gate-bron som inte bara 
är ett världskänt byggnadsverk, utan även en 
viktig länk mellan San Francisco och andra stora 
städer i Norra Kalifornien.

Filmfakta
Ämne: Geografi

Ålder: Från 12 år (H)

Speltid: 8 minuter

Svenskt tal

Producent: Blue Bird Productions: Frankrike

Syfte/strävansmål
- Genom att lära sig om olika berömda platser 

ökar vår förståelse för geografi och världen 
omkring oss

Undervisningen ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan

Undervisningen i Geografi (högstadiet) 
ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare 

länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och 
orter.

Syfte med undervisning i ämnet Geografi enligt 
läroplan
• Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till 

att eleverna utvecklar kunskaper om geograf-
iska förhållanden och utvecklar en geografisk 
referensram och ett rumsligt medvetande. 

• Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om, och 
kunna göra jämförelser mellan, olika platser, 
regioner och levnadsvillkor.
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Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i 
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren 
funderar igenom hur man ska hantera 
diskussionen och svaren. 
Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt 
deltagarna först skriva ned sina svar. 

Innan filmen

• Var ligger San Francisco?

• Vad vet du om San Francisco och Golden 
Gate-bron?

Under/efter filmen

• Vad tror du man menar med att staden känns 
europeisk?

• Beskriv hur San Francisco ser ut. Jämför med en 
stad som du har varit i.

• Varför tror du att San Franciscos spårvagnar har 
blivit en så känd symbol för staden?

• Vad heter det berömda fängelset utanför San 
Francisco?

• Beskriv skillnaderna mellan San Franciscos 
Chinatown och Fisherman’s Wharf.

• Berätta om Golden Gate Bron och varför den är 
viktig.

• Hur kom den flytande staden i Sausalito till?

Sammanfattning

• Vad tyckte du om filmen?

• Vad lärde du dig av filmen?

Uppgifter
• Dela upp deltagarna i mindre grupper. Varje 
grupp väljer något med San Francisco som känns 
spännande. Till exempel Alcatraz-fängelset, 
Chinatown eller San Franciscos historia.
Gruppen gör ett arbete kring ämnet och pre-
senterar sitt arbete för klassen, t.ex. i form av en 
tidning, en hemsida eller en film.
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