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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 
spanska 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 spansk berättarröst. De spanska orden i språkfilmen 
är väl valda för att passa de elever som är målgruppen. 
 
Förutom en ökad kunskap och träning i det spanska språket ger filmen en 
övergripande kunskap om landet Spanien och en inspiration för fördjupning. 
Vi får se hur olika områden i Spanien 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 Spanien 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, SPANSKA 
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 kommunikativ 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 kommunikationen 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. Undervisningen 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. 
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                    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  
                             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 –  SPAN IEN PÅ SPANSKA  

Áreas urbanas        Mares y ríos           Montañas               Otros 
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O
rd att förklara före film

visningen 
m

eseta / La M
eseta C

entral / producir / clim
a / S

ahara / siesta 
viento del desierto / fertilizantes / clim

a m
editerráneo   

pesticidas / reino m
oro / escasam

ente poblada / P
arlam

ento        
m

onarquía m
agnífico palacio / cám

aras / C
ongreso / S

enado  
escudo de arm

as / tradiciones / presidente del gobierno  
regiones / fiesta / influencia árabe / origen / ritm

o acom
pañar  

independiente / patria / m
anifestaciones / energía renovable                    

productos electrónicos industrializados / energía nuclear   
fuente energética / energía solar / irrigación / fuente de ingresos                     
fuerza colonizadora / tren de alta velocidad / torero / procesión  
S

em
ana S

anta 

 A
tt tänka på under film

visningen 
¿Q

ué es exclusivo de E
spaña? 

 A
tt fundera på efter film

visningen 
 N

A
TU

R
A

LEZA
  

E
xplica lo que sepas acerca de la naturaleza y el clim

a español 
en las diferentes partes del país. 
  

 
LU

G
A

R
ES

  
E

xplica lo que sepas sobre las ciudades m
ás                     

grandes de E
spaña. 

E
xplica lo que sepas sobre la cadena m

ontañosa de los P
irineos. 

 H
IS

TO
R

IA
 

E
xplica lo que sepas sobre el casco antiguo de S

evilla. 
 IN

D
U

S
TR

IA
S

  
¿Q

ué industrias españolas se m
uestran en la película? 

D
i algunos ejem

plos de productos que se fabrican en E
spaña. 

¿Q
ué productos agrícolas cultivan los agricultores españoles? 

 TR
A

N
S

P
O

R
TE

 
D

i ejem
plos de m

edios de transporte vistos en la película. 
¿A

dónde llegan la m
ayoría de las carreteras en E

spaña? 
 FO

R
M

A
S
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E

 V
ID

A
 

¿Q
ué trabajos son m

ás com
unes hoy en día en E

spaña? 
D

i lo que sepas sobre la escuela en E
spaña. 

E
n E

spaña suele haber m
uchas fiestas.                               

H
abla de algunas de ellas. 

 FU
TU

R
O

 
¿C

óm
o se trabaja por el desarrollo sostenible en E

spaña? 
La región de C

ataluña está tratando de llegar a ser totalm
ente 

independiente. ¿Q
ué hacen los políticos españoles en M

adrid al 
respecto? Y

, ¿por qué? 
¿C

óm
o ves tú el futuro de E

spaña? 
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                                   S P E A K E R T E X T  
 

                                                                     ESPAÑA en español 
 

España se encuentra en el suroeste de Europa, en una península grande denominada 
Península Pirenaica. También se la conoce como Península Ibérica. España es uno de los 
países de Europa con mayor superficie. Casi tan grande como Suecia y Dinamarca juntos. 
A España pertenecen también las Islas Canarias, situadas frente a la costa oeste de 
África, y las Islas Baleares en el Mediterráneo, donde se encuentran, entre otras, las islas 
de Mallorca e Ibiza. 

España limita con tres países. Al oeste se encuentra Portugal, y al norte Francia y el 
pequeño país de Andorra. Al sur limita con la pequeña colonia de Gibraltar, que es en 
realidad una pequeña ciudad. Gibraltar pertenece a Inglaterra. 

España tiene una larga costa en el Mediterráneo y una costa un poco menor en el Océano 
Atlántico. El Estrecho de Gibraltar separa España de África y conecta el Mediterráneo con 
el Atlántico. Gibraltar no está lejos de África. Solo los separan unos pocos kilómetros de 
distancia. Muchos barcos grandes de carga pasan por aquí desde y hacia los países de la 
cuenca mediterránea. 

La mayor parte de España está situada por encima del nivel del mar. En el centro de España 
hay una gran llanura. Se encuentra a varios cientos de metros de altura sobre el nivel del 
mar, y se la conoce como La Meseta Central. Gran parte de la llanura carece de árboles. El 
bosque que una vez hubo aquí fue talado hace mucho tiempo. 

En la llanura los veranos son muy calurosos, pero el invierno puede ser muy frío. En España 
no llueve muy a menudo, y la meseta sufre muchos períodos de sequía. El olivo crece mejor 
en climas secos y cálidos, y puede llegar a tener varios cientos de años. España es el líder 
mundial en la producción de aceitunas y aceite de oliva. 

Los bordes de las mesetas son altas y montañosas en varias direcciones y hay varias 
cadenas montañosas grandes. Los picos más altos tienen más de 3.000 metros de altura, y 
están cubiertos de nieve durante todo el año. En el extremo norte de España se encuentra la 
cordillera más grande, los Pirineos. Los Pirineos forman una frontera natural entre España y 
Francia. 

 
España es un país grande y existen importantes diferencias de paisaje y clima en las 
distintas partes del país. En invierno, la temperatura en España puede descender a varios 
grados bajo cero en el norte, y al mismo tiempo ser de 20 grados en el sur. 
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La región de Andalucía en el sur de España es la zona más caliente y seca del país. A vece, 
viene un viento del desierto muy seco y caliente procedente del Sahara, en África. Y provoca 
que haga mucho calor. 

En verano, la temperatura a mediodía puede ser superior a 40 grados a la sombra. Cuando 
hace más calor, es tradición en España hacer un descanso; tomar una siesta. Ya no es tan 
común, pero aún hoy muchas empresas cierran durante unas horas a mediodía. 

En la costa mediterránea española hay clima mediterráneo. En verano no hace tanto calor 
como en el interior ni en invierno tanto frío. Hay muchas plantaciones de naranjas, limones y 
melones. Las verduras y frutas se cultivan durante todo el año bajo techos de plástico.  Pero 
se utilizan gran cantidad de estiércol y pesticidas, lo que causa importantes problemas 
medioambientales. 

En España viven en la actualidad casi 47 millones de personas. Esto es, cinco veces más 
que Suecia. Es un país con una gran superficie, por lo que, a pesar de que vive mucha gente 
en él, está escasamente poblado en comparación con muchos otros países. 

La gran mayoría vive en las ciudades. En la capital, Madrid, viven más de tres millones de 
personas. Aunque si se incluye toda el área metropolitana de Madrid son más de seis 
millones. 

Madrid está en el centro de España. Al principio, Madrid era una ciudad morisca. Pero, más 
tarde, se trasladó a Madrid el rey de España y así se convirtió en la capital. 

En Madrid se encuentra el Palacio Real. España es una monarquía, pero el rey no tiene 
ningún poder político. En España, el poder de decisión y de aprobar leyes lo tiene el 
Parlamento. El Parlamento tiene dos cámaras: el Congreso y el Senado, cuyos miembros 
son elegidos cada cuatro años. El Presidente del Gobierno es elegido por el Parlamento. 

España pertenece también a la UE. La bandera española se puede ver tanto con el escudo 
de armas como sin él. 

España está dividida en 17 comunidades autónomas. Son muy independientes y tienen el 
derecho a decidir sobre algunas leyes propias. Cada comunidad autónoma tiene su propia 
bandera, y algunas tienen sus propias tradiciones e incluso su propio idioma. En el País 
Vasco se habla el euskera, y en Cataluña el catalán. 

            La segunda ciudad más grande de España, Barcelona, está en Cataluña. Aquí los nombres   
           de las calles no están escritos en español sino en catalán. 
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Barcelona es la ciudad industrial y portuaria más importante del país. En ella viven cerca de 
dos millones de personas. La calle peatonal de Las Ramblas está siempre llena de 
residentes y de turistas procedentes de todas partes del mundo. Barcelona es conocida por 
sus singulares edificios. El más famoso de ellos es la Iglesia de la Sagrada Familia. Fue 
diseñado hace mucho tiempo, pero aún no está terminado. 

Para muchos españoles, la región en la que viven es más importante que el país, España.      
Algunos incluso dicen que no son españoles sino, por ejemplo, catalanes, andaluces o 
vascos. Algunas de las regiones quieren ser completamente independientes. En Cataluña, 
no hace mucho tiempo declararon su independencia. 

- Estamos en Cataluña, en la capital de... que se llama Barcelona y estamos reivindicando la 
independencia de nuestro país, del estado español, y a la vez intentando llegar a una 
situación política aceptable como para poder tener relaciones entre países para el bien de 
España, no para nuestra... no para nuestro crecimiento. 

Se hicieron elecciones, y los que querían que Cataluña se convirtiera en un país 
independiente ganaron. Ha habido grandes manifestaciones después de ello, tanto a favor 
como en contra de la independencia. Pero los que tienen el poder de decisión en España se 
encuentran en Madrid y no quieren que España se divida. 

España es uno de los países industriales más importantes de Europa. Las industrias se 
sitúan alrededor de las grandes ciudades, sobre todo Barcelona. Dos de las mayores 
empresas industriales automovilísticas del país, Seat y Renault, y también muchas de las 
empresas automovilísticas más importantes del mundo tienen fábricas en España. En los 
últimos años, la industria en España se ha centrado en las nuevas tecnologías y la energía 
renovable. 

La energía nuclear es la fuente de energía más importante de España. Pero España es 
también uno de los principales líderes mundiales en producción de energía eólica y solar. La 
mayoría de las instalaciones de energía solar se encuentran en la cálida Andalucía. La 
energía hidroeléctrica también está bien desarrollada y se han construido grandes presas en 
los valles de los ríos. 

En España hay escuelas públicas y privadas. Esta es una escuela semiprivada. En España, 
un niño puede comenzar su andadura escolar con tres años. Es entonces cuando comienza 
la educación infantil.  Cuando el niño tiene seis años comienza la enseñanza obligatoria, en 
la escuela de enseñanza primaria. En él permanecen los estudiantes durante seis años. 
Después de la enseñanza primaria pasan a la escuela de educación secundaria.  Allí están 
cuatro años. Los estudiantes terminan la enseñanza secundaria con un examen final. Los 
que aprueban reciben un diploma. Si se ha obtenido el título, el alumno podrá realizar una 
enseñanza de 2 años preparatoria para la universidad o de formación profesional. 

 



	  

 
       LÄRARHANDLEDNING T ILL  SPANIEN PÅ SPANSKA 

	  

10	  

 

Los españoles estuvieron entre los primeros europeos que hicieron viajes de exploración por 
el mar. España se convirtió en una gran potencia colonizadora, con muchas colonias, 
principalmente en América del Sur, y la riqueza fluía en el país. Las colonias españolas 
fueron independizándose gradualmente, pero el idioma español aún pervive en estos países. 
Por lo que hoy en día hay cerca de 400 millones de personas que tienen el español como 
lengua materna. Esto hace que el español sea uno de los idiomas más hablados en el 
mundo. 

En un país industrializado moderno tiene que haber una buena comunicación entre los 
distintos lugares. Por eso se trabaja mucho para mejorar los transportes en España. Desde 
Madrid salen las principales autopistas hacia otras ciudades importantes. En algunas 
carreteras hay que pagar un peaje. 

Desde Madrid sale también la red ferroviaria. Trenes especiales de alta velocidad comunican 
las ciudades más grandes. 

Hay aeropuertos cerca de los principales destinos turísticos. Cada año llegan 60 millones de 
turistas a España. Hay muchos que viven aquí. España es el segundo destino turístico más 
importante después de Francia, y el turismo es una fuente muy importante de ingresos para 
el país. La mayoría de los turistas vienen a disfrutar del sol y del mar. Una parte de la costa 
situada en el sur es la denominada Costa del Sol. En el pasado, había muchos pequeños 
puertos pesqueros a lo largo de la costa mediterránea. Hoy en día, se sitúan en ella destinos 
turísticos populares como Málaga, Marbella y Torremolinos. Aquí vienen también muchos 
suecos para tomar el sol y bañarse. Muchos turistas viajan también a las Islas Canarias y las 
islas de Mallorca e Ibiza. Algunos compran una casa o apartamento y se establecen en el 
país cuando se jubilan. 

En España, se crían muchos caballos y toros. Las corridas de toros, donde el torero o 
matador intenta provocar la furia del toro, ha formado durante siglos parte de la cultura 
española. Sin embargo, a muchos españoles no les gustan las corridas de toros por la 
crueldad contra el animal. En varias regiones, por ejemplo Cataluña, las corridas de toros 
están completamente prohibidas. 

Cada región tiene sus propias tradiciones musicales. En Andalucía la música tiene influencia 
árabe. El flamenco se originó en Andalucía. El flamenco es un baile rítmico, que se 
acompaña de guitarras, palmas y cante. 

Los españoles aman la fiesta. «Fiesta» es la palabra española para ocasión especial o 
festiva, o festival. No hay ningún otro país que tenga tantas fiestas como España. Durante el 
año tienen lugar las fiestas locales de las distintas partes del país. Algunas fiestas son 
comunes para todo el país. 
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Muchas fiestas españolas tienen relevancia histórica o religiosa. La fiesta religiosa más 
importante en España es la Semana Santa. Tiene lugar la semana antes del Domingo de 
Pascua. Las fiestas son muy diferentes en las distintas regiones, pero normalmente incluyen 
procesiones. La Semana Santa de Sevilla es la que se celebra de forma más grandiosa. En 
las procesiones se transportan a hombros grandes esculturas que representan a la Virgen 
María y a Jesús. 

Hoy en día, la gran mayoría de los españoles pertenece a la Iglesia Católica. Aunque el 
papel de la Iglesia en la sociedad española contemporánea es mucho más pequeño. En la 
actualidad, la mayoría de los españoles solo van a la iglesia para asistir a bodas, funerales u 
otras grandes ocasiones. 
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                                  S P E A K E R T E X T  

 

                                                                  SPANIEN på spanska 
 

 

Spanien ligger i sydvästra Europa, på en stor halvö som heter Pyreneiska halvön. Den kallas 
också Iberiska halvön. Spanien är ett av Europas största länder till ytan. Ungefär lika stort 
som Sverige och Danmark tillsammans. Till Spanien hör också Kanarieöarna utanför Afrikas 
västkust och ögruppen Balearerna i Medelhavet med bland annat öarna Mallorca och Ibiza. 

Spanien gränsar till tre länder. I väst ligger Portugal, i norr Frankrike och det lilla landet 
Andorra. Längst söderut gränsar landet till den lilla kolonin Gibraltar, som egentligen bara är 
en liten stad. Gibraltar tillhör England. 

Spanien har en lång kust mot Medelhavet och en lite mindre kust mot Atlanten. Gibraltar 
sund skiljer Spanien från Afrika och förbinder Medelhavet med Atlanten. Från Gibraltar är det 
inte alls långt till Afrika. Bara några få kilometer. Många stora fartyg passerar här med last till 
och från länderna kring Medelhavet. 

Större delen av Spanien ligger högt över havet. I centrala Spanien finns en mycket stor slätt. 
Den ligger på flera hundra meters höjd på högplatåer och kallas La Meseta. Stora delar av 
slätten saknar träd. Skogen som växte här en gång i tiden högg man ner för mycket 
längesen.  

På slätten är somrarna mycket varma, men på vintern kan det vara väldigt kallt. Det regnar 
inte så ofta i Spanien och mesetan drabbas många gånger av torka. Olivträdet trivs där det är 
torrt och varmt och kan bli flera hundra år gammalt. Spanien är störst i världen på att 
producera oliver och olivolja.  

Gränsområdet till högplatåerna är på flera håll höga och bergiga och här finns flera stora 
bergskedjor. De högsta bergstopparna är över 3000 meter och snötäckta året om. Längst 
upp i norra Spanien ligger den största bergskedjan, Pyrenéerna. Pyrenéerna bildar en 
naturlig gräns mellan Spanien och Frankrike. 

Regionen Andalusien i södra Spanien är landets torraste och varmaste område. En mycket 
torr, het ökenvind kan också komma in från Sahara i Afrika. Och då blir det mycket varmt.  

På sommaren kan det mitt på dagen ibland bli över 40 grader i skuggan. När det är som 
varmast har det länge varit tradition i Spanien att vila sig, ta en siesta. Det är inte längre lika 
vanligt, men många affärer stänger fortfarande några timmar på eftermiddagen.  
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Vid Spaniens kust mot Medelhavet har man medelhavsklimat. Här blir det inte lika hett på 
sommaren som i inlandet och inte lika kallt på vintern. Här finns mycket odlingar med 
apelsiner, citroner och meloner. Under plasttak odlas grönsaker och frukt året om. Men man 
använder mycket gödsel och bekämpningsmedel, vilket gör att det blivit stora miljöproblem.  

I Spanien bor det idag nästan 47 miljoner människor. Det är fem gånger så många som 
Sverige. Det är ett stort land till ytan, så trots att det bor många människor är det glest 
befolkat om man jämför med många andra länder.  

De absolut flesta bor i städerna. I huvudstaden Madrid bor det över tre miljoner. Räknar man 
med hela Madrids storstadsområde bor här över sex miljoner. 

Madrid ligger mitt i Spanien. Från början var Madrid en morisk by. Sen flyttade den spanska 
kungen hit och Madrid blev huvudstad.  

I Madrid finns det kungliga palatset Palacio Real. Spanien är en monarki, men någon politisk 
makt har inte kungen. Det som bestämmer i Spanien och beslutar om lagar är parlamentet. 
Parlamentet har två kamrar. Det består av kongressen och senaten som väljs vart fjärde år. 
Premiärministern väljs av parlamentet. 

Spanien är också med i EU. Den spanska flaggan finns både med och utan statsvapen.  

Spanien är uppdelat i 17 självstyrande regioner. Regionerna är mycket självständiga och har 
rätt att besluta om vissa egna lagar. Varje region har sin egen flagga och i flera av regionerna 
har man egna traditioner och till och med egna språk. I Baskien talar man baskiska och i 
Katalonien talar man katalanska.  

Spaniens näst största stad Barcelona ligger i Katalonien. Här är gatuskyltarna inte skrivna på 
spanska, utan på katalanska.  

Barcelona är landets viktigaste industri- och hamnstad. I staden bor nära två miljoner 
människor. Den populära gågatan Las Ramblas är alltid fylld av Barcelonabor och turister 
från hela världen. Barcelona är känt för sina speciella byggnader. Den mest berömda 
byggnaden är kyrkan Sagrada familia. Den ritades för mycket längesen, men är fortfarande 
inte färdigbyggd.  

För många spanjorer är regionen de bor i viktigare än fosterlandet Spanien. En del säger till 
och med att de inte alls är spanjorer, utan de är till exempel katalaner, andalusier eller 
basker. Några av regionerna vill bli helt självständiga. I Katalonien har man för inte så 
längesen utropat sin självständighet. 
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- Vi är i Katalonien, i Barcelona som är huvudstaden Katalonien. Och vi kämpar för vårt lands 
självständighet från den spanska staten. Samtidigt försöker vi få en bättre politisk situation 
och bättre relation mellan Katalonien och Spanien. Inte bara för oss, utan också för Spanien. 

En fotbollsmatch som är lite extra är den mellan Real Madrid och FC Barcelona. Den kallas 
för El Clásico. Det är inte bara en fotbollsmatch, utan också en kamp mellan två delar av 
Spanien. 

Spanien är ett av Europas viktigaste industriländer. Industrierna finns kring storstäderna, 
främst Barcelona. Två av landets största industriföretag är biltillverkaren SEAT och spanska 
Renault, men även många av världens andra stora bilföretag har byggt fabriker i Spanien. 
Under senare år har industrin i Spanien inriktat sig mot ny teknik och förnybar energi. 

Kärnkraften är Spaniens viktigaste energikälla. Men Spanien är också en av världens 
ledande producenter av vind- och solenergi. Solenergianläggningarna finns främst i varma 
Andalusien. Även vattenkraften är väl utbyggd och man har byggt stora dammar i 
floddalarna.  

I Spanien finns det både statliga skolor och privata. Detta är en halvprivat skola. I Spanien 
kan ett barn börja sin skolgång redan vid tre års ålder. Då börjar förskolan. När barnet är sex 
år börjar den obligatoriska undervisningen, primärskolan. I primärskolan går eleven i sex år. 
Efter primärskolan flyttar man till sekundärskolan. I sekundärskolan går man i fyra år. 
Eleverna avslutar sekundärskolan med ett slutprov. De som blir godkända får ett 
examensbetyg. Har man fått ett examensbetyg kan man fortsätta till en 2-årig skola som 
förbereder för universitetet eller till en yrkesutbildning. 

I Spanien får man inte skolmat i skolan. På lunchrasten äter man sin mat man har med 
hemifrån. Det är skönast att sitta i skuggan där det är svalt och skönt. 

Spanjorerna var bland de första européer som gjorde upptäcktsresor över havet. Spanien 
blev en stor kolonialmakt med många kolonier, främst i Sydamerika och rikedomarna flödade 
in i landet. De spanska kolonierna blev efterhand självständiga, men det spanska språket 
lever fortfarande kvar i de här länderna. Därför finns det idag nästan 400 miljoner människor 
som har spanska som sitt modersmål. Det gör spanskan till ett av de mest talade språken i 
hela världen. 

I ett modernt industriland måste det finnas bra kommunikationer mellan olika platser. Därför 
gör man mycket för att förbättra transporterna i Spanien. Från Madrid går det stora 
motorvägar till andra större städer. På vissa motorvägar måste man betala en avgift.  

Från Madrid utgår också ett järnvägsnät. Särskilda höghastighetståg går mellan de största 
städerna. 

Det finns flygplatser nära alla stora turistorter. Varje år kommer det 60 miljoner turister till 
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Spanien. Det är många fler än som bor här. Spanien är världens näst största turistland efter 
Frankrike och turismen är en stor inkomstkälla för landet. De flesta turister kommer för att 
njuta av sol och bad. En del av sydkusten kallas Costa del Sol, solkusten. Förr fanns det 
många små fiskehamnar längs medelhavskusten. Idag ligger här många populära turistorter 
som Málaga, Marbella och Torremolinos. Hit åker också många svenskar för att sola och 
bada. Många turister åker också till Kanarieöarna och öarna Mallorca och Ibiza. En del köper 
hus eller lägenhet och bosätter sig i landet när de blir pensionärer. 

I Spanien föder man upp mycket hästar och mycket tjurar. Tjurfäktning, där tjurfäktaren, 
matadoren, hetsar tjuren till raseri, har i flera hundra år varit en del av den spanska kulturen. 
Många spanjorer dock tycker inte om tjurfäktningen på grund av grymheten mot tjurarna. I 
flera regioner, som i till exempel Katalonien, är tjurfäktningar idag helt förbjudna. 

Varje region har sina egna musiktraditioner. I Andalusien spelar musiker musik med arabiskt 
inflytande. Flamencon har sitt ursprung i Andalusien. Flamenco är en rytmisk dans, 
ackompanjerad av gitarrer, handklappningar och sång. 

Spanjorerna älskar att festa. Fiesta är det spanska ordet för högtid, fest eller festival. Det 
finns inget annat land där man har så många fiestas som i Spanien. Under året har man 
lokala fiestas i olika delar av landet. Vissa fiestas firas i hela landet. 

Många spanska fiestor har historisk eller religiös betydelse. Den viktigaste religiösa högtiden 
i Spanien är Semana Santa, Stilla veckan. Den infaller veckan före påsk. Fiestorna är mycket 
olika i de olika regionerna, men oftast ingår det processioner. Allra mest storslaget firas Stilla 
veckan i Sevilla. I processionerna bärs stora skulpturer som föreställer Jungfru Maria och 
Jesus. 

Idag tillhör de allra flesta spanjorer katolska kyrkan. Men kyrkans betydelse i dagens spanska 
samhälle har blivit mycket mindre. Nuförtiden går de flesta spanjorer i kyrkan bara vid bröllop, 
begravningar och kanske vid stora högtider. 

 

	  
	  

 

 


