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Filmens innehåll
Vi är i Paris, Frankrikes huvudstad. Som en mag-
net har Paris alltid dragit allt till sig. Frankrikes 
motorvägar och största tåglinjer slutar precis 
här. Vi lär oss att Paris är Frankrikes ekonomiska, 
kulturella och politiska centrum. 

Vi tittar närmare på hur man försökt underlätta 
trycket på stadens centrum, genom att till exem-
pel bygga satellitstäder. Vi tittar även på proble-
men i Paris förorter. Självklart besöker vi några 
sevärdheter också, som Eiffeltornet, med under-
bar utsikt över Frankrikes hjärta – Paris.

Filmen finns med fransk och svensk version.

Filmfakta
Ämne: Geografi, Franska

Ålder: Från 13 år (H, Gy)

Speltid: 14 minuter

Franskt tal med eller utan fransk text 
Svenskt tal med eller utan svensk text

Producent: FWU, Tyskland

Syfte/strävansmål
- Att lära sig om staden Paris.
- Att lära sig franska.

Undervisningen ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan

Undervisningen i Moderna språk (årskurs 4-9) 
• Tydligt talat språk och texter som är instruer-

ande och beskrivande från olika medier.
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, 

berättelser och beskrivningar i sammanhän-
gande tal och skrift.

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

Undervisningen i Geografi (högstadiet)
• Var olika varor och tjänster produceras och 

konsumeras samt hur varor transporteras. Hur 
människors försörjning och handelsmönster har 
förändrats över tid. 

• Hur jordens befolkning är fördelad över jord-
klotet samt orsaker till och konsekvenser av 
den ojämna befolkningsfördelningen. Migra-
tion och urbanisering och orsaker till och 
konsekvenser av detta.
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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. 

Under / Efter filmen

• Vad vet du om Paris?

• Hur många bor i Paris?

• Vad avser området Île-de-France?

• Ge några exempel på hur allt i Frankrike leder 
till Paris.

• Hur styrs Frankrike politiskt?

• Vilken berömd katedral ligger på Île de la Cité?

• Louvren har du kanske hört talas om? Men vad 
var Louvren innan det blev museum?

• Vad var speciellt för universitetet Sorbonne, när 
det var nytt?

• Berätta om bilindustrins förhållande till Paris.

• Hur är floden Seine en gräns mellan de med 
högre, respektive lägre inkomst?

• Jämför boendesituationen i innerstad och förort
i Paris.

• Varför har vissa av Paris förorter stora sociala 
problem? Vad gör man bl.a. för att försöka 
åtgärda dessa?

• Vilka trafikproblem drabbas Paris av?

• Vad är en satellitstad och varför har man byggt 
dem?

• Vad är La Défence?

• Berätta om de olika sevärdheterna i Paris.

Efter filmen

• Vad tyckte du om filmen?

• Vad lärde du dig av filmen?

Uppgifter
• Har du varit i Paris? Dela gärna med dig av dina 

upplevelser och dina bilder om du har några 
bilder från din resa.

• Gruppuppgift: Deltagarna delas upp i mindre 
grupper. Varje grupp gör ett arbete om något 
som nämns i filmen – som geografi eller invå-
nare. Eller utgå från något specifikt som kändes 
intressant, till exempel Louvren, slottet Versaille, 
eller oroligheterna i vissa förorter. 
Leta information på internet, i böcker och i 
tidskrifter. 

Presentera arbetet för resten av gruppen, t.ex. 
som webbsida, film eller som en vägg/serietid-
ning.
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