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Soñaba con una 
aventura

FRÅN: år 7 och steg 1, svensktextad version;
steg 2 – 3, spansktextad version
SPRÅKNIVÅ: medel
LÄNGD: 10 min
AV-NR: 100301/tv1
ARBETSBLAD: www.ur.se/spanska
PROGRAMMANUS: www.ur.se/spanska
ELEVHÄFTET: sid. 42

Introduktion
En kort film, 10 min., eller snarare en upptakt till en film som 
väcker vårt intresse och nyfikenhet. Vi får inte veta ”hur det går”, 
vi får fantisera vidare själva. Filmen utgör också underlag för en 
rad kreativa övningar.
Berättelsen utspelar sig i förfluten tid och berättarrösten är relativt 
enkel. Filmen är inspelad i Marrakech i autentiska miljöer.

Innehåll
En ung man reser ensam för första gången i sitt liv. Han dröm-
mer om Äventyret. Han har hört att Marocko är främmande, 
farligt, lockande…
En dag kommer han till en okänd stad. Han kommer till en stor 
öppen plats. Det är tidigt på morgonen. Han får lust att köpa 
lite dadlar. Det är då han får syn på henne. Hon vinkar honom 
till sig, han följer efter … Plötsligt är hon borta. Vem är hon? Var 
är hon? Är det hela en dröm? Äventyret har börjat.

Syfte
• Att väcka intresse, att underhålla
• Att ge eleverna tillfälle till kommunikativa övningar, ex. fråga 

efter vägen, köpa oliver, dadlar, smycken osv.
• Att öva (arbetsblad) vanliga fraser, tempus och personliga 

pronomen
• Att ge viss kunskap om Marocko

Före programmet
• Var ligger Marocko? Var ligger Marrakech? Visa på kartan. 

Vad vet eleverna på förhand om Marocko?
• Låt eleverna beskriva fotona på sid. 42 och läs den introdu-

cerande texten Soñaba con …

Under programmet
Visa filmen utan avbrott.

Efter programmet
Här måste man ju välja beroende på vilket steg eleverna befin-
ner sig på.
• Öva att fråga efter/visa vägen. Karta över Marrakech finns 

på nätet. Se adress på arbetsblad. Gör en OH.
• Öva att köpa och sälja dadlar, oliver, mattor, smycken … 

(arbetsblad)

• Se filmen en gång till vid lämpligt tillfälle och gör arbetsblad 
1. (Lyssna och skriva samtidigt)

• Arbetsblad 2: dela in klassen i smågrupper. Ge varje grupp 
en bunt textbitar (klipp isär textbitarna i arbetsblad 2 före 
lektionen). Gruppen ska lägga bitarna i rätt ordning och tala 
spanska under tiden.

• Förslag på ytterligare övningar finns på arbetsblad 3.
• Studera Marocko. Läs den informativa texten i häftet.

Tips
Tre program som anknyter till Marocko, men inte alls till innehåll 
och stämning i Soñaba con…
• Buscándose la vida ** - *** Två marockanska pojkar har flytt och 

hamnat på ett uppsamlingshem i Madrid. (2001/2002)
• Entre Ceuta y Gibraltar * - *** El Clandestino, en hit av sånga-

ren Manu Chau. (2001/2002)
• Voces españolas 1–5 TV (1999/2000) I dessa program 

får vi lära känna levnadsvillkoren för några barn i Spa-
nien, Guatemala och i tältläger i Algeriet på gränsen till 
Marocko. De är människor utan land – los saharauis.  
När Spanien lämnade Spanska Sahara 1975 och Marocko 
tog över såg sig invånarna tvingade att flytta ut i öknen. Tu-
sentals människor bor i stora tältläger. De bor där nu i andra, 
tredje generationen… Bl.a. FN bekostar dessa läger. Vatten 
fraktas dit … Detta är en stor olöst politisk fråga som ligger 
helt i s.k. medieskugga. Säkert finns det elever som vill veta 
mer och söka information om denna fråga.

• Håll också ögonen på ¿Qué pasa? och Noticias en español 
(Actualidades). Ämnena till dessa program bestäms under 
årets gång.
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