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Filmens innehåll
I Spanien bor ungefär 47 miljoner människor och 
det är ett av Europas största länder. Vi får träffa 
gatumusikanter, besöker arkitekten Gaudis stora 
katedral La Sagrada Familia i Barcelona, tittar på 
flamenco och lär oss om Spaniens historia.

Kapitel:

- Inledning

- Geografi och natur

- Invånare

- Historia

- Politiskt system

- Religion

- Ekonomi

- Kultur

Filmfakta
Ämne: Geografi, Spanska

Ålder: Från 12 år (H)

Speltid: 14 minuter

Svenskt tal

Producent: Picasso Film, Tjeckien, i samarbete 
med Kunskapsmedia AB

Syfte/strävansmål
- Att lära sig om andra länder i Europa är viktigt 

för omvärldsförståelsen.

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 för ämnet Geografi 
”Undervisningen ska ge eleverna kunskap om 
kartan och kännedom om viktiga namn, läges-
och storleksrelationer så att de kan orientera sig 
och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap 
och om människors levnadsvillkor.”

Moderna språk, årskurs 4 – 9
• Vardagliga situationer, intressen, personer, 

platser, aktiviteter och händelser.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer 

i olika sammanhang och områden där språket 
används.

• Tydligt talat språk och texter som är instruer-
ande och beskrivande från olika medier. 

• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Länder i Europa:
Spanien
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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. 

Frågorna är indelade efter filmens kapitel.

Inledning

• Hur ser Spaniens flagga ut?

Geografi och natur

• Var ligger Spanien?

• Vilka länder gränsar Spanien till?

• Var ligger Spaniens största berg?

• Beskriv Spaniens natur och jämför den med 
Sveriges.

Invånare

• Hur många människor bor i Spanien?

• Vilken är Spaniens huvudstad?

• Hur skiljer sig Spaniens olika regioner jämfört
med Sveriges landskap?

• Vad är katalanska?

• Vad är ETA?

Historia

• Nämn några riken som har styrt Spanien under 
århundradena.

• Vad var den spanska inkvisitionen?

• Vad innebär det att kolonisera?

• Vilka skatter tog upptäckarna med sig hem från 
sina resor?

Politiskt system

• Vem var Francisco Franco? Hur styrde han 
Spanien?

• Hur styrs Spanien idag?

Religion

• Vilken är den största religionen i Spanien?

Ekonomi

• Vilken valuta har Spanien?

• Vilka industrier är stora i Spanien?

• Vilken är Spaniens största inkomstkälla? Har du 
varit där någon gång?

• Nämn några länder förutom Spanien där man 
talar spanska. Varför talar man spanska där?

Kultur

• Varför kommer turister till Spanien?

• Hur går tjurfäktning till?

• Berätta om La Sagrada Familia -katedralen.

• Vem var Gaudi?

• Vilken sport är särskilt populär i Spanien?

• Vad är Pablo Picasso känd för?

Efter filmen

• Vad tyckte du om filmen?

• Vad lärde du dig av filmen?

Uppgifter
• Gruppuppgift: Deltagarna delas upp i mindre 

grupper. Varje grupp gör ett arbete om något 
som nämns i filmen. Utgå från kapitlen, som 
geografi eller invånare. Eller utgå från något 
specifikt som kändes intressant, till exempel 
ETA, sport eller Tomatina-festivalen.
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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