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MALLORCA  
spaniens största ö 

L Ä R A R H A N D L E D N I N G



Handledningen används till filmerna om ”Mallorca - Spaniens största ö” 
både svensk och spansk version. Filmerna har ID: EM2021, EM2022 

KOPPLINGAR TILL LGR 11 

5.6 MODERNA SPRÅK  
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.  
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I årskurs 7–9, 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.  

3



KOPPLINGAR TILL LGR 11 

5.12 GEOGRAFI  

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla 
människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan 
människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss 
kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.  

Syfte  
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska 
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. Eleverna ska även ges 
förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är 
viktiga och användbara.  

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga 
verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. 
Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av 
olika förändringar som sker i det geografiska rummet.  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika 
tids- och rumsperspektiv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur 
människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser  
det får för naturen och människors levnadsvillkor. 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 män- niskors levnadsvillkor. På så sätt 
ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge 
eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och 
att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför 
intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel 
levnadsmiljö för alla.  
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Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6  

Livsmiljöer  
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och 
naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för 
människor och natur.  

• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom 
samt deras utmärkande drag och utbredning.  

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på 
jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och 
kretslopp.  

• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till 
fördelningen och konsekvenser av denna.  

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt  
• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt 
huvuddragen för övriga Norden.  
• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och 
orter.  
• Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och 
tematiska kartor.  
• Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel 
åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.  
• Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används 
i närmiljön.  
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om 
geografi.  

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor  
• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.  

• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och 
naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och 
organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.  
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Innan filmvisning  

Förklara ord och begrepp innan filmen  

Pittoreskt/ Storstadens puls/ Euro/ infrastruktur/ näringsliv/turistnäring/ kloster/ diktatur 
Mallorqui (Mallorcas språk) 

Morer (folk, ord som används för att beskriva arkitektur, konst etc) 

”Arabiska baden” (efterlämningar från den moriska kulturen i Palma) 

Unescos världsarvslista (platser som ska bevaras för framtiden) 

Gotisk byggstil (Gotisk arkitektur uppstod i Frankrike på 1100-talet) 

Katalaner (invånare i Katalonien) 

Sydfrukter (Sydfrukter är ett löst, samlat begrepp för frukter, frön och grönsaker som importeras från 
varmare trakter, så som medelhavsområdet eller Amerika) 
Medelhavsklimat  (varma somrar och milda vintrar) 

Paella  (typisk spansk maträtt) 

Tapas  (små rätter) 

Högmässa  (söndagens huvudgudstjänst) 

Katoliker (inriktning inom kristendomen) 

Terassodling (ett sätt att odla på i sluttningar) 

 

Innan filmvisning 
Samtala med eleverna 
Fråga om någon elev har varit på Mallorca. Vad känner eleverna till om ön? Hur upplevde de sin 
vistelse? Be att varje elev försöker minnas något speciellt ut filmen för att kunna återberätta när 
filmen är klar. 
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Efter filmvisningen 
Faktafrågor 

• Vad heter huvudstaden på Mallorca?  

• Vilka grundade Palma de Mallorca? 

• Sedan hur länge har Mallorca varit ett känt turistmål? 

• Till vilken ögrupp tillhör Mallorca? 

• Vilken valuta använder man sig av på Mallorca? 

• Till vilket land tillhör Mallorca? 

• Hur stor är Mallorca till ytan? (Ungefär som Gotland) 

• Vilka språk talas på ön? 

• Hur lång tid tog det att färdigställa katedralen som var med i filmen? 

• Varför har det funnits ett intresse av Mallorca från andra folkgrupper? 

• Vilken religion har man idag på Mallorca? 

• Vilka införde islam på Mallorca? 

• Vilka spår finns kvar från den moriska perioden?  

• Vad är sydfrukter? 

• Hur ser landskapet ut på södra och centrala Mallorca? 

• Vilken är den största näringen på Mallorca? Finns det någon annan? 

• Hur har turismen påverkat Mallorca? 

• Förklara vad medelhavsklimat är 

• Vad heter den stora bergskedjan? 

• Vad är Tapas? 

Diskutera i klassrum 

• Hur skulle Mallorca sett ut idag om de inte hade invarderats av andra folkslag. Hur har det 
påverkat invånarna på ön?  

• Vilka för- och nackdelar finns med turismen? Hur har turismen påverkat ön och hur skulle det 
vara på Mallorca idag om inga turister hittat dit? 
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