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Till dig som ska arbeta med Buena idea
I denna Lärarpärm ges råd och tips till dig som undervisar i spanska och som använder 
läromedlet Buena idea.

Vi vänder oss till alla lärare i denna Lärarpärm. Den som arbetat länge har en samlad 
erfarenhet, den som är nybliven lärare ska bygga upp en erfarenhet. En del av det vi tar upp 
kanske kan uppfattas som självklart för vissa, medan det för andra kan innebära en hjälp. Vi 
hoppas att även den som har erfarenhet av undervisning i spanska kan finna en del av intresse 
här och att vår Lärarpärm kan ge upphov till givande diskussioner mellan erfarna och mindre 
erfarna kolleger. 

Vi baserar våra synpunkter på lång erfarenhet av/med inlärning och undervisning i spanska, det 
kan gälla praktisk lärarverksamhet, grund- och fortbildning av lärare i spanska, läroplans- och 
läroboksarbete, forskning och teoretisk litteratur.

Alla elever är olika. Alla spanskgrupper är olika. Det finns många och varierade övningar i 
Buena idea. Det betyder inte att alla elever ska göra alla övningar, men varje enskild elev ska 
göra olika slags övningar. Kreativa uppgifter kan ofta visa vilka formella övningar av språket 
eleverna behöver mer av, övningar som en del elever inte direkt känner sig lockade av.

Buena idea ska passa både den som lär sig spanska på egen hand och den som lär sig spanska 
med en lärare. I Libro de textos finns Tareas, uppgifter, och i Libro de trabajo finns Ejercicios, 
övningar. Instruktionerna i Buena idea vänder sig direkt till eleven.

Vi föreslår i vilken ordning de olika momenten kan göras. Det finns naturligtvis många olika 
sätt. Det beror på hur mycket tid man har till sitt förfogande. Schemat ser inte likadant ut på 
alla skolor. Lektionerna är av olika längd. 

Allt är sammanvävt. Elever lyssnar och talar, skriver. Elever läser och talar, skriver…. Därför 
nämns i denna Lärarpärm vissa företeelser flera gånger under olika flikar, men tonvikten har i 
de olika avsnitten lagts på olika färdigheter och olika aspekter på inlärning. 

Många vägar leder till målet. Det vi tycker är viktigt är 
•	 att kommunikationen är det väsentliga
•	 att eleverna använder språket, var och en på sin nivå
•	 att ny grammatik förklaras/lärs in med kända ord
•	 att nya ord presenteras/lärs in med känd grammatik
•	 att bara den grammatik som behövs för varje enskilt avsnitt tas upp och förklaras

•	 att eleverna alltid vet vad som förväntas av dem
•	 att eleverna övar sig i att fundera och reflektera över språket och över sitt sätt att lära sig

•	 att eleverna övar sig i att ta ansvar för sitt arbete och planera sitt arbete
•	 att läraren ger arbetet en sådan uppläggning att eleven kan ta detta ansvar.

Ulla Håkanson     Hans L Beeck 
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Webb-länkar
Officiella dokument (bl.a. gällande läroplan och kursplaner för de moderna 
språken) hittar du under www.skolverket.se och www.skolutveckling.se (bl.a. 
Europeisk Språkportfolio).

Att hänvisa elever till att söka på nätet är inte helt lätt. Utbudet är enormt 
och ofta ges så många träffar att det nästan är omöjligt för eleverna att välja. 
I de olika avsnitten i Lärarpärmen finns ibland hänvisningar till olika webb-
adresser.
 
I Lärarpärmens avsnitt Textens och innehållets betydelse hänvisas till: 
www.google.es med en vidare referens 
www.estrelladigital.es, den första digitala dagstidningen på spanska.

Här ges ytterligare några adresser:
www.linguatic.fba.uu.se ger rikhaltigt material för flera språk, bl.a. spanska.  
Där finns bl.a. hänvisningar till olika spansklärarföreningar i Sverige och 
deras hemsidor samt till ett antal spanska sökmotorer. Där finns också 
lektionsförslag, en diskussionssida och t.ex. en intressant artikel om IKT 
(informations- och kommunikationsteknik) och språkinlärning av  
Bo Lundahl.

De internationella spansklärarföreningar som tas upp i Om du vill läsa 
mer…(flik 1:3): 
AEPE: www.aepe.us 
ASELE: www.activanet.es/asociación/asele, e-post: gestion@aselered.org

SMS är ett intressant språk för ungdomar. Det finns lexikon och det finns 
webb-sidor med adresser och exempel.  
Páginas web que disponen de diccionarios de SMS y recopilaciones de 
mensajes SMSS:
www.viajoven.com/diccionarioSMS
www.webmovilgsm.com/sms/diccionario.htm

Om du vill göra ordrutor, ordövningar: http://school.discovery.com/  
Där hittar du bl.a. Puzzlemaker.
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Om du vill läsa mer …
Litteraturen är omfattande. Här ges några titlar att börja med. Hänvisningar till 
andra titlar finns i bibliografin till varje verk.

Under Webb-länkar hänvisas till de viktiga och officiella dokument som Skol-
verket och Myndigheten för skolutveckling ger ut, bl.a. gällande läroplan och 
kursplaner för de moderna språken.

Barth-Nordström, B.-M. (1991) Medvetet lärande. Strategier för effektivare 
inlärning, Natur och Kultur, Stockholm

Barth-Nordström publicerade sin bok först på franska och den har sedan 
översatts till svenska. Den avser inte i första hand språkinlärning, men 
resonemangen kring själva tankeprocessen är synnerligen relevanta för 
språkinläraren. Barth-Nordström diskuterar bl.a. hur vi bildar begrepp, 
hypoteser, drar slutsatser, hur vi jämför. Boken handlar om att ”Tänka för att 
lära sig, lära sig att tänka”.

Gardner, H. (1994) De sju intelligenserna, Brain Books AB, Jönköping

Gardner beskriver teorierna bakom sitt synsätt. En lättsam, schematisk 
framställning av hans teorier finns i Dryden, G. & Vos, J (1994) Inlärnings-
revolutionen. Ett program för livslångt lärande, Brain Books AB, Malmö

Förutom kapitlet om Gardner innehåller Inlärningsrevolutionen många 
tänkvärda citat om inlärning.
 

Gröning, I. (2006) Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola, 
Uppsala Universitet

Förutom en teoretisk genomgång av området Cooperative learning ingår en 
intressant närstudie av hur elever i smågrupper arbetar tillsammans, reso-
nerar sig fram och lär av varandra. Studien avser grundskolans mellanår, 
men är av intresse även för språklärare.

Lundahl, B. (1998) Läsa på främmande språk, Studentlitteratur, Lund

I Buena idea steg 1 finns av naturliga skäl inga långa texter. Bo Lundahls bok 
kan dock vara av intresse redan under steg 1 då den ger många utmärkta 
exempel på hur vi kan utveckla läsning på främmande språk.

Malmberg, P., red. (2000) I huvudet på en elev, Bonnier Utbildning,  
Stockholm

Boken är en sammanställning i bokform av den rapport som projektet 
STRIMS publicerade. STRIMS står för ”Strategier vid inlärningen av 
moderna språk”. Projektet beskrev hur elever i den svenska skolan arbetade 
när de löste olika språkliga uppgifter. Spanska är ett av de undersökta 
språken och ansvarig för den delen är Ulla Håkanson.

Nilsson, L.-G. (1994) Minne, I Nationalencyklopedin, Band 13, Bra Böcker, 
Höganäs

Den korta artikeln kan vara en bra inledning till kunskap om hur man ser på 
minnet. I artikeln hänvisas vidare till mer utförliga verk. 

Nunan, D. (1991) Language Teaching Methodology. A textbook  
for teachers, Prentice Hall, Hemel Hempstead

Nunan utgår från relevant vetenskaplig teori och kombinerar den med 
praktiskt klassrumsarbete. Dictogloss tas upp på sidan 28 i boken.
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Oxford, R. (1990) Language Learning Strategies: What every teacher should 
know, Heinle & Heinle Publishers, Boston

 Oxford diskuterar inlärarstrategier och kombinerar teorierna med konkreta 
undervisningsexempel.

Sheils, J. (1991) La Communication dans la classe de langue, Conseil  
de l´Europe, Strasbourg

 Det första kapitlet beskriver vad som karakteriserar kommunikativ kompe-
tens och vad det innebär för den som lär in och för den som undervisar.

Skolverket, Språkboken. En antologi om språkundervisning och  
språkinlärning. (2001), Liber Distribution, Stockholm

 Boken ger en bakgrund till de då nya kursplanerna år 2000, men är av stort 
intresse fortfarande. Den innehåller många viktiga artiklar, som spänner 
över hela det fält språkundervisningen och språkinlärningen omfattar, från 
kursplaner till bedömning av språkfärdighet och utvärdering. Där kan du 
läsa om bl.a. ord- och grammatikinlärning, läsning, hörförståelse, skrivpro-
cessen, kultur och interkulturalitet, språklig medvetenhet och elevcentrerade 
arbetssätt.

Tornberg, U. (2000) Språkdidaktik, andra upplagan, CWK Gleerups  
Utbildning, Malmö

 Syftet med boken är att utifrån olika forskningsfält och kunskapsområden 
t.ex. läroplansteori, utbildningsfilosofi, pedagogik, psykologi, lingvistik och 
språkinlärningsteori belysa språkundervisningen i ett didaktiskt perspektiv. 
Boken vänder sig bl.a. till blivande språklärare i alla språk.

Vygotsky, Lev S. (1986) Thought and Language, /Revised/, MIT Press, 
Cambridge, MA; finns översatt från ryska till svenska av Kajsa Öberg Lind-
sten

Vygotsky, Lev S. 1999. Tänkande och språk, Daidalos, Göteborg

 Till Vygotskys teorier om inlärning hänvisas i Lärarpärmen under avsnitten 
Arbete i grupp och Hur lär man sig?

Wenden, A. & Rubin, J., red. (1987) Learner Strategies in Language Learning, 
Prentice Hall International, London 

 Inlärarstrategier belyses av många olika forskare. Anita Wenden är en de 
första som talade om metakognitiva strategier, dvs. de strategier vi använder 
för att planera, genomföra och utvärdera vår inlärning.

   
Två internationella spansklärarföreningar anordnar årliga konferenser och ger 
ut dokumentation från konferenserna (adresser under Webb-länkar):

ASELE Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
AEPE  Asociación Europea de Profesores de Español
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De första lektionerna
Många lärare tycker om att introducera spanska ord innan eleverna får 
textboken. Spanska är lätt att uttala. Låt eleverna lära sig några ord redan 
första lektionen. Fråga dem om de kan några spanska ord. Skriv orden på 
tavlan –låt alla säga efter och upprepa om det är ord du tycker är bra.
Fråga varför de valt spanska, var spanska talas …
Ge eleverna ett smakprov på hur spanska kan låta. 
Välj från cd:n, t.ex. spår 18 Los regalos de Adela.

Presentera dig själv 
Me llamo NN. Låt eleverna säga efter dig.
¿Y tú? till en elev för att få honom/henne att svara Me llamo…

Se llama /Anders/. Repetera! 
Lär eleverna hälsningsfraser: Buenos días,  Adiós ...   
 

Skriv på tavlan
Me llamo ...

Översätt frasen me llamo “jag heter”, egentligen: “Jag kallar mig”. Det är viktigt 
att eleverna inte tror att me betyder “jag”.

Se llama ...

Bygg ut med ¿Cómo te llamas?

Elev: Mi amigo/Mi amiga se llama ... 

Fyll ut formerna allteftersom på tavlan, så att eleverna ser de tre formerna i 
rätt ordning.
Nu har eleverna fått en modell för att fråga varandra vad de heter, presentera 
sig själva, tala om vad en kamrat heter. Låt dem gå runt i klassrummet och 
prata med olika kamrater. På så sätt kan du också snabbare lära dig namnen 
på eleverna. Det uppskattas om du tidigt använder deras namn.

Räkneorden 1–10 
Finns tid över ta gärna räkneorden 1–10. Låt eleverna säga efter. 
Öva.
Räkneorden byggs ut allteftersom:
1–10 tas i kapitel 1 och 11–105 i kapitel 8. Hundratal och årtal kommer i 
kapitel 21. 
Längst ner på varje sida i Libro de textos finns sidnumret med både siffror och 
bokstäver, där också ordet página är utskrivet, fram till och med sidan 25. 

Klassrumsfraser och tilltal
I Buena idea 1 har vi valt att ge instruktionerna på svenska. Därigenom kan 
alla elever snabbt förstå vad instruktionen innebär. Ibland, när det gäller korta 
instruktioner, ges de både på spanska och svenska, t.ex. Escucha Lyssna.  
Vi har valt tilltalet tú. Ge allteftersom korta instruktioner både på spanska och 
svenska.
 

Klassrumsfraser  
finns i Libro de trabajo på pärmarnas insidor. Där ges inom parentes även 
formen för vosotros. På elevblad 16 och 17 i Lärarpärmen finns övningar på 
dessa fraser.

ELEVBLAD 12:16–17
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Uttal
Eleverna kan repetera och öva in spanska ord innan du tar upp uttalsregler.
Ta bara upp de viktigaste reglerna och bygg ut allteftersom. 

Variera rösterna
Det är viktigt att eleverna hör dig tala spanska så mycket som möjligt. Det är 
också viktigt att de hör andra röster. I Ejercicio 3 på sidan 6 i Libro de trabajo 
kan du skriva orden på tavlan om eleverna ännu inte fått boken. 

När du delar ut böckerna
Fråga eleverna vad de tycker man behöver för hjälp och skriv upp på tavlan.
Eleverna brukar komma med förslag. 

Ge eleverna tid att bläddra i böckerna
Be dem ange var man hittar de olika avsnitten. Skriv upp sidnumren.  
Ge eleverna tid. Alla elever måste hinna hitta respektive avsnitt och inte bara 
den snabbaste eleven. Skriv upp allteftersom.

    Libro de textos             Libro de trabajo

Styckeordlista   ____________ ___________

Ordlista, alfabetisk spansk-svensk ____________ ___________

Ordlista, alfabetisk svensk-spansk ____________ ___________

Övningar (Ejercicios)  ____________ ___________

Uppgifter (Tareas)  ____________ ___________

Grammatik   ____________ ___________

Grammatiska termer  ____________ ___________

Innehållsförteckning/kursöversikt ____________ ___________

Glöm inte att nämna Elevfacit, som också innehåller en översättning till 
svenska av alla texter och dialoger.
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¡Bienvenido al mundo del 
español!
Låt eleverna lyssna på spår 1 på cd:n och upprepa orden. Fråga vilka ord de kan 
förstå. Låt dem diskutera med varandra.
Nämn att spanskan har dubbla utropstecken (och dubbla frågetecken).
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3

Fotografierna i Libro de textos på sidorna 8–9
Sidan 8, upptill till vänster: Folkdansare i traditionella dräkter i Mérida, 
Yucatán, Mexiko.

Sidan 8, upptill till höger: Frihetsgudinnan (La estatua de la Libertad) på Liberty 
Island, New York, USA. Att en sådan bild kan ha sin plats i en lärobok i spanska 
beror på att mer än en miljon människor talar spanska till vardags i New York.

Sidan 8, nertill till vänster: Väderkvarnar (Molinos de viento) i provinsen 
Toledo, La Mancha, Spanien.

Sidan 8, nertill till höger: Fruktmarknad i Barcelona, Spanien (f.ö. samma 
saluhall där fotot på sidan 28 i Libro de textos är taget).

Sidan 9, upptill till vänster: Machu Picchu, befäst område från inka-indianernas 
tid i sydöstra Peru, ligger på cirka 2 400 meters höjd i Anderna, inte långt från 
staden Cuzco. Machu Picchu övergavs när spanjorerna erövrade inkariket på 
1500-talet.

Sidan 9, upptill till höger: En av de många nyanlagda promenadstråken vid 
havet i Barcelona, Spanien.

Sidan 9, mitten till vänster: En paella lagas till över en vedeld. Paella är en 
maträtt bestående av bl.a. kokt saffranskryddat ris, kycklingbitar, skaldjur, fisk 
och grönsaker.

Sidan 9, nertill till vänster: Fåraherdar i Baskien (el País Vasco) i norra Spanien.

Sidan 9, nertill till höger: På stranden i Benidorm, en populär badort norr om 
Alicante, i  sydöstra Spanien. 

Innehållsförteckningen och kursöversikten  
i Libro de textos
Den första sidan finns också på bild (Bild 1). Gå igenom och förklara 
uppställningen.

Visa på Tareas i Libro de textos och Ejercicios i Libro de trabajo.

Visa eleverna vilken hjälp de kan ha av Consejos, t.ex. Consejo 1 redan på sidan 
7 i Libro de trabajo. Det finns sammanlagt 24 olika Consejos utspridda över 
Libro de trabajo. Se också den separata fliken i denna Lärarpärm, där samtliga 
Consejos finns samlade med hänvisningar till didaktikavsnittet i pärmen. 

Visa eleverna på symbolen för samarbete i Libro de trabajo. Det är meningen att 
de ska växla mellan att arbeta på egen hand och att samarbeta med en eller flera 
studiekamrater för att diskutera lösningar tillsammans. 

Bild 1
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Kapitel 1 En Barajas
¡Hola!/¿Cómo te llamas?
Låt eleverna läsa sidan 10 i Libro de textos, som de redan övat in.
Tarea A
Ejercicio 1

Låt eleverna läsa Consejo 1 och ta ställning till vad det rådet innebär innan de 
får lyssna till spår 4 ¿Qué puerta es?

¿Qué puerta es?/Perdón, por favor
Visa tavlan med destinationer och utgångar på bild (Bild 2).
Körläs namnen under Destino och siffrorna med bokstäver under Puerta.
Ta upp betoningen. Skriv orden på tavlan. Lämna plats för rubrik, som du 
lägger till sist.

Ord som slutar   Ord som slutar  Ord med 
på vokal  på annan konsonant  accenttecken
–n eller –s  än –n eller –s
___________________________________________________

Quito  favor París
Roma  señor Bogotá
Lima  Javier perdón
Estocolmo
Londres
Buenos Aires
Carmen

Tarea B

¿Cómo se llama?
Ejercicio 2
Ejercicio 3  Escucha.    

Be eleverna läsa Consejo 2.
Tala om för dem vad de ska lyssna efter, att de inte behöver förstå allt. Låt dem 
lyssna flera gånger.    

¿Qué tal?
Tarea C
Gå igenom genus el och la. 
Skriv på tavlan el aeropuerto -  la puerta.
Förklara bestämd artikel. 
Be dem titta på ändelserna. Förklara genusreglerna.
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7

Ejercicio 8 

ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ, s. 5:4
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Denna övning tränar på uttalet. Det är viktigt att eleverna säger efter. 
Hänvisning finns till § 40, om den behövs. 

Planering            
Ett avsnitt om planering finns under flik 4. Det är viktigt att eleverna övar 
sig i att planera och ta ansvar för sin inlärning. Men de allra första veckorna 
när allt är nytt kan du gärna arbeta med kortare avsnitt. 

Ge eleverna i början av varje lektion uppgift om vad de ska arbeta med. Det 
de inte hinner med under lektionerna får bli hemarbete. Viktigt är variation 
och ett positivt arbetsklimat. 

Skrivhäften/Pärmar
För en del elever är det självklart, för andra är det inte det. Visa eleverna att du 
intresserar dig för hur de skriver sina uppgifter.   

Berätta för dem om språkportfolio och om processkrivning  under flik 5.

En pärm är bra för det material du delar ut som A4 och ett skrivhäfte är bra 
för vissa uppgifter. Uppmana eleverna
•	 att skriva med marginal
•	 att skriva datum när de arbetar med häftet. Då märker de lättare om de 

varit borta och kanske missat något.

I början kan du markera för eleverna vad du vill att de ska skriva i sitt 
skrivhäfte. En del gör detta spontant, andra behöver en uppmaning. Du lär 
allteftersom känna dina elever och ser snart vem som behöver vilken hjälp.

PLANERING, s. 5:36

LÄXOR, s. 5:37

EUROPEISK SPRÅKPORTFOLIO, s. 5:36 

PROCESSKRIVNING, s. 5:23
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Kapitel 2 ¿Dónde está?
Salamanca está en España

Ny grammatik 
No está

Lyssna på dialogen rad 1–10 med stängda böcker.
Det är viktigt att eleverna vet vad de ska lyssna efter.
De frågor som ställs till dem innan de lyssnar på inspelningen kallar vi 
Lystringsfrågor. 
Se mer om dessa på sidorna 4–6 under flik 5. 
Lystringsfråga : 
Vilka städer nämns? (Fråga på svenska, för de kan ännu inte plural.)
Skriv namnen på städerna på tavlan. 

Presentera innehållet  
Spanienkartan (Bild 35).
Förslag:
Salamanca – Barcelona – Toledo (Peka på kartan. Låt eleverna säga efter.)
Salamanca está en España.  
Está en el centro.
Barcelona está en la costa.
Toledo, ¿dónde está? ¿En la costa?
No, no está en la costa.         
Lär dem frasen ¿Qué es en sueco? Vad blir det på svenska? 
Eller ¿Cómo se dice en sueco?  Hur säger man på svenska?

Skriv gärna denna typ av fraser på samma ställe på tavlan så vänjer sig 
eleverna vid dem.

Låt eleverna lyssna igen – nu med öppna böcker och arbeta med texten så att 
de förstår den = Consejo 1.

Visa bilder på byggnader av Gaudí, t.ex. den på pärmens framsida, som visar 
detaljer från tornen i kyrkan Sagrada Familia i Barcelona. Arkitekten och 
konstnären Antoni Gaudí tillämpade sin personliga stil på detta bygge, vilket 
han påbörjade 1884 och som fortfarande var oavslutat vid hans död 1926. 
Sedan dess har kyrkan fortsatt att byggas enligt de ursprungliga planerna och 
är ännu inte avslutad. 

Körläs ofta texterna. Det är viktigt att eleverna övar uttalet.
Var noga med intonationen. Överdriv gärna när du läser själv. Tas upp i 
Ejercicio 5.
Tarea A
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3

Be eleverna kommentera Consejo 3. Tycker de att rådet stämmer?

ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ, s. 5:4

Bild 35

E Flik 03 Arbetsg 2-24.indd   1 2014-10-17   11.10



 3:2

¿Dónde está Bruselas?
Låt eleverna arbeta med dialogen enligt Consejo 1.
Be dem försöka översätta småorden.

Tarea B  
Om det finns elever från länder som inte är upptagna i kapitel 2 kan eleverna 
gå in på www.google.es
 

Här är några:

Eslovaquia Bratislava el eslovaco

Eslovenia Ljubljana el esloveno

Croacia Zagreb el croata

Bosnia Sarajevo el bosnio

Montenegro Podgorica el albanés

Serbia Belgrado el serbio

Macedonia Skopje el macedonio

Ejercicio 4 A
Variant: 
Elevblad 1 under fliken 12. Gör ett antal kopior. Klipp ut stavelserna och lägg 
i kuvert. Ett kuvert per grupp om 4–5 elever. Låt eleverna se vilken grupp som 
är snabbast med att sätta ihop stavelserna till städer. Be dem skriva namnen 
på tavlan.  

Ejercicio 4 B 
Här får eleverna tillfälle att bekanta sig med namnen på Latinamerikas länder.
 
Spanienkartan (Bild 35)
Peka och fråga ¿Dónde esta? ¿En la costa? ¿En el centro?...
Bygg ut med t.ex. 
Madrid está en el centro.
Málaga está en la costa.
Málaga no está en el centro.

Ge eventuellt exempel från din del av Sverige, t.ex.
Gotemburgo (Malmö, Kalmar, Luleå) está en la costa.
¿Dónde está Örebro (Östersund ...)?
Skriv på tavlan allteftersom eleverna svarar.

Ejercicio 5 och Ejercicio 6 övar intonation och bindning.

Ejercicio 7 kan göras längre fram, dvs. du kan gå till nästa kapitel om ni inte 
hunnit med denna övning. 

Elevblad 12:1

Bild 35

ARBETE I GRUPP, s. 5:38

Bild 36
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Kapitel 3 ¿De dónde eres?
Ny grammatik
Soy, eres, es; ¿de dónde?; usted 

I kapitlet finns fyra korta dialoger.
Presentera den nya grammatiken. Låt eleverna lyssna på alla de fyra 
dialogerna. Gör Ejercicio 4 i helgrupp och låt eleverna sedan arbeta med 
övningarna på egen hand.

Lär ut grammatik genom att ge exempel. Skriv allteftersom upp meningarna 
på tavlan. 
Tänk på att skriva i den ordning som de står i grammatiken. 
Soy de Kiruna.
X es de España. 
Välj någon känd person i klassen eller utanför när du ger exempel.
Gå runt och fråga eleverna: Yo soy de Kiruna, ¿y tú? tills de svarar soy de eller 
yo soy de...
Fortsätt fråga: ¿De dónde es X?
 
Usted   
Skriv formen vid 3. person av ser. Det räcker med att eleverna lär sig frasen 
¿De dónde es usted?

Adjektiv som betecknar ursprung
Skriv på tavlan: Un chico colombiano och Una chica colombiana.
Be eleverna översätta till svenska.
Be dem förklara skillnaden mellan spanskan och svenskan.
Ta bara upp de regler som behövs för denna text.

Ejercicio 4 Escucha.
Eleverna behöver inte förstå varje ord i det samtal de lyssnar till.
Lystringsfråga: 
Vilka orter och länder nämns?
Låt dem lyssna två gånger innan du ber dem svara. Det är viktigt att så många 
elever som möjligt känner att de kan besvara frågan.

Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3

Consejo 4: Diskutera med eleverna.
Consejo 5: Det är eleverna som själva ska ta ställning till om de KAN en 
uppgift. Påminn dem då och då om det.

Ejercicio 5 är tänkt som lättsam extraövning.
Ejercicio 6 är en bra introduktion till Latinamerikas geografi.

ATT LÄRA IN GRAMMATIK, s. 5:16
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Kapitel 4 La prima de Chile    
Ny grammatik
Presens av verb på –ar, infinitiv –ar; un/una; ¿quién?; ¿por qué?

Presentera obestämd artikel + genusregler innan du börjar med texten.

Förklara nya ord med kända förhållanden.
Någon elev i klassen, t.ex. Lars es un chico.
Någon annan: Elin es una chica.
Skriv på tavlan i spalter (lämna plats för rubrik):
un chico una chica
un amigo una  amiga

el chico la chica
el amigo la amiga

Fråga eleverna vilka slutsatser de kan dra av uppställningen. Be dem ge en 
regel.
Ord som slutar på –o, ord som slutar på –a.      
Skriv då Maskulin och Feminin ovanför respektive spalt.
Låt dem formulera en regel själva som de skriver i sitt häfte. 

Presentera innehållet i texten 
(Raderna 1-6)

Visa bilden (Bild 6) och berätta texten för eleverna.
Förslag: 
Isabel es una chica española. Es de Madrid.
Está en el aeropuerto de Madrid.
El aeropuerto de Estocolmo se llama Arlanda. (Ta den flygplats som är närmast, 
Sturup, Landvetter, Kallax, etc.)
El aeropuerto de Madrid se llama Barajas.
La prima de Isabel es chilena. Hoy llega a Madrid.
 

Presens av verbet llegar
Skriv de sex formerna av llegar, markera stam och ändelse. 
Dra ett lodrätt streck mellan stammen och ändelsen:
lleg   o
lleg   as
lleg   a
lleg   amos
lleg   áis
lleg   an

Låt eleverna rabbla de sex formerna.

Låt eleverna lyssna på texten med stängda böcker.  
Lystringsfråga: 
¿Cómo se llama la prima de Isabel?

Låt eleverna lyssna två gånger om det är många som inte uppfattar namnet.

Låt eleverna lyssna igen – nu med öppna böcker.
Arbeta med texten enligt Consejo 6.

ATT LÄRA IN GRAMMATIK, s. 5:16
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Tarea A
Ejercicio 1
Ejercicio 2

Ejercicio 3
Påminn om Consejo 5. Det räcker inte med att fylla i formerna. Eleverna 
måste ta ställning till om de lärt in fraserna.

¿Qué tal el viaje?
Låt eleverna lyssna och sedan arbeta med texten enligt Consejo 1.

Tarea B

Ejercicio 4 A, B, C
Låt eleverna först arbeta var och en, sedan rätta tillsammans genom att 
titta i Libro de textos.  Allt talar för att de lär sig mer genom att kontrollera 
i textboken än genom att rätta med facit. Har de skrivit med marginal blir 
eventuella rättelser tydligare. Uppmana de elever som får många rättelser att 
skriva om fraserna så att de får en lättläst text. 

Ejercicio 4 D  
Uppmuntra eleverna att först berätta muntligt. De har ännu inte sett Consejo 
11 men ge dem rådet: först muntligt, sedan skriftligt.                      

Ejercicio 5

Ejercicio 6 A, B  
En del elever tycker inte om denna typ av övning. Ge dem i så fall de tio 
orden så att de skriver ner dem under rätt rubrik. (Orden är: verbformer: viaja, 
tomamos, cambiar; substantiv: bolso, dinero, prima, maleta; småord: verdad, 
hola, bueno)

Ejercicio 7 A
Frågeord måste övas ofta. De är viktiga för kommunikationen. 

Ejercicio 7 B 
Hur vet man att eleverna säger rätt när de arbetar i mindre grupper? Det vet 
man inte alltid, men du märker mycket när du går runt i klassrummet och 
lyssnar. Du vet ganska snart vilka elever du måste hjälpa mest. Elever rättar 
ofta varandra. Dessutom ligger det ett stort värde i att de övar sig i att söka 
efter ord, att kommunicera. Om allt inte är helt korrekt, gör det inget på detta 
stadium. 

Märker du att många elever gör fel på samma sak, ta då upp det i en extra 
övning.  

Ejercicio 8
Låt eleverna både lyssna på inspelningen och när du som lärare läser orden. 
Grammatikhänvisning för dem som vill, men ofta räcker det med att säga 
efter, upprepa och öva.

Consejo 7 
Diskutera detta råd med eleverna.

Ejercicio 9 Dictogloss   
Gå igenom momenten 1–5 och vad som förväntas av eleverna. Gör sedan 
övningen punkt för punkt. Beträffande tankarna bakom dictogloss, se sidan 5 
under flik 5.

Alla elever ska skriva en egen text. Kommentera vad de skrivit. Det brukar 
inte vara många rader. Be dem renskriva sin text, så att de i sitt skrivhäfte har 
snygga texter. 

PROCESSKRIVNING, s. 5:23

ATT RÄTTA OCH BEDÖMA FEL, s. 5:44

ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ, s. 5:4
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Vill de skriva rent på dator, be dem då att samla texterna i sin pärm.  
Påpeka att vad de skrivit och hur de arbetat ingår i den bedömning du gör av 
deras prestationer.

Ejercicio 10
I många grupper finns elever med olika förstaspråk. Därför finns här namn 
på många språk. Öva bara de vanligaste.

Hjälp den elev som inte hittar “sitt” språk här och skriv det på tavlan. Det kan 
kännas viktigt för en elev att hans/hennes språk uppmärksammas. 
I Kapitel 2, Tarea B finns i Lärarpärmen namn på ytterligare språk.

Extra övning
¿Quién es?  
Ta med foton på kända personer. 
Låt eleverna fråga och svara ¿Quién es el número uno?, etc ... 

Repaso 1
Som framgår av innehållsförteckningen i Libro de trabajo finns det repasos 
efter vissa kapitel. En repaso kan förstås inte ta upp allt. Den tar upp centrala 
fraser och former samt längre fram friare produktion.                              

Viktiga är elevernas egna bedömningar av hur de klarat ett repetitionsavsnitt.
Diskutera med dem i början hur de gjort bedömningen.

Skriftligt test 1 och hörförståelsetest 1
Efter kapitel 4 finns under flik 6 elevblad för ett skriftligt test och under flik 
7 elevblad för ett hörförståelsetest (“Usted es de Argentina, ¿verdad?”). Dessa 
elevblad får fritt kopieras. Facit till testen återfinns i pärmen under flik 9. 
Manus till hörförståelsetestet finns under flik 10.

LÄRARENS BEDÖMNING OCH  

UTVÄRDERING, s. 5:42

ELEVENS EGEN BEDÖMNING OCH  

UTVÄRDERING, s. 5:41
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Kapitel 5 Los regalos 
En el escaparate
Ny grammatik  
Bestämd artikel i plural: los och las; substantiv i plural

Inlärning av nya substantiv
Många elever är visuella och minns bäst det de ser. Andra är auditiva 
och minns bäst det de lyssnar till. Men alla elever har nytta av bilder och 
konkretiseringar.
         
Utnyttja bilderna i En el escaparate på bild (Bild 7), men ta gärna med saker 
(mobiltelefon, bälte, etc; finns säkert i klassrummet).

Låt eleverna lyssna innan de ser texten enligt principen ljudbild kommer före 
skriftbild.
Låt dem repetera i kör efter dig och efter cd:n. 
Fråga ¿Qué es? Vad är det?

Bestämd artikel i plural och substantiv i plural
Skriv några av substantiven på tavlan i singular och plural med räkneord 
framför.
Be eleverna fundera ut hur plural bildas. 
Skriv i stället för räkneorden los respektive las.

Tarea A
Ejercicio 1

Consejo 8 
Diskutera det som står i denna Consejo med eleverna.

En casa de Isabel
Ny grammatik
Perfekt singular av verb på –ar; estoy, estás, está

Presentera innehållet i texten
(Raderna 1–4)
Introducera ny text genom att “berätta” innehållet eller, som här, presentera 
personerna.
Be eleverna ha stängda böcker så att de lättare kan koncentrera sig på vad du 
säger. De kan inte samtidigt ha fokus på bok och lärare. 

Bild (Bild 8) + streckgubbar på tavlan med namn under.
Förslag: 
Isabel y Adela entran en la casa.
El padre de Isabel se llama Roberto.
El hermano de Isabel se llama Rubén.
La madre no está en casa. Está de viaje. La madre se llama Elvira.
La hermana no está en casa. La hermana se llama Sandra.
La familia de Isabel = cinco personas.

ATT LÄRA IN ORD/FRASER, s. 5:14

Bild 7

Bild 8
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Introducera perfekt singular av verb på –ar
Skriv meningarna på tavlan så att de tre formerna till slut står i rätt ordning.
Förslag:
Adela ha viajado sola desde Chile a España.  
El viaje ha durado doce horas.   
En el aeropuerto Adela ha cambiado dinero.

Be eleverna försöka översätta ha viajado.     
Markera ändelse/stam: ha viaj  ado.
Skriv ”Perfekt” över meningarna.
Ge exempel med övriga former:
Yo he viajado mucho.      
¿Tú has viajado mucho?
Låt eleverna skriva i sina häften och formulera en regel med egna ord.

Texten på sidan 17 i Libro de textos
Låt eleverna lyssna till hela texten med stängda böcker. 
Ställ några lystringsfrågor på svenska.
Förslag:
Hur många timmar har resan tagit?
Vad har pappan gjort i ordning?
Var är Rubén?

Lyssna igen, nu med öppna böcker.
Eleverna arbetar med texten enligt Consejo 1.

Tarea B

Introducera estoy, estás, está.
Ejercicio 2
Ejercicio 3

Ejercicio 4  
Variant: 
Om eleverna skriver meningarna hemma, ta in och rätta! Är meningarna 
varierade kan man (efter att ha bett eleverna om lov) skriva dem på lappar 
och låta eleverna arbeta i grupper med varandras meningar. Se till att alla 
elever får se sina meningar användas, kanske inte första gången, men så 
småningom.

Ejercicio 5
Ejercicio 6
 
Ejercicio 7 
Låt eleverna rätta varandras meningar.

Los regalos de Adela

Adela ha comprado regalos para la familia.
Gå igenom de familjeord som finns i texten.
Skriv/Rita på tavlan: el padre, la madre, el hermano, la hermana.

El padre de Isabel es el tío de Adela.
La madre de Isabel es la tía de Adela.
El hermano de Isabel es el primo de Adela.
La hermana de Isabel es la prima de Adela. 
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Raderna 1–5 
Låt eleverna lyssna med stängda böcker, gärna två gånger.
Lystringsfråga: 
¿Qué ha comprado Adela? 

Skriv på tavlan, lämna plats för namnet på presenten:
Para la madre de Isabel  ____________ 
Para el hermano de Isabel  ____________
Para la hermana de Isabel  ____________
Para el padre de Isabel  ____________

Raderna 6–11 
Fortsätt att lyssna med stängda böcker.
Lystringsfråga: 
¿Qué ha comprado para Isabel?  __________
     
Kom ihåg att inte låta den snabbaste eleven svara först. Alla elever måste få 
känna att de kan urskilja ord i det de lyssnar till.             

Lyssna igen, nu med öppna böcker. 
Låt eleverna lyssna på dig och lyssna på inspelningen på cd. Det är viktigt med 
många olika röster.

Intonation   
Ta upp intonationen. Hur rösten går upp vid ¿para mí?, men inte vid frågan 
¿Qué es? (Se grammatikavsnittet på sidan 104 i Libro de textos.)
Låt eleverna läsa i par.

Tarea C
Tarea D 

Ejercicio 8 Escucha.    

Ejercicio 9 kan sparas till längre fram.

Ejercicio 10
Flera möjligheter finns.
Låt eleverna läsa upp samtalen för varandra. Det kan de göra i mindre 
grupper. Det kan ibland bli för långt om man gör det i helklass. Var noga med 
att alla elever får visa vad de gjort.

Ejercicio 11
Ejercicio 12
Dessa mer fria övningar är viktiga. Ta in och rätta ibland. Låt elever skriva 
en version 2 och visa dem att den versionen också ingår i din bedömning av 
deras prestationer.

De här övningarna kan också vara ett bra underlag för läraren. Den fria 
övningen kan fungera som mätare på vad eleverna behöver öva mer på. 
Finns oklarheter som måste förklaras igen för eleverna? Gäller det alla elever? 
Om det gäller vissa elever, gör då det i en mindre grupp och låt övriga elever 
arbeta med annat. 

Ejercicio 13 
Denna hör till den typ av övningar som man kan göra när det blir tid över.
Elever är olika. En del tycker om den här sortens övningar, andra, som har en 
annan inlärningsstil, tycker att de är svåra. 

Låt eleverna försöka hitta orden. Genom att “leka med ord” befäster de sina 
kunskaper. 

PLANERING, s. 5:36

ELEVENS ”INBYGGDA LÄROGÅNG”, 

s. 5:17
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Sången La tortura
Sångerna är tänkta som avkoppling. En grovöversättning till svenska finns 
i anslutning till  styckeordlistan på sidan 110 i Libro de textos. Elever som är 
intresserade kan välja ut ett antal ord som de vill lära sig.
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 Kapitel 6  Dos países hermanos

SPANIEN

Kapitel 6 består av två lästexter, en om Spanien och en om Chile. Lästexter är 
markerade med ett “L” i innehållsförteckningen till Libro de textos. Glosorna 
till dessa texter är markerade med en asterisk i ordlistorna. 

Målet är att eleverna ska förstå innehållet och lära sig några fakta om 
länderna. Målet är inte att de ska lära in alla orden. Här får eleverna vila sig 
från grammatik- och ordinlärning.

Texterna innehåller en hel del nya ord, men många är det vi kallar “gratisord”, 
d.v.s. ord som eleverna kan förstå genom likheten med svenska eller ett annat 
språk. Det är viktigt att eleverna får upp ögonen för vilka möjligheter detta ger 
dem. En del elever gör spontant kopplingar till andra språk, medan andra är så 
inriktade på enbart spanskan att de inte ens försöker associera till andra språk. 

España
Innan eleverna läser texten, gör Tarea A. Låt eleverna sitta i grupper och 
diskutera vad de vet om Spanien. Öva dem i vad mindmap innebär om de inte 
är vana vid det:
   

 

Fördelen med mindmap, där ordet SPANIEN står i mitten och alla idéer som 
eleverna kommer med kan sättas runt ikring, är att den är lätt att bygga ut 
och att man inte behöver fundera på formuleringar utan kan skriva bara 
enstaka ord/fraser.

Se till att alla elever skriver sin mindmap i sitt skrivhäfte och att de sparar 
den för att sedan, när de läst kapitlet, fylla i vad de lärt sig och kanske rätta 
eventuella felaktigheter.

Consejo 9
Påminn eleverna om att de ska läsa texten innan de slår upp orden. Det 
tar längre tid, men det är väl använd tid. På det sättet övar de sig i att läsa 
och förstå. Undersökningar visar att den som funderar och reflekterar över 
ords betydelse kommer ihåg fler ord än den som genast slår upp ordet i en 
ordlista/ordbok 

Låt eleverna lyssna på inspelningen och sedan arbeta med texten, gärna i 
par/grupper.

Hay är förberedande grammatik i kapitel 6. Hay övas i kapitel 7.  

Ejercicio 1 
Eleverna gör en ny mindmap eller bygger ut den de redan gjort. De berättar 
först på svenska för att visa att de förstått innehållet. Sedan väljer de några 
fakta på spanska. Låt dem berätta i smågrupper för varandra.
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Som avslutning 
Skriv SPANIEN på tavlan. Låt elever gå fram och bygga upp en mindmap på 
tavlan.

Ett råd
Vid alla sådana typer av uppgifter, uppmana de elever som kanske inte är så 
starka att gå fram först till tavlan och fylla i vad de kan. Uppmana dem att ta 
chansen. De kan då välja det lättaste att fylla i. Ofta avvaktar dessa elever och 
då finns inget kvar för dem att fylla i. Detta gäller alltid när du vill att hela 
klassen ska redovisa något, t.ex. återberätta en text.

Chile
Behandla Chiletexten på samma sätt som texten om Spanien. 
Chile är världens största kopparproducent. Den största koppargruvan, La 
Escondida, ligger i Atacamaöknen i norra Chile och har cirka 2 000 anställda. 

OBS! På grund av ett tekniskt missöde i den första tryckningen av Libro de 
textos har följande två rader fallit bort i texten (efter rad 8): 
“Las principales fuentes de ingreso son el cobre y la harina de pescado.  
Chile también exporta pasta de papel, frutas, verduras y vino.” 

Dessa rader finns dock med i intalningen på cd:n och tillhörande glosor 
återfinns i den spansk-svenska alfabetiska ordlistan i Libro de trabajo.

Tarea A
Ejercicio 2

Ejercicio 3
Låt eleverna skriva de korrekta meningarna.

Ejercicio 4
Här kan eleverna också få fundera över sina förkunskaper. Låt dem diskutera i 
smågrupper vad de vet om Kanarieöarna.

Alfabetiska ordlistan
Eleverna har uppmanats att försöka förstå ord innan de slår upp orden i 
ordlistan. Här finns de nya orden i den alfabetiska ordlistan för att de ska 
träna sig i att slå i en sådan. Låt dem berätta på spanska för en kamrat.

Vad händer när elever pratar spanska i den lilla gruppen?
Du kan naturligtvis inte kontrollera allt som sägs i den lilla gruppen. Vi 
menar att det ligger ett värde i att eleverna så ofta som möjligt pratar spanska, 
att de letar efter ord och försöker uttrycka sig. Du går runt och lär dig ganska 
snart vilka elever som behöver hjälp. 

Fel som stör och fel som förstör
Det är viktigt att man som lärare skiljer mellan fel som förstör 
kommunikationen och fel som stör kommunikationen.  

Ejercicio 5
Den här uppgiften passar en del elever bra, andra tycker inte om den. Uppgift 
A behöver inte ta lång tid. Markera för eleverna hur lång tid de har på sig. 
Finns det invandrarelever och alltså flera länder representerade i gruppen, kan 
man låta eleverna skriva på A4-blad som sedan sätts upp i klassrummet. På så 
sätt får alla presentera “sitt land”. 
Uppgift B kan vara lämplig för de elever som är roade av layout.

ATT RÄTTA OCH BEDÖMA FEL, s. 5:44
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Ejercicio 6

Consejo 10
I kapitel 6 har eleverna övat sig i att arbeta med lästexter där uppgiften främst 
är att förstå innehållet. Den strategin ska de använda även för de texter där det 
gäller både att förstå orden och lära in orden.

Många elever har vant sig vid att arbeta med ord för ord i texten i stället för 
att se sammanhanget. De måste få öva sig i att arbeta på ett annat sätt.

Ejercicio 6 
är en sådan övning. Låt eleverna läsa Consejo 10 och sedan göra hela Ejercicio 
6. Lyssna på deras diskussioner. Ta upp några exempel gemensamt i gruppen. 
Vanor är svåra att arbeta bort. Det räcker inte med att eleverna uppmanas att 
i fortsättningen använda detta arbetssätt. De måste ofta påminnas om det. 
Detta sätt att arbeta tar tid, men det är väl använd tid. Eleverna övar sig i att 
fundera över språket.

När eleverna arbetat med Ejercicio 6 har de läst första sidan i kapitel 7.

Läsförståelsetest 1
Efter kapitel 6 finns i pärmen under flik 8 elevblad för ett första test i 
läsförståelse. Detta elevblad får fritt kopieras. Facit till detta test finns under 
flik 9.
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Kapitel 7  Un paseo por Madrid

Un paseo por Madrid
Ny grammatik på sidan 22: hay + substantiv
 
Eleverna har i kapitel 6 Ejercicio 6 arbetat med texten som inleder kapitel 
7. Låt dem därför lyssna på texten och sedan arbeta med texten innan du 
introducerar hay + substantiv.
  
Tarea A
Låt eleverna berätta för varandra med textbokens bilder framför sig. Det är 
viktigt att de övar sig i att berätta och inte bara läser upp en text. Då kan de ha 
ett stort stöd i bilder.

Någon elev kanske har varit i Madrid eller vill välja ut en egen bild från någon 
bok eller från nätet.

Introduktion av hay
Ta på tavlan upp några meningar med hay ur kapitel 6:
En España hay cuatro idiomas.
En España hay un rey.
Be eleverna översätta och dra slutsatser. Den elev som läser franska kan ha 
nytta av jämförelsen med il y a. 

Ejercicio 1

Ejercicio 2
Ge en tydlig instruktion till denna parövning. Den övar hay + substantiv 
och den repeterar tidigare ordförråd. Försäkra dig om att Alumno B hittat 
informationen på sidan 115 i Libro de trabajo. Kan eleverna inte namnen på 
substantiven, är det lämpligt att repetera kapitel 5.

En el centro
(Raderna 1–20)

Ny grammatik 
Plural av verbet estar; plural av verbet ir
 
Presentera ny grammatik innan eleverna arbetar med texten.
Det finns många sätt att arbeta på. Vi tror att eleverna, när det gäller bärande 
grammatik, har nytta av att den nya grammatiken presenterats för dem innan 
de arbetar med texten. Plural av verben estar och ir är så lika att eleverna kan 
lära sig dem samtidigt.

Förslag:  
Ejercicio 3
Ejercicio 4

Ejercicio 5 kan ges som läxa.

Låt eleverna arbeta med texten till och med rad 20 enligt Consejo 1.
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Tarea B
(Raderna 21–27)

Ny grammatik
Unos/unas; ¿adónde?

Consejo 11
Diskutera med eleverna innan de gör Ejercicio 6. Det har visat sig att elever 
kommer på många fler spanska ord/fraser om de först berättar muntligt och 
sedan skriver ner texten.

Uppmana dem att skriva en version först och sedan lägga till småorden. 
Diskutera processkrivning med dem. Påminn dem om att du bedömer både 
vad de skrivit, dvs. produkten och hur de arbetar, dvs. processen. Det lönar sig 
att skriva en ny version.

Det är bättre att eleverna gör färre uppgifter och gör dem bra än att de gör 
många slarvigt.

Ejercicio 7
Gör gärna en inventering först. Vilka frågeord kan ni på spanska? Skriv dem 
på tavlan. 
Som i en del andra övningar föreslår vi att eleverna rättar genom att 
kontrollera i textboken. Det blir samtidigt en repetition av texterna. Den 
elev som eventuellt varit frånvarande märker vad han/hon missat. Många 
lärare har också erfarenheten att elever rättar slarvigt när de rättar med facit. 
Eleverna upptäcker inte alltid felen.
Låt eleverna arbeta i par. De pratar då mycket spanska. Det är möjligt att allt 
de säger inte är helt korrekt, men de talar mycket mer spanska än om en elev i 
taget talar och alla de övriga i klassen ska lyssna.

 
Tavlan
För att underlätta för eleverna är det viktigt att väl sortera det som skrivs 
på tavlan. Dela gärna in den i flera fält. Då blir allt tydligare om elever ska 
gå fram och skriva meningar. Ta själv för vana att t.ex. skriva frågeord, som 
måste övas flitigt, på ena sidan av tavlan. Då vet eleverna var de ska leta.

Ejercicio 8
Kontroll av verbformerna. Eleverna ska göra övningen utan hjälpmedel. 
Måste de slå upp många former betyder det att de inte lärt in verben.  
Påminn dem om Consejo 5.
Tanken är att de under sina spanskstudier hela tiden ska bedöma sina egna 
prestationer/kunskaper. De ska öva sig i att ta ansvar för att läsa på mer om de 
inte klarar övningen.

Förberedande grammatik
I innehållsförteckningen till Libro de textos finns en spalt med “Fraser och 
förberedande grammatik”. 
I kapitel 7 finns en del adjektiv. Adjektiv behövs för att beskriva, men här 
räcker det med att eleverna lär sig orden och funderar över hur adjektiven 
placeras. Adjektivens böjning och placering övas i kapitel 10.  
Påminn eleverna om Consejo 4. 
 
Ejercicio 9

Ejercicio 10
När eleverna i Ejercicio 10 D läser dialogen, uppmuntra dem att dra ihop de 
ord som dras ihop i spanska. Om de vänjer sig vid att själva läsa ihop fraser så 
kommer de att lättare förstå det de lyssnar till. 

ATT TALA, s. 5:19

ATT SKRIVA, s. 5:23

LÄRARENS BEDÖMNING OCH 

UTVÄRDERING, s. 5:42
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Ejercicio 11
Variant: 
Kopiera fraserna (elevblad 2 under flik 12)  Klipp isär och lägg i kuvert, ett för 
varje grupp. Det blir lättare för eleverna att prova olika möjligheter för att få 
ett samtal. Det blir också en tävlan om att hinna först.

Varje elev ska skriva ett samtal. Påminn dem om att deras skrivhäfte är deras 
samlade produktion. Lösa lappar fungerar inte.

Consejo 12
En del elever är vana att bedöma sig själva, men alla är det inte. Diskutera 
med dem vad det betyder att ta ansvar för sina studier. Be dem att i 
fortsättningen skriva upp vilka tidigare övningar de går tillbaka till.

ELEVBLAD 12:2
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Kapitel 8  En casa
En casa 
Ny grammatik
Hela perfekt av verb på –ar; al och del; räkneord 11–105 

Perfekt
Eleverna kan singularformerna av perfekt. Låt dem diktera, skriv på tavlan:
S1
S2
S3

Fyll i övriga former. Visa dem att formen i S3 + n = formen i plural 3 (P3).

Ejercicio 1
Ge eventuellt Ejercicio 1 C som hemläxa eftersom Ejercicio 2 och Ejercicio 3 
måste göras i gruppen.

Ejercicio 2
Kopiera spelplaner (elevblad 3 under flik 12) åt eleverna eller be dem rita upp 
själva (5 x 5 rutor). 

Ejercicio 2 C 
Låt olika elever läsa upp de tal som gäller, övriga lyssnar och fyller i. Låt den 
elev som ska läsa upp tal först kontrollera att han/hon kan uttala dem.

Ejercicio 2 C 1, förslag:  
 
 11 13 41 23 34  
 15 39 26 17 12  
 27 33 16 25 38  
 18 20 31 21 40  
 14 19 37 24 29

Ejercicio 2 C 2, förslag:

 42 56 77 63 70
 50 81 45 52 49
 76 44 55 72 48
 66 47 61 73 80
 42 64 59 78 43

Ejercicio 2 C 3, förslag:

 82 100 87 95 112
 115 84 103 113 83
 105 97 114 88 106
 107 89 101 111 93
 99 109 96 85 104

Introducera innehållet med bilden på sidan 24, som också finns som 
kopieringsunderlag (Bild 9). 
Förslag:   
Fråga vem de olika personerna är.
¿Quién es?
Adela está muy cansada.
El padre ha preparado una tortilla de patatas y una ensalada.
Isabel y Adela han estado en el centro.
Han estado en la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol.
No han estado en el estadio del Real Madrid.
El Real Madrid es un equipo de fútbol.

TEXTENS OCH INNEHÅLLETS 

BETYDELSE, s. 5:11

ELEVBLAD 12:3

Bild 9
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Para el hermano de Isabel, Rubén, sólo hay fútbol y ordenadores.
Sandra, la hermana, no está en casa.
Ha ido al cine con su novio.

Låt eleverna säga efter/körläsa vissa ord: el estadio del Real Madrid, equipo de 
fútbol, ordenadores.

Låt dem lyssna 
1)  med stängda böcker. 
2)  med öppna böcker.
Arbeta med texten enligt Consejo 1.

Översätta texten till svenska eller inte?
Eleverna ska vänja sig att förstå texten utan att översätta varje fras till svenska. 
När de läser texter på till exempel engelska översätter de inte varje ord. För 
elever som arbetar på egen hand finns en översättning av de spanska texterna 
till idiomatisk svenska (sidorna 32–47 i Elevfacit).
 
Om eleverna översätter till svenska, se till att det blir korrekt svensk ordföljd.
Välj ut några rader att översätta. 
Förslag i kapitel 8:  
Rad 1: Cuando llegan a casa la cena ya está en la mesa.
Rad 7: ¿No habéis ido al estadio del Real Madrid?
Rad 14: Siempre igual. Ella en el cine y nosotros aquí en casa.
Rad 16: Bueno, Rubén, tu hermana tiene 20 años y tú 14.

Tarea A
Tarea B

Ejercicio 3
Övningen fungerar som kontroll av att eleverna kan de enskilda orden.

Más tarde
Ny grammatik
¿Cuántos/cuántas?; ¿cuándo? 
Presens av verbet tener; tener + ålder

Introducera presens av verbet tener
Ejercicio 4

Ejercicio 5
I Ejercicio 5 B låt eleverna gå runt i gruppen. Dels behöver vissa elever röra 
på sig, dels är det viktigt att de lär känna varandra. I många spanskgrupper 
kommer eleverna från olika klasser.

Låt eleverna lyssna på hela dialogen på sidan 25 med stängda böcker.
Skriv ¿cuántos? på tavlan där du brukar skriva frågeorden.

Låt eleverna i kör säga efter nya ord:
Yo trabajo aquí en …(skolan). trabajar
Soy profesora. Es mi trabajo. el trabajo

INLÄRARSTILAR, s. 5:33
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Lystringsfrågor:   
¿Cuántos años tiene el padre?
¿Cuántos años tiene la madre?
¿El trabajo del padre?
¿El trabajo de la madre?   
¿Quién viaja mucho?
¿Tiene novio Isabel?
¿Tiene novio Adela?

Eleverna arbetar med texten enligt Consejo 1.
Påminn dem om intonationen. Körläs vissa fraser, t.ex. raderna 5–10.  

Tarea C
Ejercicio 6

Ejercicio 7
Kontrollera att Alumno B har hittat informationen på sidan 115 i Libro de 
trabajo.

Ejercicio 8

Ejercicio 9
Påminn eleverna om Consejo 11, att först berätta muntligt och sedan skriva en 
text.
Påminn dem om processkrivning.
Använd bilden på (Bild 10) om du sedan vill att de berättar muntligt i gruppen.
Låt som tidigare de elever som inte är så starka berätta först.
Diskutera Consejo 13 med eleverna. De fel som gör att man inte kan förstå 
måste rättas till.

Ejercicio 10 Dictogloss 
Påminn eleverna om Consejo 7.

Repaso 2
Diskutera med eleverna hur de tycker att de klarat repetitionen.
Det är ingen idé att de deltar i test 2 innan de klarat repetitionen bra.
Vad kan de behöva hjälp med av sin lärare?

Skriftligt test 2 och hörförståelsetest 2
Efter kapitel 8 finns under flik 6 elevblad för ett skriftligt test och under flik 
7 elevblad för ett hörförståelsetest (“El hermano de Juan”). Dessa elevblad 
får fritt kopieras. Facit till testen återfinns i pärmen under flik 9. Manus till 
hörförståelsetestet finns under flik 10.
             
Det skriftliga testet kan delas upp på två tillfällen. Kopiera avsnitt G för sig, så 
kan eleverna skriva i lugn och ro. På så sätt kan man avdramatisera proven.

Hörförståelsetestet kan göras vid ett annat tillfälle. Det behöver inte 
annonseras i förväg. När eleverna inser att hörförståelse ingår i bedömningen 
av dem kan de bli mer intresserade av att öva denna förmåga.

Låt eleverna lyssna på samtalet mellan Teresa och Juan. Låt de elever som 
behöver lyssna flera gånger. Anteckna på elevernas test när de lämnar in det 
och gör din bedömning därefter.

Hörförståelsetestet som extraövning
Låt eleverna vid ett senare tillfälle, t.ex. när du lämnar tillbaka testresultatet, 
lyssna igen men nu på spanska berätta om Juans bror.

LÄRARENS BEDÖMNING OCH 

UTVÄRDERING, s. 5:42

PROCESSKRIVNING, S. 5:23  

Bild 10
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Kapitel 9  La semana de Adela

PLANERING, s.  5:36 

 ATT LÄRA IN ORD/FRASER, s. 5:14

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Ny grammatik
¿Qué hora es?
Presens av verbet ir

Klockan
Lär ut klockslag. 
Ejercicio 1 A
Använd med klockan (Bild 11).

Ejercicio 1 B
Träna på klockslag. De åtta klockorna finns även på kopieringsunderlag  
(Bild 12).

Veckodagar
Lär ut namn på veckodagarna.
Ejercicio 2

Raderna 1−15
Låt eleverna lyssna på texten och sedan arbeta med den enligt Consejo 1.

Tarea A

Ejercicio 3 och Ejercicio 4 kan sparas, eftersom Ejercicio 5 och Consejo 14 
behöver tid.
Korsordet i Ejercicio 4 finns också som kopieringsunderlag (Bild 13). 

Ejercicio 5
Consejo 14 
Eleverna har övat sin förmåga att förstå nya ord.
Här övar de sin förmåga att lära in ord. Det finns många strategier för det.
Ge eleverna tid att arbeta med Ejercicio 5 och att diskutera med varandra. 
Be dem skriva upp sina knep i skrivhäftet. De kan då gå tillbaka och lägga till 
flera strategier längre fram.

El plan de Isabel
Presentera presens av verbet ir
Repetera pluralformerna. Ta upp dem på tavlan. Fyll i med formerna i 
singular.

Låt eleverna lyssna och sedan arbeta med texterna enligt Consejo 6. 

Ejercicio 6 Escucha. 

Ejercicio 7 
Gör alltid en bedömning av vilken tid som finns. Ejercicio 7 kan tas längre 
fram.

Tarea B
Tarea C
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Una tarjeta postal

Tarea D
Påminn eleverna om Consejo 5.

Tarea E
En variant: 
Om du har tillgång till turistbroschyrer över Spanien kan eleverna klippa i 
dem, göra ett vykort genom att klistra en bild på ena sidan av ett kort och 
skriva texten på andra sidan.

Gör en blindkarta över Spanien på ett blädderblocksblad och låt eleverna 
sätta upp sitt vykort på rätt plats. Låt eleverna först skriva ett utkast eller 
skriva med blyerts så att ni kan rätta. Det är viktigt att de texter som sätts  
upp är korrekta. 

En uppgift för eleverna: Att läsa ett par av kamraternas vykort. 

Consejo 15
I kapitel 9 har eleverna funderat över hur de gör för att minnas ord/fraser.  
I Consejo 15 tar de ställning till vad det innebär att kunna ett ord. Låt eleverna 
arbeta i grupp. Varje grupp skriver i punktform sina synpunkter. Samla in 
och ställ samman till en punktlista som kan visas på overhead. Ofta har flera 
grupper samma råd.

Ejercicio 8 Escucha.
Att uppfatta siffror behöver övas mycket. Låt de elever som eventuellt inte 
klarar detta bra göra ytterligare en övning med siffor.

En variant: 
att sända och ta emot telefonnummer. Eleverna arbetar i par. Varje elev 
skriver upp tre telefonnummer på minst sex siffror vardera. Sedan läser 
eleven upp dem för sin kamrat, som skriver ner det hon/han hör. De byter 
sedan roller. Eleverna ska kunna läsa upp även kamratens siffor. Uppmuntra 
eleverna att läsa ihop siffrorna i tiotal.
 
Kapitlet avslutas med tre uttalsövningar. Eleverna ska repetera och öva uttalet, 
men de ska också öva sig i att formulera en regel för uttalet. 
Ejercicio 9
Ejercicio 10
Ejercicio 11 

ATT LÄRA IN ORD/FRASER, s. 5:14
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Kapitel 10   Los preparativos  
   para la fiesta
Raderna 1–4
Lyssna med stängda böcker. 
Lystringsfrågor: 
1 ¿Qué día es?
2 Es el día de una fiesta especial. ¿Qué fiesta?

Låt eleverna lyssna och sedan arbeta med texten enligt Consejo 6.
Tarea A

La lista de la compra
Ny grammatik
Mängduttryck + de
Adjektiv

Presentera orden för eleverna. Utgå från bilden (Bild 14). 
En del ord är kända för eleverna. Ställ frågor och bygg ut med mer 
information. Eleverna känner då att de nya orden inte är så många och att de 
får använda tidigare inlärda ord.

Kända ord:            Bygg ut med:

refresco este se llama Fanta

botella de vino vino tinto y vino blanco

queso queso manchego, queso de La Mancha 

café un paquete de café

chocolate una tarta de chocolate

fruta fruta fresca

pan 

Tarea B
Teckningarna 1–14 finns också på kopieringsunderlag (Bild 15).
Ejercicio 1
Ejercicio 2

Ejercicio 3 Escucha.
Eleverna kanske behöver lyssna två gånger innan de gör A.
Uppställningen under A finns också som kopieringsunderlag (Bild 16).

Uppgifterna i B och C fungerar som Lystringsfrågor och ges före respektive 
avlyssning.
Ge eleverna tid att rätta.

Låt dem gärna lyssna en gång till när allt är ifyllt. Detta är viktigt, särskilt för 
elever som inte är så bra på hörförståelse. De får då känna att de verkligen hör 
vad som sägs.

Bild 14

Bild 15

Bild 16
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Ejercicio 4 
Det är viktigt att eleverna ofta känner att de kan uttrycka sig på spanska. Låt 
Ejercicio 4 ta sin tid. Övningen kan göras längre fram. Se till att alla elever gör 
dessa lite friare övningar. Elever som inte är så formellt duktiga kan ha stor 
fantasi och lockas att använda spanskan på det här sättet. Rätta inte mycket 
medan de arbetar med övningen. Då tappar de lätt tråden. Men anteckna i 
minnet vad eleverna verkar ha svårt för och gör sedan en formell övning på 
detta med de elever som behöver det.

Ejercicio 5 och Ejercicio 6
Gör gärna dessa övningar i följd. Se till att eleverna skriver reglerna i sina 
skrivhäften.
Kolla ibland deras häften. Rätta försiktigt.

 

En el mercado
Ny grammatik 
¿Cuánto?

Tarea C   
Låt eleverna arbeta med dialogen enligt Consejo 1.
Ställ ett par lystringsfrågor om eleverna får lyssna till texten med stängda 
böcker. Det är det konsekventa arbetet med att öva hörförståelse som ger 
utdelning.
Lystringsfrågor: 
1 ¿Cuántos aguacates necesitan?
2 ¿Compran un melón o dos melones?
      
Spara gärna de sista fyra raderna. De kan bli en fin träning i att lyssna till 
siffror. Skriv i så fall på tavlan:

  euros céntimos
los aguacates:  .....  .....           
los tomates:  .....  .....
el melón:  ..... .....
la sandía:  .....  .....
las uvas:  ..... .....

Be eleverna lyssna och fylla i priserna.
Gör en extra övning med siffror och tal om det behövs.

Ejercicio 7
A–B-övningar kallas ofta denna typ av övning. Eleverna ger varandra ny 
information. Se till att de talar så tydligt att de gör sig förstådda. Kontrollera 
att Alumno B hittat sin information på sidan 115.

Ejercicio 8
Uppmuntra eleverna att försöka komma på fraserna innan de tittar i 
textboken. Uppmuntra dem att göra samtalet flera gånger så att det flyter bra. 
Påminn dem om småorden.

Ibland kan det var lämpligt att låta eleverna var och en skriva ner ett samtal 
och ta in det för rättning. Vet de att du ibland gör den här sortens uppföljning 
anstränger de sig mera.
Det kan också vara en bra feedback för dig.

Ejercicio 9
En kontroll av ordförrådet. Kan göras när det passar. Denna övning finns 
också som kopieringsunderlag (Bild 17). Uppmuntra eleverna att verkligen se 
om de kan orden. De ska ofta påminnas om att de själva har ansvaret för sin 
inlärning. Den som slår upp orden i boken går miste om en kontroll av orden.

ATT TESTA ALLA FÄRDIGHETER, s. 5:46

Bild 17
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En la cocina
Ny grammatik 
Plural i presens av verbet ser

Eleverna kan arbeta med raderna 1–17 innan de lär sig plural av verbet ser.
Tarea D kan de göra redan efter rad 7.
Låt dem lyssna till samtalet.
Skriv lystringsfrågorna på tavlan:
1 ¿Cuántas cervezas han comprado?
2 ¿Cuántos aguacates han comprado?
3 ¿Qué hora es?

Fyll i på tavlan.

Låt eleverna arbeta med texten.
Lyssna med öppna böcker på resten av texten.
Be dem hitta pluralformerna av verbet ser. Eleverna borde kunna dra 
slutsatser från ändelserna.
Ejercicio 11 övar hela presens av ser.

Ejercicio 10 
Låt eleverna arbeta på egen hand. På så sätt blir varje enskild elev klar över 
om hon/han klarar fraserna. Ibland kan pararbete göra att en enskild elev litar 
för mycket på sin kamrat. Sedan eleverna skrivit samtalet jämför de och rättar 
tillsammans. 

Ejercicio  12
En friare övning där eleverna får “leka” med språket.

Ejercicio 13
Uttalsövning.
Gå tillbaka till uttalsövningar om eleverna hakar upp sig på uttalet. Använd 
gärna orden som mönsterord. Ibland räcker det med att ge ett av dessa ord för 
att en elev själv ska rätta ett eventuellt felaktigt uttal.

Det viktiga är naturligtvis att eleverna uttalar rätt, men de har också nytta av 
att kunna ge en regel. Kontrollera att de formulerar en regel som håller och 
som de förstår. 

ATT LÄRA IN GRAMMATIK, s. 5:16
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Kapitel 11 Unas llamadas 
Ny grammatik
¿A qué hora?    
¿Quiénes?

Presentera ¿quiénes? genom exempel. 
Någon bild: ¿Quién es? Skriv på tavlan där du brukar skriva frågeord.
Be eleverna ge plural av ord som slutar på –n = Quiénes.

Gå igenom hur man uttrycker “Hur dags?” vid klockslag. 
Analog klocka finns på webben se bild 11. 
Förslag: Los amigos de Isabel y Adela llegan a las ocho.
 
Ejercicio 1 kan göras längre fram.   

Låt eleverna lyssna på samtalet med stängda böcker.
Lystringsfrågor:
1  ¿Quién llama a Rubén?
2  ¿Cómo está Rubén?
3  ¿A qué hora es la fiesta?
4  ¿Cuántos años tiene Adela?

Eleverna arbetar med samtalet enligt Consejo 1.

Tarea A
Var noga med att eleverna förstår texten innan de gör Ejercicio 2. 

I Ejercicio 2 lyssnar eleverna till samtalet igen, nu med koncentration på 
bindning och intonation. Denna övning finns också som kopieringsunderlag 
(Bild 18). Be eleverna redogöra för när tonen går upp/går ner och när ord 
binds ihop.

Tarea B
Uppmuntra eleverna att först berätta muntligt, gärna för varandra, och sedan 
var och en skriva en kort text om Rubén.

Förslag till uppföljning: 
Skriv RUBÉN på tavlan. Be eleverna ge alla ord de kan som hör ihop med 
Rubén så att en mindmap bildas. När alla enstaka ord står på tavlan får 
eleverna i uppgift att var och en skriva en kort text om Rubén.

På det här sättet “inventerar” man det aktuella ordförrådet. Eleverna kommer 
ibland direkt från andra ämnen och har inte den spanska texten helt aktuell. 
Vidare ser man om eleverna kan sätta samman orden i fraser.

Ejercicio 3 kan göras när det är lämpligt.

El contestador de Rubén 
Tarea C

PLANERING, s. 5:36

Bild 11

Bild 18
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Un SMS 
Tarea D

Ejercicio 5 
För att visa eleverna hur onaturligt det låter om man alltid svarar med hela 
meningar kan man på en stordia ge dem ett kort samtal på svenska och be 
dem läsa samtalet högt.
Förslag: Vad heter du?  Jag heter Anna.
  Hur gammal är du? Jag är 16 år.
  Var bor du?  Jag bor på Drottninggatan 6.
  Vad har du gjort i dag?  Jag har handlat.
  Vad har du köpt?  Jag har köpt ... etc. 

Ejercicio 6 Escucha.

För den intresserade finns fler sms-förkortningar på elevblad 21 under flik 12. 
Facit till dem finns under flik 13.

Ejercicio 7 
Påminn eleverna om detta e när de ibland försöker förstå spanska ord.

Consejo 17 
Under flik 12, finns elevblad om inlärarstilar. Ge eleverna underlaget och låt 
dem fundera och ta ställning till hur de själva lär in bäst. 

Repaso 3
Var noga med att eleverna gör en bedömning av hur de klarat repetitionen.
Det är ingen idé att de gör test 3 innan de klarat repetitionen bra.

Skriftligt test 3
Detta skriftliga test kan delas upp på två gånger. Uppgift G, att skriva ett 
vykort, kan göras för sig. Facit till det skriftliga testet finns i pärmen under flik 
9. Till test 3 hör inget hörförståelsetest.

ELEVBLAD 12:15A och 15B

ELEVBLAD 12:21
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Kapitel 12  Un día especial
Ny grammatik
Nekat ord vid perfekt: no ha encontrado trabajo

Sidan 32 i Libro de textos och Tarea A
För att öva hörförståelse får eleverna lyssna med endast bilder framför sig.  
16 numrerade bilder finns i Libro de trabajo och också som kopieringsunderlag 
(Bild 19).

Låt eleverna lyssna flera gånger. Uppmana dem att vid första avlyssningen 
endast skriva stödord. Gör en kort paus före nästa avlyssning så att de hinner 
fundera över vad de skrivit. 

Ejercicio 1 
Eleverna lyssnar med texten framför sig. Ge dem tid att jämföra med de 
anteckningar de gjort. Låt eleverna arbeta med texten enligt Consejo 6.

Ejercicio 2 och Ejercicio 3 övar textens ordförråd.

Ejercicio 4  
Ge eleverna i uppgift att öva sig i att återberätta till bilderna. Använd vid 
uppföljningen Bild 19 och låt eleverna berätta till bilderna. Uppmana dem 
som inte är så duktiga på att prata att ta för sig, att berätta i början och inte 
vänta till slutet. Det finns mer att säga i början.

Sidan 33 i Libro de textos, raderna 1–6
Be eleverna lyssna och skriva upp de spanska ord som de kan uppfatta.
Ofta ber man elever skriva upp/stryka under nya och obekanta ord i en text. 
Gör tvärtom, särskilt i en kort text. Be dem skriva upp/stryka under de ord de 
kan. Här finns minst 13 ord som de redan kan. Bland de helt nya orden kan 
de säkert gissa betydelsen av några. Skriv på tavlan i rätt kronologisk ordning 
de ord eleverna nämner. Låt dem lyssna igen och se om de kan uppfatta fler 
ord.

Lyssna igen med öppen bok enligt Consejo 1.

Tarea B kan göras efter rad 6.

Ejercicio 5 Escucha.
Många som reser till Spanien besöker Andalusien. För att förbereda elever på 
att den spanska som talas där låter litet annorlunda ges här en intalning med 
andalusisk “infärgning”. Det är samma text som de redan har arbetat med. Låt 
eleverna lyssna och diskutera.

Några drag som utmärker den spanska som talas i Andalusien:
• Generellt kan sägas att uttalet i Andalusien är mycket ”slappare”. 
• Konsonanterna, t.ex. s, i slutet av stavelser och i ordslut, försvagas kraftigt 

eller uttalas som ett h-ljud, ofta inte alls. 
• Läspljudet uttalas inte utan låter som ett vanligt svenskt s.
• Uttalet av –ll– (som t.ex. i llega) låter som ett svenskt j-ljud.
• Ändelsen –ado (som i t.ex. demasiado) låter som –ao.
• Uttalet av –ch– (som i t.ex. mucho) låter som ett sch-ljud.

Ejercicio 6

Sidan 33 i Libro de textos, raderna 7–14 
Låt eleverna lyssna med öppen bok. Arbeta med texten och låt dem sedan 
göra Tarea C.

Bild 19

Bild 19
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Ejercicio 7 
kan ses som en sammanfattning av kapitlet. Eleverna använder ordförrådet, 
men skriver i jag-form.

Ejercicio 8 
Vilken rubrik passar var? Ett sätt att öva läsförståelsen. 

Ejercicio 9
Eleverna har arbetat med verbet estar i olika betydelser. Här repeterar de 
verbet och fraserna. Många av uttrycken med estar finns i ledigt språk och kan 
ofta inte översättas ordagrant till svenska. Se Ejercicio 9 D.

Ejercicio 10
Denna övning, som handlar om yrkesbeteckningar och också tar upp några 
principer för ordbildning i spanskan, kan göras då det passar. 

Ejercicio 11 Dictogloss
Det här är en övningstyp som eleverna redan provat på i kapitlen 4 och 8.

Repaso 4
Denna repaso är av annan karaktär. Ta in och rätta det eleverna skrivit.
Diskutera deras bedömning. Ta upp en diskussion om vad olika fel kan 
betyda.

Skriftligt test 4
Test 4 är en direkt uppföljning till repaso 4. När du rättar, tänk på att skilja på 
fel som stör och fel som förstör. 

Hörförståelsetest 4
Elevernas uppgift är i detta hörförståelsetest ”Visita en Segovia” att på spanska 
fylla i de ord som utelämnats. Facit till testet återfinns i pärmen under flik 9. 
Manus till testet finns under flik 10. 

ELEVBLAD 12:8
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Kapitel 13  Tapas y copas
Lista de precios
Tarea A
Sammanhanget är klart: en prislista på en bar. Låt eleverna försöka gissa 
betydelsen av orden och sedan öva (¿Cuánto vale?). Lista de precios finns också 
som kopieringsunderlag (Bild 20).

En la barra
Ny grammatik
Presens av verb på –er; usted / ustedes

Introducera presens av verb på –er
Introducera alltid ny grammatik med kända ord. På samma sätt introducerar 
man nytt ordförråd med känd grammatik. På så sätt utsätts eleverna för bara 
en svårighet i taget.
Förslag:  
En la fiesta de Isabel y Adela comen pollos asados.
  
Skriv på tavlan. Eleverna vet att skillnaden mellan 3. person singular (= S3) 
och plural (= P3) är ett –n. Fyll i med övriga former.

Ejercicio 1  

Eleverna lyssnar på En la barra med öppna böcker och arbetar med texten 
enligt Consejo 1.

Tarea B
Be eleverna skriva upp verben som finns i samtalet och skriva upp 
motsvarande infinitiver. Låt dem rabbla presens av några av –er-verben.  
Att rabbla de sex formerna är en hjälp för många.
 

En una mesa
Ny grammatik
Tener hambre, tener sed

Tarea C

Ejercicio 2 kan sparas till ett senare tillfälle. 

En otra mesa
Ny grammatik
Tener que + infinitiv

Låt eleverna lyssna till samtalet och arbeta med texten enligt Consejo 1.

Tarea D

Bild 20
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Ejercicio 3 och Ejercicio 4 övar tener i nya olika betydelser. Kontrollera först 
att eleverna kan de sex formerna av tener. 

Ejercicio 5 Escucha. 
Eleverna skriver rubrikerna i sina skrivhäften. Påminn dem om hur viktigt 
det är att de samlar sina övningar. De kan då gå tillbaka till tidigare uppgifter. 

Ejercicio 6

Ejercicio 7 
Uppmuntra eleverna att spela upp samtalet flera gånger så att det flyter bra. 
Eleverna kan rätta en hel del tillsammans, men ta ibland in och rätta vad de 
skrivit. 

Sången Las tapas
Ejercicio 8 
Sångerna är tänkta som avkoppling. Låt de elever som vill försöka uppfatta 
namnen på några saker i texten. De kanske kan sitta i ett rum för sig, så kan 
de lyssna flera gånger. För övriga finns texten på sidan 116 i Libro de trabajo. 

Ejercicio 9
Denna typ av ordövning passar en del elever. Övningen finns också som 
kopieringsunderlag (Bild 21). 

De elever som inte gillar att leta ord kan slippa uppgifterna i A och B. Ge dem 
formerna på en lapp så att de kan göra övningarna C, D och E. (Formerna är: 
bebe, bebes, como, comes, come, cree, vendo, venden, leo, lee/leen, tenemos)
 

ATT RÄTTA OCH BEDÖMA FEL, s. 5:44

INLÄRARSTILAR, s. 5:33

Bild 21
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Kapitel 14  En la pizzería
Ny grammatik
Presens av querer

Menú
Tarea A
Menyn finns också som kopieringsunderlag (Bild 22). 

Ejercicio 1 
Buena idea 1 tar upp några vanliga verb, t.ex. querer, men tar inte upp 
gruppen diftongerande verb som sådan. 
Låt eleverna själva se skillnaden mellan beber och querer.
Skriv på tavlan upp de sex formerna. Markera att S1, S2, S3 och P3 har 
betoningen på stammen och P1, P2 har betoningen på ändelsen.

Ejercicio 2 
Denna övning på verben querer och comer kan göras före samtalet på 
pizzerian.

¿Qué quieres comer?
Presentera personerna på bilden på sidan 36 i Libro de textos. Denna teckning 
finns också som kopieringsunderlag (Bild 23). 

Skriv på tavlan:
Gustavo la madre  el padre
.....  ..... .....

Låt eleverna lyssna en gång med stängda böcker.
Lystringsfrågor:
1 ¿Qué quieren comer las tres personas?
2 ¿Qué quieren beber las tres personas?

Skriv upp elevernas svar under respektive rubrik.
Låt eleverna lyssna igen, nu med öppna böcker.

Tarea B

Ejercicio 3 kan sparas till efter texten Más tarde.

Más tarde
Låt eleverna läsa i par och sedan göra Ejercicio 3, som är ett sätt att arbeta 
med ordförrådet. Genom att rätta med hjälp av dialogen i Libro de textos  
ser eleverna fraserna i ett sammanhang.

Tarea C

Ejercicio 4
Påminn eleverna om hur viktigt det är att använda rätt verbform eftersom 
personliga pronomen ofta inte sätts ut i spanskan. Fel verbform innebär 
förstörd kommunikation.

I Ejercicio 4 C uppmanas eleverna dock att skriva både pronomen och 
verbform som koll på att de kan formerna. Se kommentar till § 15 på sidan 81 
i Libro de textos.

ATT LÄRA IN GRAMMATIK, s. 5:16

Bild 22

Bild 23
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Ejercicio 5 
är en inventering av fraserna före rollspelet i Ejercicio 6.

Ejercicio 6
För att rollspelet ska bli bra är det viktigt att eleverna kontrollerar att de kan 
fraserna först.
No me gusta är i kapitel 14 bara en förberedande fras. Verbet gustar övas i 
kapitel 15.
Var noga med att alla elever gör ett rollspel, även om det blir kort och enkelt.
Som dryck i rollspelet kanske många föredrar agua del grifo (= kranvatten).

Ejercicio 7
Orden finns i en ruta på sidan 37 i Libro de textos. Förklara för elever som 
frågar: Om ett substantiv som hör ihop med verbet har diftong (almuerzo, 
merienda), är verbet ofta ett diftongerande verb, t.ex. almorzar och merendar.
Obs! Orden i rutan ingår i läsförståelsetest 2.                  

Un gazpacho
Ejercicio 8
Receptet ges i två delar. 

Ejercicio 9
I Buena idea används visserligen tilltal tú. Men i denna övning får eleverna 
träna former av verb vid tilltal med usted/ustedes.

En variant till eleverna:
A Skriv frågorna på spanska med tilltal usted/ustedes:

En la recepción de un hotel
Vad heter Ni? ________
Varifrån är Ni? ________
Reser Ni ensam? ________
Vill Ni äta middag här? ________
Betalar ni med kreditkort? ________

B Rätta meningarna. Gör sedan en dialog och hitta på lämpliga svar.

Ejercicio 10
Eleverna övar först siffror och använder sedan ordförrådet från kapitlen 13 
och 14 i en friare övning. Uppmuntra elever att först skriva samtalet och 
sedan lägga till småord. Ta gärna in och rätta deras samtal.

Läsförståelsetest 2
Efter kapitel 14 finns under flik 8 elevblad för ett andra test i läsförståelse. 
Detta elevblad får fritt kopieras. Facit till detta test finns under flik 9.

ELEVBLAD 12:10
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Kapitel 15  ¿Te gusta la música?

ÖVERSÄTTNING TILL OCH FRÅN 

SPANSKA, s. 5:25

Bild 33

Ny grammatik
Sidan 38 i Libro de textos: me/te gusta; me/te gustan; no sé bailar 

Sidan 38 i Libro de textos
Presentera fraserna med verbet gustar.
Utgå från en känd fras och ge den i jakad form, t.ex. La tortilla me gusta. 
Låt eleverna lyssna på texten med öppna böcker och sedan arbeta med texten 
enligt Consejo 1.

Tarea A

Tarea B

Ejercicio 1

Översättning till svenska                    
Se kommentar till kapitel 8. Eleverna ska träna sig i att förstå innehållet i en 
text utan att översätta varje rad till svenska. Men ibland kan det vara bra att 
be dem översätta vissa fraser.

Dela in i smågrupper och ge varje grupp några rader att jobba med.
Förslag:
Raderna 1–4, raderna 5–7, Andrés långa replik, Paulas långa replik och sista 
raden.
Låt varje grupp läsa upp sin översättning inför hela gruppen.

La música latina está de moda 
Detta är en lästext. Många elever är musikintresserade och förstår säkert en 
hel del av texten.
Låt dem lyssna med öppna böcker och arbeta med texten enligt Consejo 6.

Tarea C

Sången Fruta fresca 
Sångerna är tänkta som avkoppling. Grovöversättning till svenska finns i 
anslutning till styckeordlistan på sidan 118 i Libro de textos. Låt de elever som 
vill, välja ut några ord och översätta till svenska.

¿Tocas algún instrumento?
Ny grammatik
Tocar instrumentos 
Me/te gustaría comprar, a mí me gustaría ... 
Presens av verbet saber

I en musikintresserad grupp:
Bildordlistan med musikinstrumenten på sidan 65 i Libro de textos finns 
också som kopieringsunderlag (Bild 33). NN/Robert Wells toca el piano…etc. 
A mí me gustaría tocar el piano/la flauta.
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Låt alltid eleverna upprepa de nya orden och fraserna.

Raderna 1–4 i Libro de textos
Tarea D

Raderna 5–28 i Libro de textos
Låt eleverna lyssna med öppna böcker och arbeta med samtalet enligt Consejo 1.

Ejercicio 2
Ejercicio 3 

Ejercicio 4  
Påminn eleverna om Consejo 11. Först muntligt och sedan skriftligt. Ta gärna 
in och rätta.

Ejercicio 5
Eleverna kan frasen no sé, som de redan hade i kapitel 3.

Ejercicio 6

Tarea E 
Kontrollera att eleverna vet exakt vad fraserna betyder, inte bara på ett 
ungefär. Fraserna är vanliga. Låt elever (de som kan) lära sig dem utantill. 
Hittar de inte “sina” instrument på sidan 65 i Libro de textos får de slå i en 
ordbok.

Ejercicio 7
Kan göras längre fram. Detta korsord finns också som kopieringsunderlag 
(Bild 24). 

Ejercicio 8 och Ejercicio 9 övar olika slags fraser. Båda övningarna kan tas upp 
längre fram.

Ejercicio 8 tar upp fraser för att föreslå något och för att ge en förklaring.

Ejercicio 9
Låt eleverna först försöka hitta de spanska motsvarigheterna och sedan leta i 
de texter de läst.
Det ligger ett värde i att eleverna letar i texterna och ser i vilket sammanhang 
de tidigare stött på orden. Låt dem inte bara slå upp orden i ordlistan.

Repaso 5
Skriftligt test 5 och hörförståelsetest 5
Efter kapitel 15 finns under flik 6 elevblad för ett skriftligt test och under flik 
7 elevblad för ett hörförståelsetest. Dessa elevblad får fritt kopieras. Facit till 
testen återfinns i pärmen under flik 9. Manus till hörförståelsetestet finns 
under flik 10.
             

Hörförståelsetestet 
Låt eleverna lyssna på samtalet (“Los novios en la cafetería”) och skriva ner 
på svenska vad ungdomarna beställer. Låt de elever som behöver lyssna flera 
gånger. Anteckna på deras test när de lämnar in det och gör din bedömning 
därefter.

Hörförståelsetestet som extraövning
Låt eleverna vid ett senare tillfälle, t.ex. när du lämnar tillbaka testresultatet, 
lyssna igen men nu på spanska berätta vad ungdomarna beställer och får, 
respektive inte får.

Bild 24
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Kapitel 16  De compras
¿Qué color es?
Ny grammatik
Färgadjektiv

Lär ut namnen på färgerna. Ta saker i klassrummet. Låt eleverna säga efter.

Tarea A

¡Qué falda más bonita!
Ny grammatik
¿Cuál? 
Cuesta, cuestan

Om du har en spansk tidning, visa annons från el Corte Inglés (kan också 
finnas på nätet).

Lär ut 
a) namn på kläder: vestido, falda, camisa, camisa de manga larga, camisa de 
manga corta, vaqueros, sandalias, zapatos, zapatos con tacón    

b) kläder och färgadjektiv:
  vestido negro falda negra
  vestido verde falda verde
  vestido azul falda azul

Be eleverna dra slutsatser om adjektivens böjning.

Låt  eleverna lyssna på ¡Qué falda más bonita! med stängda böcker.
Lystringsfrågor: 
1  ¿De qué ropa hablan las dos mujeres?
2  ¿Qué compra Leonor?
Eleverna arbetar med texten enligt Consejo 1
Tarea B

Tarea C

Översättning till svenska
Låt eleverna till svenska översätta de tre sista raderna efter Más tarde (på sidan 
42 i Libro de textos).

Kommentar: 
Eleverna har haft några uppmaningsformer till usted: Pague en caja och oiga 
samt i kapitel 14 tenga och tome.  

Elever som är intresserade kan du hänvisa till § 33 A och B i Libro de textos. 
Formerna är vanliga och lärs här in som fraser. Uppmaningsformerna tas upp 
i Buena idea 2. 

Ejercicio 1
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¿Cuánto cuesta la camisa roja?
Låt eleverna lyssna med stängda böcker.
Lystringsfrågor:
1  ¿Cuánto vale (Cuánto cuesta) la camisa roja?
2  ¿Cuánto valen (Cuánto cuestan) los vaqueros?

Eleverna lyssnar igen och arbetar med texten enligt Consejo 1.

Tarea D
          
Ejercicio 2 är en förberedelse för  
Tarea E.
Var noga med att eleverna kan fraserna innan de gör den mer fria övningen 
med köp av kläder.

En la zapatería
Eleverna lyssnar med stängd bok.
Lystringsfrågor:  
1 ¿Qué número tiene Rosario?
2 ¿Qué color quiere?

Eleverna lyssnar med öppen bok och arbetar med texten enligt Consejo 1.

Tarea F

Ejercicio 3 Escucha.
Kolla intonationen när eleverna läser dialogen och när de gör varianter.

Ejercicio 4 och Ejercicio 6 kan eleverna arbeta med självständigt.

Ejercicio 5 Escucha.
Teckningarna på de tre flickorna finns också på kopieringsunderlag (Bild 25).

Ejercicio 7 
Dela gärna in i mindre grupper när eleverna ska göra Ejercicio 7. Det kan vara 
svårt att få alla elever att lyssna aktivt om gruppen är stor.

Ejercicio 8 övar tal och siffror. Kan sparas till längre fram.

Bild 25
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Kapitel 17 ¿Un futuro mejor?

ELEVENS ”INBYGGDA 

LÄROGÅNG”, s. 5:17

Ny grammatik
Presens av verb på –ir; vivir
Perfekt av regelbundna verb på –er och –ir

Inroducera först den nya grammatiken och sedan innehållet.

Presens av verb på –ir
Skriv allteftersom de sex formerna på tavlan i “rätt” ordning.
Förslag:
Yo vivo en XXX.
El rey de España vive en Madrid, etc.

Ahora escribo en la pizarra.
Tú escribes en tu cuaderno, etc.

Låt eleverna arbeta med Ejercicio 1 och på egen hand med  
Ejercicio 3 A och B.

Innehållet
Kapitel 17 tar upp en företeelse som innebär stora problem för Spanien, den 
illegala invandringen. Ta med en aktuell artikel från tidningar eller från nätet 
och presentera på spanska problemet för eleverna. Som alternativ till ordet 
“patera” ser man ofta ordet “cayuco”, vilket egentligen är en liten flatbottnad 
indiankanot. 

Många ord är “gratisord”: inmigración ilegal, Marruecos, otros países africanos, 
quieren buscar trabajo en Europa, buscar una nueva vida, etc.
Översätt rubriken: ¿Un futuro mejor?
 
Visa fotot på Aisha och låt eleverna lyssna med stängda böcker.  

Be eleverna  
1  att berätta på svenska vad de får reda på om kvinnan 
2  att ta upp de spanska ord de uppfattat.

Låt eleverna lyssna med öppen bok och arbeta med texten enligt Consejo 1.

Tarea A

Ejercicio 2  
För elever som är intresserade, hänvisa till §26 G på sidan 87 i Libro de textos 
(spansk motsvarighet till “ingen, inget”).               

Ejercicio 3 C, D och E

La carta
Ny grammatik 
Adjektiv

Texten innehåller många nya ord och adjektiv. Adjektiv har eleverna redan 
arbetat med.
Låt eleverna lyssna med öppna böcker och arbeta med texten enligt Consejo 6.
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Ejercicio 4  
I denna övning ges frågor på innehållet. Sådana frågor kan också fungera 
som instuderingsfrågor. Låt eleverna arbeta med öppen bok och på så sätt 
öva in ordförrådet. Men frågorna kan också fungera som utgångspunkt och 
underlag för berättande.

Ta i samband med Ejercicio 4 upp Consejo 20. Uppmana eleverna att, med 
frågorna som utgångspunkt, berätta om Karim. De övar sig då i att berätta 
sammanhängande.

Ejercicio 5 och Ejercicio 6 övar adjektiv.

Ejercicio 7 övar blandade verb och negation vid verb.

Ejercicio 8 övar perfekt. 
Bilder är för de flesta ett stöd för inlärningen. Följ upp övningen med att visa 
bilderna på Bild 26 och låt eleverna berätta.   
Se kommentar till bildserie i Kapitel 12, bl.a. i Ejercicio 4.

Ejercicio 9 
Denna övning vill göra eleverna medvetna om att spanskt perfekt motsvaras 
av både svenskt perfekt och svenskt preteritum (imperfekt).

Lugna eleverna genom att säga att det räcker med att de kan översätta spanskt 
perfekt till svenska. I de uppgifter de får anges alltid när de ska använda 
spanskt perfekt.

Ejercicio 10  
Detta är en friare övning. Ta in och rätta. Låt eleverna skriva rent brevet så att 
de har en snygg version i sitt häfte. Och gör klart för dem att deras version 2 
bedöms. De har allt att vinna på att göra en snygg version.

För läraren ger dessa något friare uppgifter en bra möjlighet att bedöma vad 
som kanske måste repeteras. Samla de elever som behöver repetition i en 
grupp och låt övriga arbeta med något annat, t.ex. ett skolradioprogram eller 
extra texter.               

Övningar som prov 
Det är det kontinuerliga arbetet som ska bilda underlag för bedömning, inte 
bara enstaka test. Låt ibland eleverna göra vissa övningar som t.ex. Ejercicio 
10 i detta kapitel som prov. Varje elev skriver på egen hand och lämnar in. 
Det bidrar till att avdramatisera proven och förhoppningsvis till att eleverna 
arbetar mer regelbundet.

Läsförståelsetest 3
Efter kapitel 17 finns under flik 8 elevblad för ett tredje test i läsförståelse. 
Detta elevblad får fritt kopieras. Facit till detta test finns under flik 9.

 INLÄRARSTILAR, s. 5:33

PROCESSKRIVNING, s. 5:23

Bild 26
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Kapitel 18  ¿Qué deporte practicas?

Bild 34

El deporte rey

Kapitlet inleds med en lästext. Översätt rubriken. Låt eleverna lyssna med 
öppen bok och försöka förstå texten utan att använda ordlistan.

Tarea A 
Uppmana de elever som kan att berätta på spanska. Här är dock innehållet 
det viktiga, så det kan vara helt ok att berätta på svenska.

¿Cuál es tu deporte favorito?
Ny grammatik
Presens av verbet jugar och jugar a 
Me gusta nadar
Hay que + infinitiv

Förslag: 
1  Ta först några av sporterna i bildordlistan på sidan 66 i Libro de textos. 

Denna bildordlista finns också som kopieringsunderlag (Bild 34). 
 Frågor:  ¿Qué número es el fútbol? Etc.
 Ta med:  footing, natación-nadar, balonmano, esquiar, eslalon, hacer  

 windsurf
2 Introducera presens av verbet jugar: 
 Raúl juega al fútbol, Nadal juega al tenis, etc.

(Påminn eleverna om att det svenska ordet “spela” vid musikinstrument = 
spanskans “tocar” följt av den bestämda artikeln när det syftar på ett konkret 
instrument, t.ex. tocar la guitarra, tocar el piano.) 

Ejercicio 1 A
Ta upp alla sex formerna på tavlan. Be eleverna ge en regel.
Ejercicio 1 B

De fyra intervjuerna
Låt eleverna lyssna i tur och ordning med stängda böcker på de fyra 
intervjuerna med lystringsfrågor före varje. Låt dem göra alla Tareas efter 
gemensam avlyssning eller, beroende på tid, efter respektive intervju.

Förslag till lystringsfrågor: 
Marta Pérez
1  ¿Cuántos años tiene?
2  ¿Cuál es su deporte favorito?
3  ¿Ha corrido maratón alguna vez?

Karl-Erik Svensson
1  ¿Cuántos años tiene?
2  ¿Cuál es su deporte favorito?

Alina Castro
1  ¿Cuántos años tiene?
2  ¿Cuál es su deporte favorito?
3  ¿En qué equipo juega?
4  ¿Qué días de la semana juega?
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Alejandro Andrade
1  ¿Cuántos años tiene?
2  ¿Cuál es su deporte favorito?
3  ¿Dónde vive?
4  ¿Adónde va en verano?

Tarea B
Tarea C
Tarea D
Tarea E

Ejercicio 2
Fråga eleverna om de kommer ihåg någon annan fras än hay que för att 
uttrycka “måste” innan de gör Ejercicio 3.

Ejercicio 4  Escucha.
Låt eleverna, som när det gäller dictogloss, lyssna flera gånger.
Be dem översätta me gusta el fútbol. Förklara att le gusta betyder både “han 
gillar” och “hon gillar” och därför måste förtydligas ibland (med i dessa fall  
“a él” och “a ella”).
Hjälp dem att rätta texterna.

Tarea F  
Låt eleverna intervjua sina kamrater. I bildordlistan sidan 66 finns namn på 
fler sporter. 
Andra sporter: skateboard = (el) monopatín; rullskridskor = (el) patín/(los) 
patines de ruedas

Ejercicio 5 
Denna övning är en kontroll av ordförrådet och fraserna, som eleverna bör 
kunna översätta utan att slå upp ord i ordlistan. Uppmuntra dem annars att 
repetera.

Vid rättning tänk på om det är fel som stör eller förstör kommunikationen.
På vintern en invierno, på sommaren en verano kan vara svårt. Den elev som 
översatt med bestämd artikel som i svenskan, har följt ett mönster, och hon/
han har inte förstört kommunikationen.
 
Ejercicio 6
Elever har olika inlärarstilar. Låt de elever som inte gillar denna typ av 
ordsökning arbeta med något annat. Denna sopa de letras finns också som 
kopieringsunderlag (Bild 27). Meddelandet som efterfrågas i 6 C är “Es 
importante entrenar”.

Ejercicio 7 
Detta är en extraövning för de fotbollsintresserade. De elever som gillar 
någon annan sport kan leta på www.estrelladigital.es, klicka sig fram till sin 
favoritsport och skriva ner några termer från den.

Repaso 6
Skriftligt test 6
Elevblad till detta test finns i pärmen under flik 6. Facit till testet återfinns 
under flik 9. Det skriftliga testet 6 kan, i likhet med tidigare test, delas upp på 
två gånger.

Hörförståelsetest 6
Elevblad till detta test finns under flik 7 och manus under flik 10. Facit 
till testet återfinns i pärmen under flik 9. Se kommentaren till tidigare 
hörförståelsetester (kapitel 12 och 15).

Bild 27
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Kapitel 19  ¿Qué tiempo hace?

Bild 28

Bild 29

Ny grammatik
Hace + väderleksuttryck

Presentera uttrycken för väderlek. Använd Bild 28.  
Låt eleverna säga efter. 

Tarea A

¿Cuántos grados hace?
Presentera:
Hoy es el XX (dagens datum).
El 24 de diciembre es una fecha.
¿Qué fecha es? Es el 24 de diciembre.

Låt eleverna rabbla månadernas namn.

Låt eleverna lyssna på dialogen med stängda böcker.
Lystringsfrågor:
1  ¿Cuántos grados hace en San Sebastián en enero?
2  ¿Cuántos grados hace en Montevideo en enero?
3  ¿Qué fecha es?

Låt eleverna arbeta med dialogen enligt Consejo 1 och sedan göra Tarea B.

Ejercicio 2 Escucha.
Hjälp eleverna att rätta. Ställ olika krav på vad de skriver. Påminn dem om att 
deras version 2 bedöms.

Ejercicio 3 och Ejercicio 4 kan göras senare. Korsordet i Ejercicio 3 finns också 
som kopieringsunderlag (Bild 29).

¿Vamos a la playa?
Låt eleverna lyssna med stängda böcker. 
Lystringsfrågor: 
1  ¿Cuántos grados hace?
2  ¿Adónde quiere ir la chica?
3  ¿Adónde quieren ir los dos chicos?

Låt eleverna lyssna med öppna böcker och arbeta med texten enligt Consejo 1.

Tarea C

Ejercicio 5
är frågor på innehållet. Påminn eleverna om Consejo 20, så att de övar sig i att 
berätta sammanhängande utan stöd av frågor.

Ejercicio 6
Det är viktigt att varje enskild elev skriver ett samtal. Ibland litar elever på att 
det räcker om en i paret eller gruppen skriver ner.

Ejercicio 7
Eleverna övar dialogen och övar sig i att söka information på nätet. På nätet 
finns ett sådant överflöd av information att eleverna lätt fastnar. Se därför till 
att de har tydliga uppgifter att leta efter.
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Kapitel 20  ¿Qué película  
   echan? 
Ny grammatik
A ti, ¿qué te gustaría ver?
Presens av verbet empezar

Introducera verbet empezar
Förslag: 
La clase de hoy empieza a las 14:10 y termina a las 15:00.
Skriv formerna på tavlan och be eleverna dra slutsatser. 
Empezar övas i Ejercicio 4.

Introducera texten med att visa bioannonser från din lokala tidning.
Presentera ordförrådet, t.ex. película, peli, cine, ir al cine.  
¿Cómo se llaman los cines en tu ciudad?

Berätta om spansk film. Finns någon aktuell just nu? Känner eleverna till 
någon? Skriv på tavlan allt eftersom eleverna kommer med förslag.

Samtalet i Libro de textos kan delas upp i två delar:

Raderna 1–18 
Texten innehåller många namn. Låt eleverna lyssna med öppna böcker och 
arbeta med raderna 1–18 enligt Consejo 1.

Tarea A

Raderna 19–32 
Låt eleverna lyssna till fortsättningen av dialogen med öppna böcker, arbeta 
med texten och sedan göra 
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3

Películas 
är en lästext. De nya orden finns i den alfabetiska spansk-svenska ordlistan. 
Eleverna har nytta av att öva sig i att leta i en alfabetisk lista.  

Ge eleverna tid att försöka förstå. Vissa elever är mycket filmintresserade, men 
alla kan nog säga något om filmerna. För de fyra första filmerna finns en kort 
innehållsbeskrivning. 

Tarea B
Ejercicio 5 
 
Ejercicio 6
Ta gärna in och rätta elevernas samtal.

Ejercicio 7
är avsedd främst för de filmintresserade, men låt alla försöka.

ÖVERSÄTTNING TILL OCH FRÅN 

SPANSKA, s. 5:25
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Kapitel 21  El cine español
Förberedande grammatik
Hundratal, årtal

Visserligen är både El cine español och El doblaje de películas extranjeras 
lästexter, men i dessa texter finns hundratal och årtal. Ta upp det momentet 
om du vill. Öva i så fall detta i Ejercicio 1 och Ejercicio 2 innan du arbetar 
med texterna.

Ejercicio 1
Räkneord måste övas mycket, inte minst att uppfatta det man hör. Eleverna 
skriver här ner räkneord, som de ska uttala så tydligt att kamraten förstår.

Detta är en övning som man kan ge eleverna då och då, när man vill ha ett 
avbrott. De kan t.ex. skriva ner telefonnummer.  

Ejercicio 2 Escucha.
Det viktiga här är årtalen, att lyssna och fylla i samt att uttala dem själv.
En läsövning blir det om eleverna försöker översätta meningarna till svenska. 
Innehållet ger fakta om Spaniens historia och kultur.

Sidorna 52–53 i Libro de textos
Texten inehåller många namn. Låt eleverna lyssna med öppna böcker, försöka 
förstå texten och sedan göra 
Tarea A

Ejercicio 3 kan göras längre fram. 
Variant:
Eleverna har arbetat en hel del med olika semantiska grupper, ordfält.  
Låt eleverna arbeta i grupper och göra en likadan övning med andra ord.  
Varje grupp gör förslagsvis tre förslag. Låt dem sedan lösa varandras uppgifter.

El doblaje de películas extranjeras
Innehållet är viktigast. Låt eleverna lyssna med öppna böcker och sedan göra 
Tarea B

Ejercicio 4 passar den filmintresserade.  
Ejercicio 5 övar jämna tiotal och hundratal.

Läsförståelsetest 4
Läsförståelsetest 4 handlar bl.a. om “Che” Guevara. Om eleverna frågar: 
“Che” är ett mycket vanligt utfyllnadsord i vardagsspråket i La Plata-länderna, 
där det används för att påkalla uppmärksamhet, uttrycka förvåning, o. dyl. 
Argentinaren Ernesto Guevara fick tilltalsnamnet “Che” när han kom till 
Kuba i mitten av 1950-talet. (“Es un che.” = “Det är en argentinare.”)
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Kapitel 22  ¿Aprobado o no?
Ny grammatik 
Ir a + infinitiv
A + personligt objekt
  

Introducera uttryck för framtid
Ejercicio 1
Ejercicio 2 
Påminn eleverna om att formulera regeln med egna ord.

Sidan 54 i Libro de textos 
Introducera innehållet och skolord. Teckningen med de båda flickorna finns 
också som kopieringsunderlag (Bild 30).  
Några nya ord:
asignaturas,  por ejemplo el inglés, las matemáticas y la lengua, aprobar las 
asignaturas, suspender las asignaturas

Dialogen innehåller många vardagliga fraser. Låt eleverna lyssna med öppna 
böcker. Låt dem sedan arbeta med texten och därpå göra
Tarea A

Ejercicio 3  
Ge eleverna tid att jämföra och fundera.

Dos mujeres
Ny grammatik 
Le och la som objektspronomen

Låt eleverna lyssna med stängda böcker och sedan göra
Tarea B 1, 2 och 3

Låt eleverna lyssna igen, men nu med öppna böcker, arbeta med texten och 
göra
Tarea B 4

Ejercicio 4 
Denna övning är direkt kopplad till texten. Eleverna får en första kunskap om 
objektspronomen för att kunna förstå texter. Objektspronomen i sin helhet tas 
upp i Buena idea 2.

Ejercicio 5 Escucha.
Låt eleverna arbeta ungefär som vid dictogloss. Låt dem lyssna flera gånger och 
sedan jämföra med en kamrat. Om de är oense, låt dem lyssna igen.

Ejercicio 6

ATT JÄMFÖRA, s. 5:34

ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ, s. 5:4

Bild 30
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Un sistema escolar duro

Detta är en lästext och ett bra komplement till ¿Aprobado o no? 
Låt eleverna lyssna med öppna böcker och sedan göra  
Tarea C

Ejercicio 7
Ejercicio 8
Ejercicio 9
hör alla ihop med kapitlet och övar verb, skolord, perfekt och negationer.

Ejercicio 10 
Låt övningen ta sin tid. När eleverna hittar på själva tänker de på innehållet 
och minns troligen bättre vad de skrivit.

Om man sätter upp några blädderblocksblad i klassrummet kan man med 
färgpenna markera t.ex. vilka adjektiv som är lika i feminin och maskulin.  
De elever som är visuella har starkt stöd i sådana bilder, men alla kan ha nytta 
av dem.

Ejercicio 11
Att ge förväntningar.
Visa bildserien på Bild 31. Fråga eleverna vad de får för associationer.

Låt dem sedan arbeta med att välja text till varje bild. Med hjälp av bilderna 
får de återberätta sagan. Alla elever ska berätta åtminstone till några bilder.

Låt de elever som arbetar snabbare berätta slutet på sagan.
Blir det bra kan de berätta högt för de övriga i gruppen.

Bild 31
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Kapitel 23  Argentina
Här ges fakta om Argentina. Detta kapitel innehåller ingen ny grammatik.

Tarea A
Låt eleverna skriva en sammanhängande text om Argentina och använda de 
texter de läst om Spanien och Chile som mönster.

Låt dem översätta bildtexterna.

En Buenos Aires
Den variant av det spanska spåket som presenteras i Buena idea 1 är den 
europeiska standardspanskan. Men i kapitel 12 har eleverna fått lyssna på en 
spanska med andalusisk infärgning. 

I Buenos Aires-dialogen ges ett smakprov på språket i La Plata-området (i 
länder som Argentina och Uruguay). Här ersätts tilltalsordet tú med ordet 
vos. Detta kallas för “voseo”, som är norm i Argentina. Verbformen som följer 
på “vos” är (för –ar och –er-verb) andra person plural minus “i”, alltså t.ex. 
“trabajás”, “tenés”, etc.   

Låt eleverna lyssna med öppen bok, översätta den korta dialogen och sedan 
göra Tarea B.
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Kapitel 24  Poder hispano 
Detta är en lästext med många namn och siffror. Kapitlet innehåller ingen ny 
grammatik. 
Låt eleverna lyssna med öppen bok, arbeta med texten och sedan göra 
Tarea A

El mundo hispánico
Detta är en provkarta på spansktalande personligheter inom olika områden 
som konst, sport, litteratur, sång och musik, arkitektur, film och dans.

Ejercicio
Eleverna arbetar mer med texten och tar ställning till påståenden om 
innehållet.

Tarea B
Låt eleverna välja vem de vill presentera. Här blir det ett utmärkt tillfälle 
för dem att få arbeta i skolans bibliotek, med internet eller en aktuell 
uppslagsbok.

Sången Hablemos el mismo idioma
Sångerna är tänkta som avkoppling. Innehållet i denna sång är dock väl värd 
att ta fasta på. En grovöversättning till svenska finns på sidan 125 i Libro de 
textos.

Som det står i förordet finns det skillnader i språket mellan och inom 
länderna i den spansktalande världen, men man kan lätt göra sig förstådd i 
hela den spansktalande världen. 

Förklara för den elev som undrar över formen hablemos att det betyder låt oss 
tala och är en annan form (konjunktiv) än hablamos (indikativ) som betyder 
vi talar.
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Consejos 1–24 med hänvisningar 
till didaktikfliken

ATT FÖRSTÅ, s. 5:3

ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ, s. 5:4

ARBETE I GRUPP, s. 5:38

ATT LÄRA IN GRAMMATIK, s. 5:16

I Libro de trabajo finns 24 Consejos – råd till eleverna. Ge eleverna tid att 
reflektera över dessa råd och att diskutera med sina kamrater och med dig.

Alla Consejos finns samlade här med hänvisning till motsvarande rubrik i  
didaktikavsnittet under flik 5.

KAPITEL 1

Consejo 1  Att arbeta med dialoger och samtal 
Många texter i Buena idea är dialoger och samtal. Så här kan du arbeta med 
dem: 
• Lyssna.
• Läs på spanska, gärna i roller.
• Försök förstå texten innan du slår upp orden i ordlistan. Ju mer du arbetar 

med att själv försöka förstå, desto lättare lär du in orden och desto bättre 
kommer du ihåg dem.

• Ordlistan slår du upp i sista hand. Ordlistan är till din hjälp för att 
kontrollera att du förstått orden och för att förhöra dig själv på dem.

• Öva in dialogerna och samtalen.                                       

Consejo 2  Att lyssna och förstå
En del människor är bättre än andra på att förstå det de lyssnar till. Men alla 
kan öva upp sin förmåga.
Du tycker säkert att spanjorer talar snabbt, men du behöver inte alltid förstå 
varje ord som sägs. I en del hörövningar, som t.ex. i Ejercicio 3, räcker det 
med att besvara ett par frågor.                               

 

KAPITEL 2 

Consejo 3  Arbeta tillsammans! 
För att tala och göra dig förstådd, för att lyssna och förstå och för att diskutera 
olika lösningar till uppgifter behöver du arbeta med andra. Variera arbetet så 
att du arbetar med olika kamrater.  

KAPITEL 3

Consejo 4  Lär dig den grammatik du behöver!
I Buena idea ges grammatiken i små doser. I de första kapitlen lär du dig t.ex. 
me llamo, se llama och soy, eres, es. För de uppgifter du ska göra nu behövs 
inte fler former av dessa verb.
När du så småningom behöver fler verbformer för det som du vill uttrycka 
kommer du att lära dig dem.
Det är viktigt att du förstår vad du lär in och att du använder vad du lär in.  
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Consejo 5  Att lösa ett problem, att lära in
• När du löst ett problem, t.ex. översatt till spanska och rättat uppgiften,  

ta då för vana att lära in fraserna. Läs dem högt. Förhör varandra. 
• Markera med ett Vale (eller OK) om du tycker att du kan uppgiften.  

Om du gjort något fel, stryk under det, öva extra på det.
• Gå tillbaka till uppgifter som du inte haft allt rätt på och öva igen tills du 

kan sätta ett Vale i kanten.

KAPITEL 4

Consejo 6  Att arbeta med berättande text
Kapitel 4 inleds med några rader berättande text. Arbeta som med dialogerna 
(Consejo 1), men här får du läsa texten högt själv.
Du lär dig bättre om du läser högt.
Läs flera gånger, både som en inledning för att förstå innehållet och som en 
avslutning när du vet vad texten betyder.  

Consejo 7  Lyssna och skriv en kort text! 
Dictogloss är en typ av hörövning som du kanske inte haft tidigare. Vid t.ex. en 
diktamen skriver du ner varje ord som läses upp. Vid andra hörövningar ska 
du lyssna efter viss information som t.ex. i kapitel 1, Ejercicio 3.
Vid en dictogloss är målet att du ska skriva en egen kort text baserad på det du 
lyssnat till. Du får lyssna flera gånger.  
  

KAPITEL 5

Consejo 8  Att lära sig ord
Att lära sig ord tar tid. Orden behöver nötas in.
Ta vara på tiden under lektionerna.
• Fundera över hur du gör för att minnas det  du lär dig
• Koncentrera dig medan du arbetar med att lära in.
I Tarea A har du stöd av bilder för att  först förstå och för att sedan lära in 
orden. Det hjälper ofta bra.  
 

KAPITEL 6

Consejo 9  Att läsa och förstå
I Tarea A har du använt ett viktigt sätt att arbeta med läsförståelse, nämligen 
att fundera över dina förkunskaper och vad du redan vet innan du läser 
texten.
Innan du läser en text ska du fundera över vilka förväntningar du har, 
fundera över vilken sorts text du ska läsa. Är det en berättelse, en rolig 
historia, en saga, en reklamtext, en instruktion, en informativ text, en dikt,  
en sångtext, en dialog?
Rubriken och illustrationerna visar att kapitel 6 är informativa texter om 
Spanien och Chile.      

Consejo 10  Att förstå ord
I texterna om Spanien och Chile räcker det med att du förstår innehållet.  
Då behöver du inte lära in alla orden.
När du lär dig spanska upptäcker du att du redan kan förstå många ord fastän 
du inte sett dem tidigare. Det gör du därför att de liknar ord i svenskan, i ett 
annat förstaspråk eller kanske i andra språk du läser.
Ta dig tid att fundera över vad ett ord kan betyda innan du slår upp det 

HUR LÄR MAN SIG?, s. 5:31

ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ, s. 5:7

ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ, s. 5:4

ATT SKRIVA, s. 5:23

ATT LÄRA IN ORD/FRASER, s. 5:14

ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ, s. 5:7
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i ordlistan. Fundera också på i vilket sammanhang ordet står. Läs hela 
meningen där ordet ingår och kanske också några meningar till, så kan du få 
förklaringen. 
 

KAPITEL 7

Consejo 11  Berätta muntligt och skriftligt
När du ska berätta på spanska letar du ofta efter ord.
Ta för vana att
• Först berätta muntligt, hoppa över ord du inte kommer på genast.  

Arbeta gärna i par, så hjälper ni varandra.
• Skriv sedan det du vill berätta. Om du börjar skriva med en gång, är det 

lätt att du fastnar i detaljer.  

Consejo 12  Kommer du ihåg vad du lärt dig?
När du tycker att du har tid över, men inte vill börja på
något nytt:
• Välj ut någon bild ni arbetat med. Beskriv den.
• Välj ute någon person i boken. Beskriv honom/henne.
• Förhör varandra eller dig själv på något avsnitt i styckeordlistan.
• Välj några rader ni jobbat med. Läs upp, diktera, för en kamrat som 

skriver ner. Rätta tillsammans. Byt roller.
• Kontrollera att du kan “gamla” övningar. Förhör varandra. 

KAPITEL 8

Consejo 13  Våga göra fel!
Använd spanskan så mycket som möjligt. Du lär dig genom att söka i minnet 
efter ord. Vad händer om du säger fel? Ingenting, bara du gjort dig förstådd. 
Fel och misstag får man göra när man lär sig. Du lär dig av de fel du gör. 

KAPITEL 9

Consejo 14  Använd dig av minnesknep!
När du lär in ord har du nytta av olika knep (=  strategier) för att minnas 
det du lär dig. Tidigare (i kapitel 5) har du använt dig av bilder som hjälp för 
minnet. 
Olika människor lär sig på olika sätt. Var och en måste använda sitt sätt. 
Man kan tänka på 
• hur ordet låter
• i vilket sammanhang det står
• om det liknar något annat spanskt ord
• om det liknar ett ord i ett annat språk
• vilken bokstav ordet börjar på
• någon person som kan höra ihop med ordet.
Man kan
• sätta in ordet i en mening
• sätta samman de nya orden till en liten historia.
Prova i Ejercicio 5 hur du gör.                                                         

ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ, s. 5:7

ATT TALA, s. 5:19

ATT SKRIVA, s. 5:23

MINNET, s. 5:31

ATT ANVÄNDA SPRÅKET, s. 5:27

ATT RÄTTA OCH BEDÖMA FEL, s. 5:44

MINNET, s. 31
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Consejo 15  Vad innebär det att kunna ett ord?
Diskutera med en kamrat. 
Så här svarade en elev: “Förstå det, uttala det, sätta in det i en mening.”
Räcker det eller vill du lägga till något?

KAPITEL 10

Consejo 16  Använd orden du lärt dig!
I friare övningar, som t.ex. i Ejercicio 4, är det meningen att
• du ska använda de ord du lärt in
• du ska fundera och välja 
• du ska berätta så tydligt för dina kamrater att de förstår
• du ska öva dig i att lyssna på dina kamrater. 

KAPITEL 11

Consejo 17  Hitta din egen inlärarstil!
Vi lär oss alla på olika sätt. Vi passar in på flera inlärarstilar, men ofta är vi 
starkare inom vissa och svagare inom andra. Genom att fundera på hur du lär 
dig bäst kan du utnyttja dina starka sidor.
Vad innebär det här för dig?
Vilka är dina starka sidor?
Arbeta med en kamrat och diskutera vad som passar er.   

KAPITEL 13

Consejo 18  Fantisera!
Ta alla chanser att använda spanskan och våga använda det språk du lärt dig 
(Consejo 13). I rollspel har du stora möjligheter att fantisera, att prova dig 
fram. Kom ihåg småorden.                            

KAPITEL 14

Consejo 19  Formulera regeln med egna ord!
Ta för vana att med egna ord formulera en regel när du lär dig ny grammatik.
Då märker du om du förstår vad regeln innebär. 
Arbeta med en kamrat. Förklara för varandra.   

KAPITEL 17

Consejo 20  Att besvara frågor på text
Genom att  besvara frågor på texten övar du in ordförrådet.
För att få prata mer spanska själv kan du sedan utgå från frågorna för att 
berätta med fullständiga meningar. 
Gör så med frågorna i Ejercicio 3: “Karim escribe la carta... .”   

 

ATT LÄRA IN ORD/FRASER, s. 5:14

MINNET, s. 5:31

ATT ANVÄNDA SPRÅKET, s. 5:27

INLÄRARSTILAR, s. 5:33

ATT ANVÄNDA SPRÅKET, s. 5:27

ATT LÄRA IN GRAMMATIK, s. 5:16

ATT TALA, s. 5:19
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KAPITEL 18

Consejo 21  Sök information på nätet!
På nätet hittar du mer information. Gå t.ex. in på adressen till den första 
elektroniska dagstidningen på spanska: www.estrelladigital.es 
Du kan nog förstå en del rubriker där och klicka dig vidare till förslagsvis 
“deportes”. Andra adresser du kan ha nytta av:  
www.google.es och www.google.com 
 

KAPITEL 20

Consejo 22  Att använda den alfabetiska ordlistan
Du har övat dig i att först försöka lista ut vad orden betyder innan du slår upp 
dem i styckeordlistan. Gör så också i Libro de textos, Tarea B. Men här får du 
öva dig i att använda den alfabetiska ordlistan.  

KAPITEL 22

Consejo 23  Jämför och dra slutsatser!
Vid all inlärning har du nytta av att jämföra och dra slutsatser. I Ejercicio 3 
har du jämfört fem satser för att få fram regeln för a framför ett personligt 
objekt.
När du lär dig något nytt kommer du lättare ihåg det nya om du jämför med 
något du redan kan.
Vill du t.ex.lära in formerna av ett verb, jämför då med ett verb du redan kan.

Consejo 24  Lär in orden i ordfält!
Både för att lättare förstå och för att lättare lära in har du nytta av att arbeta 
med ord som hör till samma område, samma ordfält, t.ex. sport, musik eller 
kläder.
I Ejercicio 7 arbetar du med “skolord”.   

HUR LÄR MAN SIG?, s. 5:31

WEBB-LÄNKAR, s. 1:2

ATT LÄRA IN ORD, s. 5:14

ATT LÄRA IN ORD, s. 5:14
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Didaktik
Vad är didaktik?
Det finns olika definitioner av ordet didaktik, som egentligen betyder undervis-
ningslära. Det är ett, i Sverige, nyare och vidare begrepp än metodik som böcker 
om undervisning handlade om tidigare. I denna Lärarpärm diskuteras såväl 
inlärning och undervisning av ämnet spanska som de praktiska överväganden 
du som lärare ställs inför när du förbereder och planerar ditt arbete och när du 
arbetar med dina elever. 

Klassrumsforskningen är betydande och litteraturen är omfattande. Det finns 
många intressanta titlar för den som vill fördjupa sig. Om du vill läsa mer finns 
förslag under flik 1. 

När det gäller undervisning finns en hel del tyst kunskap. Det är en kunskap 
som bygger på den enskilde personens samlade erfarenhet och är en kunskap 
som man inte så lätt kan formulera i ord. Den kunskapen hjälper oss lärare att 
fatta de snabba beslut som ofta krävs i en undervisningssituation. Det man 
kallar intuition bygger på den tysta kunskapen, den är inte medfödd, men den 
kan tränas upp. Den tränas upp genom övning och genom att man reflekterar 
över de olika undervisningssituationerna. Fråga dig ofta: Varför gick det här så 
bra? Varför gick det här inte så bra? 

Vad ingår i kommunikativ förmåga?
Ett viktigt mål i Buena idea är kommunikation. Vad innebär det? I La communi-
cation dans la classe de langue resumeras Europarådets principer för kommuni-
kativ kompetens. De sex delkompetenserna kan sägas vara:

•	 Lingvistisk kompetens
Kunskap om ord och regler som gör att vi kan uttrycka oss meningsfullt.

•	 Socio-lingvistisk kompetens
Förmågan att använda språket på ett sätt som är anpassat till situationen.
Man kan fråga: Vem kommunicerar med vem? Om vad? Var? Varför?

•	 Diskursiv kompetens
Förmågan att uttrycka sig med sammanhang, att använda bindeord.

•	 Strategisk kompetens
 Förmågan att använda olika strategier för att lära sig på ett effektivt sätt och 

för att kompensera sig med omskrivningar, förklaringar när man saknar ett 
uttryck/ett ord.

•	 Socio-kulturell kompetens
Kunskap om den kulturella miljön så att man uttrycker sig på ett sätt som är
anpassat till den.

•	 Social kompetens
Förmågan att vilja och våga ta kontakt med andra. 

Lingvistisk kompetens har av hävd övats i språkundervisningen. I Buena idea 
övar sig eleverna dessutom i att använda småord, bindeord (den diskursiva 
kompetensen), att fundera över hur de lär sig, hur de minns vad de lär sig (den 
strategiska kompetensen), att våga använda språket (den sociala kompetensen), 
den socio-lingvistiska och den socio-kulturella kompetensen börjar byggas ut, 
t.ex. skillnaden mellan tilltal tú och tilltal usted och kunskap om spanskspråkiga 
miljöer.
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I Buena idea ligger fokus på elevernas inlärning, mer än på lärarens undervis-
ning. Läraren är inte mindre viktig än förr, men lärare och elever har fått nya 
roller. Samarbete sker mellan lärare och elever och eleverna sinsemellan. Elev-
erna ska ta större ansvar för sin inlärning. De uppmanas reflektera över hur de 
lär sig.

Fråga därför dina elever hur de tänker och funderar när de löser språkliga 
uppgifter. Du kan då lära dig mycket om deras inlärning och hur du ska hjälpa 
dem.

Boken I huvudet på en elev (Bonnier Utbildning AB, 2000) är en sammanställ-
ning av ett forskningsprojekt, STRIMS, Strategier vid inlärningen av moderna 
språk, som försökte ta reda på och beskriva hur elever tänker i olika inlärnings-
situationer. Spanska är ett av de undersökta språken.

Allt är sammanvävt. Elever lyssnar och talar, skriver. Elever läser och talar, 
skriver. Därför nämns vissa företeelser flera gånger i den här Lärarpärmen, men 
tonvikten har i de olika avsnitten lagts på olika färdigheter och olika aspekter på 
inlärning. 
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Att förstå
För att förstå när vi läser och när vi lyssnar använder vi ofta samma strategier. 
Vi utnyttjar vår kunskap om världen, vad vi tidigare kan och vi utnyttjar 
sammanhanget. En skriven text ger fler möjligheter. Vi kan göra pauser, vi kan 
gå tillbaka i texten, vi kan fråga någon, vi kan slå upp i en ordbok.

När vi lyssnar till sammanhängande tal kan vi bara i informellare sammanhang 
avbryta den vi lyssnar till. När vi lyssnar till inspelningar kan vi stoppa bandet. 
När vi deltar i en konversation kan vi be om förtydligande.

Förståelse av innehåll och form
Slutmålet när vi läser eller lyssnar är att få information eller att få en upplevelse. 
Men den som lär sig ett nytt språk ska inte bara förstå innehållet, hon/han ska 
också lära sig språket. Koncentrationen på formen kan ibland göra att man inte 
hinner uppfatta innehållet. 

Förväntningar
Vi är i vår uppfattning av världen styrda av våra förväntningar. De kan hjälpa 
oss, men de kan också begränsa oss. Vi har olika förväntningar och lyssnar eller 
läser på olika sätt. Eleverna måste få veta vad som förväntas av dem när de 
lyssnar eller läser. Se nedan under rubriken Förberedande uppgifter.

Svara på spanska eller svenska? 
Ska eleverna svara på svenska eller spanska? Det beror på stadiet och svårighets-
graden. Vill man verkligen ta reda på vad eleverna förstår bör man låta dem 
svara på svenska. Men ofta vill vi utnyttja avlyssningen och textläsningen även 
till språklig inlärning.
 
Låt eleverna när det gäller avlyssning lyssna flera gånger på samma avsnitt. 
Första gången med svar på svenska, andra gången med svar på spanska. Det 
finns elever som har lätt för att förstå, men inte så lätt för att uttrycka sig på 
spanska. För att verkligen mäta deras förmåga att förstå, bör man låta dem  
svara på svenska.

Låt dem när det gäller textläsning svara först på svenska, sedan på spanska.  
Det kan t.o.m. vara så att elever – om de svarar på spanska – har uppfattat 
orden och svarar rätt, men inte vet vad orden betyder. 

Tolerans för tvetydighet eller osäkerhet
Tolerancia ante la ambigüedad
En del elever vill förstå varje ord både när de lyssnar och när de läser. De har 
liten tolerans för att de inte är säkra på att de förstår varje detalj i texten.  
Se avsnittet om inlärarstilar.    

Tala med de eleverna. De kan ha nytta av att försöka förstå ett sammanhang i 
stället, av att märka att förklaringen ofta kommer om de fortsätter att lyssna 
eller läsa. Ofta är inte uppgiften att de ska förstå varje ord. INLÄRARSTILAR, s. 5:33
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Att lyssna och förstå
Att lyssna är en mycket aktiv process, som kräver koncentration. Ungdomar har 
ofta ljud som bakgrund. Det är därför viktigt att markera för dem att de måste 
lyssna aktivt. Eleverna måste få lyssna ofta och lyssna till spanska av olika slag. 
Allt eleverna lyssnar till behöver inte behandlas. Låt dem ibland lyssna som 
avkoppling och stimulans. I det verkliga livet lyssnar vi ofta för att njuta av sång, 
musik, vacker text, rolig text. Vi lyssnar efter ett enstaka faktum – vädret där vi 
bor– eller för längre sakinformation. Uppmuntra eleverna att regelbundet 
lyssna till den elev-cd, som varje elev har i sin Libro de textos. 

Vad ska eleverna lyssna till? 
1. Hörövningarna i Buena idea
I innehållsförteckningen till Libro de trabajo finns alla hörövningar angivna. 
•	 Uttalsövningar ges fortlöpande, t.ex. på sidan 6 i Libro de trabajo, Ejercicio 3 

(på enstaka ljud).
•	 Korta inspelningar där eleven ska svara på en i förväg given fråga. 
 Vi kallar dessa frågor Lystringsfrågor, t.ex. i kapitel 5, E 8. I kapitel 9, E 8 

fyller eleven i resultat från handbollsmatcher.
•	 Lucktexter där eleverna ska fylla i vissa utelämnade ord, t.ex. i kapitel 6, E 4 

eller i kapitel 9, E 6.
•	 Ett samtal, t.ex. i kapitel kap 10, E 3, där elevernas uppgift är att på en lista 

pricka för viss information.
•	 En intervju, t.ex. i kapitel 18, E 4, där elevernas uppgift är att lyssna och 

skriva en kort text om personerna.
•	 En förenklad form av dictogloss, t.ex. i kapitel 4, E 9, där eleverna lyssnar till 

en kort historia, skriver stödord, och tillsammans skriver en kort text 
baserad på vad de hört.

•	 I kapitel 12, E 5 får eleverna lyssna till en för dem känd text inläst med 
andalusisk infärgning. I kapitel 23 ges ett prov på argentinsk spanska.

2. Nya texter 
Under de olika lektionsavsnitten finns många förslag på hur du kan introducera 
ny text.

Berätta själv och utnyttja den inspelade cd:n. Det ligger ett stort värde i att 
eleverna hör många olika röster.

Låt eleverna lyssna till ny text med stängda böcker. Ge dem en lystringsfråga.  
Låt dem lyssna flera gånger. Se t.ex. förslag vid kapitel 2, Salamanca está en 
España.

3. Till varandra
I Buena idea uppmanas eleverna att arbeta tillsammans och att arbeta med olika 
kamrater. I dialoger, i parövningar och i övningar där de har olika information 
som de ska ge varandra uppmanas de att tala så tydligt så att kamraten förstår. 

4. Till läraren
Eleverna ska tala mer än läraren på lektionerna. Därför uppmanas eleverna att 
arbeta i par eller grupp. Men ta som lärare chansen att vara den som introdu-
cerar innehållet och som väcker intresse för den nya text eleverna ska arbeta 
med genom att med hjälp av bild eller vissa stödord berätta i stora drag, lära ut 
några nya ord som eleverna kan behöva inför avlyssningen. Berätta inte för 
mycket. Spara viss information som i stället får ingå i en lystringsfråga. Det ska 
vara lite spännande för eleverna att känna att de förstår.

Instruktionerna i Libro de trabajo ges på svenska. Det gör vi för att alla elever 
snabbt ska förstå vad övningen eller uppgiften går ut på. På så sätt vinns tid för 
övning och inlärning.

Men ge på spanska de enkla instruktioner som ofta upprepas. Klassrumsfraser 
finns på pärmarnas insidor i Libro de trabajo.

5. Till nyhetsprogam i radio och tv, filmer, Utbildningsradion

6. Till sånger, musik och vacker text
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Hur ska eleverna lyssna?
Eleverna kan inte bearbeta mer än en viss del av informationen åt gången.  
Den förmågan beror på hur mycket spanska de kan, hur mycket de kan av 
ämnet och hur de bearbetar informationen. 

Det betyder att det är svårt att hitta hörövningar som passar många elever 
samtidigt. Ibland kan vi låta eleverna lyssna i mindre grupper, men ofta lyssnar 
hela spanskgruppen samtidigt. Ett sätt att då individualisera, att ställa krav som 
den enskilde eleven tycker är rimliga, är t.ex. att låta eleven svara på svenska 
eller att låta eleven lyssna med skriven text framför sig. Låt eleverna lyssna flera 
gånger på samma text med paus emellan så att de hinner fundera över vad de 
fått fram. Detta handlar om att öva upp förmågan att lyssna och förstå. Vill du 
testa hörförståelsen bör eleverna få svara på svenska.

Förberedande uppgifter  
Förväntningar kan skapas på olika sätt:
•	 Eleverna kan få frågor i förväg. Vi har kallat dessa för lystringsfrågor. Ibland 

ger vi frågorna på spanska, ibland på svenska.
•	 Eleverna kan få fundera kring en bild/bildserie för att aktivera det ordförråd 

som bilden illustrerar.
•	 Eleverna kan få i uppgift att fundera över t.ex. Kanarieöarna innan de 

lyssnar på information om öarna (t.ex. i kapitel 6, E 4). Alla har några 
associationer att komma med. Låt dem berätta vad de vet på svenska om de 
inte har de spanska orden. 

•	 Låt eleverna arbeta i flera steg, som t.ex. i kapitel 1, E 3. 

Dictogloss
Dictogloss är en ny typ av hörövning som här ges i en förenklad form. Nunan 
(1991) beskriver fyra steg:
1.  Förberedelse, där läraren förbereder elever på vilken sorts text de ska lyssna 

till och kollar att de vet vad de ska göra.
2.  Eleverna lyssnar till texten två gånger. Första gången lyssnar de utan att 

skriva något, andra gången skriver de ner stödord.
3.  Eleverna samlar sina stödord och skriver själva en text.
4.  Ibland diskuterar eleverna sina texter med varandra. Ibland kopieras en text 

på overhead för gemensam diskussion.

I Consejo 7, kapitel 4, E 9, ges en instruktion till eleverna. I Buena idea 1 kan det 
bara bli fråga om mycket korta texter. Men förhoppningsvis vänjer sig eleverna 
vid ett sätt att lyssna aktivt och att börja diskutera textens utformning med 
varandra. Och förhoppningsvis är de längre fram mogna att diskutera på 
spanska.  

Med eller utan text?
Diskutera med eleverna. Många elever menar att de förstår bättre om de 
samtidigt ser texten. De förstår säkert bättre just den texten, men de övar inte 
sin förmåga att lyssna och förstå. Just de fraser som dras ihop, som är så typiska 
för spanskt talspråk, måste övas utan text för ögonen. Försök uppmuntra de 
elever som kan klara det, att lyssna utan text bägge gångerna. Det är ett enkelt 
sätt att individualisera den input eleverna får.

Låt eleverna lyssna till ett flöde av språket. Uppmuntra dem att fortsätta att 
lyssna även om det är något ord de inte uppfattar. Gör inte avbrott – avbrotten 
stör mer än de hjälper – utan låt eleverna i stället lyssna flera gånger. Vänj dem 
vid att de inte behöver uppfatta varje ord som sägs, att det räcker med att kunna 
besvara frågor de fått. Se Consejo 2. I kapitel 1, E 3 får eleverna lyssna en gång 
för fråga B och ytterligare en gång för fråga C. Likadant i kapitel 3, E 4 och i 
kapitel 10, E 3.
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Spanskspråkiga nyhetsprogram på radion
Nyhetsprogram innehåller ofta en rad olika nyheter. Ge inte översättning av nya 
ord före avlyssningen. Då försvinner spänningen inför att lyssna på något nytt 
och okänt. Du kan förslagsvis arbeta så här:

1.  Skriv på tavlan upp en siffra för varje nyhet. Be eleverna göra likadant. 
2.  Be eleverna att ta fasta på något ord de uppfattar i varje nyhet.
3.  Efter första avlyssningen skriv, på elevernas diktamen, ett ord minst för varje 

nyhet. Se till att de elever som inte är så duktiga får svara först då det är 
lättast. Låt dem svara på svenska om de inte kan det spanska ordet.

4.  Låt eleverna lyssna igen och fyll i på tavlan – svenska eller spanska. Nu har 
de koncentrerat sig på innehållet.

5.  Lyssna igen och be dem hitta de spanska orden. 

Fördelen med denna typ av program är just att de innehåller en rad olika 
nyheter. I program med ett sammanhängande innehåll kan den elev som tappar 
tråden också tappa intresset för att lyssna vidare. Här kan man börja på nytt.

Se annan användning av nyhetsprogram under avsnittet Att använda språket.

Lucktexter  
1.  Låt eleverna ögna igenom texten med luckorna. 
2.  Lyssna utan att skriva.
3.  Lyssna och fylla i luckorna.
4.  Om eleverna fortfarande har luckor, be dem dra nytta av sammanhanget för 

att dra slutsatser om vilken sorts ord som kunde stå i de luckor som eventu-
ellt är tomma.

5.  Spela cd:n igen.

Kom ihåg Consejo 5.
En text med luckor kan ge användbar information. Låt eleverna surrläsa texten. 
Kolla att de vet vad alla ord betyder. Surrläsning tas upp nedan under rubriken 
Hur kan man arbeta med texter?

Tv-program  
Hittar man rätt teveprogram har eleverna nytta av att kunna se den som pratar. 
Ta korta avsnitt. Ge eventuellt ett antal meningar på svenska och uppmana 
eleverna att lyssna efter hur de uttrycks på spanska.

Efterbehandling/Uppföljning
Innehållet är viktigt, men eleverna ska också utvidga sina kunskaper i spanska.
De kan få frågor som: Vilka fraser använder man här för att ursäkta sig, för  
att …

Om eleverna vet att uppföljning kommer, lyssnar de säkert mer aktivt, skriver 
fler stödord.
Några förslag:  
Berätta på spanska om Kanarieöarna (som i kapitel 6).
Läsa dialogen i par.
Surrläsa om de fyllt i en lucktext. Se nedan under Hur kan man arbeta med 
texter?
Göra en mindmap om en person, en plats, ett ämnesområde.
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Att läsa och förstå
Elever som lär sig språk har alltid läst texter på det nya språket och har arbetat 
med uppgifter av olika slag. Men de har sällan tränats i att öka sin läsförmåga. 
Läsförståelse är inte samma sak som läskunnighet. En del elever är goda läsare, 
men många behöver lång tid för att ta sig igenom en text på ett nytt språk. 
Precis som vid avlyssning ska eleven förstå både innehållet och den språkliga 
formen. Ibland läser vi för att texten ska ge en upplevelse, vara rolig, vara vacker 
…

Vi vill uppmuntra eleverna att utnyttja sammanhanget, kontexten, sin kunskap 
om ämnet och olika språkliga signaler. Det gör många elever när de läser på sitt 
modersmål, men när de läser på det främmande språket tar de ofta ett ord i 
taget.

Särskilt elever med liten tolerans för osäkerhet hejdar sig vid varje ord de inte 
förstår. Elever med större tolerans för osäkerhet accepterar att de inte förstår 
med en gång, går vidare i texten och får där ofta lösningen. 

Läsning är en interaktiv process. Vi tolkar och fyller i det vi inte ser. Om det i 
slutet av ett spanskt brev står ….razos förstår vi att ordet är abrazos. Kontexten 
gör att vi förstår.

I Buena idea får eleverna många råd om läsning. Consejo 1 tar upp vikten av att 
försöka förstå en text innan man slår upp orden. I faktatexten om Spanien, 
kapitel 6, Tarea A, funderar eleverna över vad de vet om landet innan de läser 
texten. I samma kapitel, E 6, tar eleverna ställning till hur de gör för att förstå 
orden i texten.

Skimning och scanning
Olika texter är uppbyggda på olika sätt. Varje text har sitt schema eller script.  
En saga är inte uppbyggd på samma sätt som en tidningsartikel. Om eleverna 
vet vad de ska läsa ställs de in på våglängden för det schemat, för den texten. 
Eleverna måste få förväntningar på vad de ska läsa. 

De måste få veta vilken information de ska ta fram. När man vill få en uppfatt-
ning om de viktigaste tankarna i en text använder man en teknik, skimming, 
och när man letar efter vissa detaljer använder man en annan teknik scanning. 
Frågorna formuleras förstås olika och visar eleven vad hon/han förväntas göra. 

Att öva sig i att förstå
Låt eleverna ofta, som i kapitel 6, E 6, fundera över orden i en ny text. För att 
skapa förväntningar inför en text kan eleven få följande instruktion: 
(Elevblad att kopiera finns under Flik 12, Elevblad 6.)

1.  Titta allra först på bilden/bilderna och rubriken. Vad tror du att den här 
texten handlar om?

     Vilket intryck vill den förmedla? Varför är den skriven, tror du?
2.  Läs texten rakt igenom. Tycker du att dina gissningar stämde?
3.  Läs texten igen. Berätta för varandra vad den handlar om, vad ni tycker är 

viktigast.

Uppmuntra dessutom eleverna
•	 att gissa om innehållet, att gissa är att bilda en hypotes
•	 att testa sin hypotes, att kolla om gissningen håller
•	 att acceptera viss osäkerhet; se kommentar ovan om tolerans för osäkerhet
•	 att redogöra för hur de gått tillväga när de försökt lösa ett problem.
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Den tidigare kunskap som vi vill att eleven ska använda är
A.  Kunskap om världen och kunskap om logiska sammanhang.
B.  Kunskap om troliga bokstavskombinationer, kunskap om meningsbyggnad 

och kunskap om ordkombinationer. Kunskap om troliga bokstavskombina-
tioner använder vi när vi ”hänger” någon, se flik 15. Kunskap om menings-
byggnad använder vi när vi räknar ut vilken sorts ord som vi funderar över 
– substantiv, verb … Kunskap om ordkombinationer använder vi när vi 
funderar vilka ord som kan kombineras. 

Använder vi dessa olika kunskaper under A och B, använder vi det forskarna 
kallar top-down och bottom-up processing. Den senare har övats mycket under 
språklektionerna, men vi behöver även den förra för att öka vår läsförståelse.

Vikten av omvärldskunskap
Hur viktig vår kunskap om världen är när vi ska förstå en text visas i ett försök: 
Två grupper, en grupp amerikaner och en grupp indier, fick läsa två texter, som 
handlade om ett amerikanskt respektive ett indiskt bröllop. Det visade sig att 
man mycket bättre kom ihåg den text som handlade om det egna landets 
bröllopstraditioner. Det var till och med så att informationen om den främ-
mande kulturen ändrades så att den passade in i det egna landets mönster.  
Så mycket kan förväntningar påverka läsaren.

Bilda hypoteser
Man kan inte nog betona vikten av att bilda hypoteser. Det är grunden för all 
inlärning. Men det räcker inte med att gissa. Man måste testa hypotesen för att 
se om den stämmer. Om inte, får man bilda en ny hypotes. 

Elever läste på spanska sagan om Rubita y los tres osos. Rubita kommer in i 
björnarnas hus och ser tres platos de leche y miel. Många elever hejdar sig vid 
ordet miel. När man frågar En casa de los osos, ¿qué hay para comer? gissar de 
genast på honung. Ge eleverna tid för dessa reflexioner. Det går naturligtvis 
fortare att ge dem ordet direkt och ibland kan det vara bråttom – du vet att 
lektionen snart är slut –, men det är väl använd tid.

Texter för läsförståelse
En sak är att förstå, en annan att lära in det man förstått. För att förstå är 
sammanhanget viktigt, för att lära in är de språkliga signalerna viktiga. Var noga 
med att eleverna vet när det räcker med att de förstår en text och när de också 
ska lära in orden. 

Om man skiljer mellan dessa två kan eleverna läsa texter för innehållets skull, 
för att få mer kunskap om målspråksländerna, om kultur, konst, etc. 

I Buena idea finns ett antal lästexter. De tar upp länder (Dos países hermanos), 
musik (La música latina está de moda), sport (El deporte rey), film (Películas, El 
cine español, El doblaje de películas extranjeras), skolsystemet (Un sistema escolar 
duro) och spanskspråkig kultur (Poder hispano, El mundo hispánico).

Autentiska texter
Övar sig eleverna i att läsa för innehållets skull är det lättare att ta in autentiska 
texter på ett tidigt stadium. I ett försök fick elever ett antal rubriker ur senaste 
veckans EL PAIS (Malmberg 2000). Rubrikerna tog upp olika saker, men 
sammanhanget var ”senaste veckans händelser”. Förslag: 
Skriv 8–10 rubriker från en spansk dagstidning på en overhead eller – ännu 
hellre – kopiera rubrikerna så att de ser autentiska ut. Låt eleverna i grupper 
diskutera de olika rubrikerna. Detta har visat sig väcka stort intresse bland 
elever. Det ger dem äkta tillfredsställelse att märka att de klarar ”riktiga” 
rubriker. 
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Variant 1: Skriv varje rubrik på en lapp som du numrerar. Varje grupp elever får 
en lapp. Sedan byter grupperna lappar med varandra. 

Variant 2: Låt eleverna gå in på nätet (t.ex. www.estrelledigital.es). Där hittar de 
dagens rubriker. Några kanske kan passa.

Hur kan man arbeta med texter?
Olika slag av texter ger olika aktiviteter. Det viktiga är att man varierar arbets-
sättet och att eleverna är medvetna om vad som förväntas av dem. I Buena idea 
finns berättande/beskrivande texter och dialogiska texter. Det finns gott om 
övningar till dem. 

I Consejo 1 och Consejo 4 får eleverna råd om hur de kan arbeta med dialogiska 
respektive berättande/beskrivande texter. När det gäller dialoger faller det sig 
naturligt att öva in dialogen och samtalen, att högt uttala orden och fraserna. 
När det gäller berättande och beskrivande texter uppmanas eleverna att läsa 
dem högt. 

Surrläsning
Påminn eleverna ofta om hur viktigt det är att läsa högt. De ska känna att de 
uttalar alla orden. S.k. surrläsning kan fungera bra. Alla elever läser samtidigt 
texten högt, men inte så att de stör varandra. Fördelarna är många: Det går fort 
och eleven – om du låter henne/honom göra det redan i början av en lektion – 
rekapitulerar vad texten handlar om. Du kanske har texten aktuell, medan 
eleverna kommer direkt från en lektion som handlat om något helt annat. 
Surrläsning kan också fungera när eleverna bekantar sig med en ny text och  
ska lära sig t.ex. hur orden uttalas. 

Frågor på texten – instuderingsfrågor 
Man har ofta diskuterat om elever ska ha frågor på texten. Under den audio-
lingvala tiden skulle eleverna svara på detaljerade frågor på texten och i stort 
sett upprepa textens formuleringar. Det kan dock inte kännas meningsfullt att 
svara på frågor som alla redan har svaret på. 

På nybörjarstadiet kan frågorna fungera som instuderingsfrågor. En del elever 
bearbetar inte texten utan läser om samma rader flera gånger, ofta på ett 
mekaniskt sätt. Får de ett antal frågor tvingas de formulera om, böja verben  
och fundera över texten. Då fungerar frågorna som hjälp för eleven när hon/
han övar in texten. 

I Buena idea finns ett antal uppgifter där eleven får frågor på en text. Använd 
dem som instuderingsfrågor. I Consejo 20 får eleverna rådet att utgå från 
frågorna och berätta sammanhängande.

Bilder 
Bilder, fotografier, teckningar, bildserier är ett utomordentligt stöd för att förstå 
en text, men också för att återberätta texten. Det kan räcka med enkla streck-
gubbar. I Buena idea har eleven ofta stöd av bild för att förstå texten, men också 
för sitt återberättande.

Parafraser – parallelltexter
På ett tidigt stadium kan eleven, med utgångspunkt i en text, skriva en egen 
text. Elever har ofta stor fantasi och kan skriva mycket omväxlande texter.  
Om texten är bra, fråga eleven om du får kopiera hans/hennes text så att övriga 
elever får läsa den. Kom ihåg att allteftersom kopiera olika elevers texter.
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Annan uppföljning, t.ex. mindmap
Eleverna kommer till spansklektionen från lektioner i andra ämnen. Man kan 
inte begära att de ska ha innehållet i den spanska texten helt aktuellt. För att 
värma upp dem kan man göra en mindmap på tavlan. T.ex. 

en el centro de madrid

Låt alla elever komma med förslag. Skriv enstaka ord på tavlan. När det är gjort 
får varje elev på egen hand skriva om ämnet. De visar då att de kan sätta 
samman de enstaka orden till fraser.
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Textens och innehållets 
betydelse
Vilket textinnehåll kan en lärobok i nybörjarspråk ha? Med text avses 
här muntliga och skriftliga dialogiska texter och berättande/beskrivande texter.

Eleverna ska lära sig grunderna i spanskan och de ska få kunskap om vardagsliv 
och kultur i spansktalande länder. Det måste vara en avvägning mellan inne-
hållet och den språkliga svårighetsgraden i texterna. Inlärningen av språket 
kommer i första hand. 

I Buena idea finns dels språkligt inriktade texter, dels lästexter. Dessutom finns 
ett antal sångtexter. Ett varierat och informativt innehåll kan öka elevernas 
motivation för att arbeta med inlärning av språket. 

De språkligt inriktade texterna ger eleverna språk för att klara sig i olika situa-
tioner, lästexterna kunskap om vardagsliv och kultur. Texterna är förankrade i 
spansktalande miljö.

Introducera innehållet i texterna
Ta chansen att vara den som introducerar innehållet i texterna för eleverna och 
som väcker deras nyfikenhet. Utnyttja bilder, foton, rita streckgubbar på tavlan. 
Under de olika lektionsförslagen, flikarna 2 och 3 i Lärarpärmen, finns flera 
exempel på hur du kan göra detta.

Fakta från den spanskspråkiga världen
Låt även innehållet i de språkligt inriktade texterna fungera som avstamp, som 
introduktion till en spanskspråkig verklighet.

I kapitel 2 nämns la ciudad de Gaudí. Visa bilder med hans byggnader. Det finns 
gott om konstböcker. Att hänvisa elever till att söka på nätet är inte helt lätt. 
Ofta får man så många träffar att det är omöjligt för eleverna att välja. De 
behöver en tydlig instruktion. Gå in på www.google.es, sök på Gaudí och du får 
upp Gaudí, genial arquitecto modernista och ett litet antal bilder. Eleverna kan 
förstå rubriken.

I kapitel 7, Un paseo por Madrid, nämns El Quijote. Det kanske kan bli avstamp 
för en kort presentation av Cervantes.

Det du är intresserad av, det dina elever är intresserade av, får styra.

Spansktalande länder 
Ta ofta upp nyheter från den spansktalande världen. Förankra nyheten på 
kartan. Kartor över Spanien och Latinamerika finns som overhead under flik 
14. Se nedan under rubriken Autentiskt material.

För den musikintresserade kan det vara intressant att höra att Juanes efter långa 
turnéer fr.o.m. sommaren 2006 tänker dra sig tillbaka till sin hemstad Medellín 
i Colombia och att han gläds åt att i Frankrike ha utsetts till Caballero de la 
orden de arte y cultura.

I många grupper finns elever som är intresserade av den spansktalande världen. 
Ta fasta på deras intresse. Låt dem berätta på svenska för att kunna ge ett 
fylligare innehåll. Ibland kan det passa att du efteråt tar upp ett antal ord/
begrepp som eleverna använt och ge dem på spanska.
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Sångtexterna 
Sångerna är tänkta som lättsam avkoppling. De kan sättas in när det passar. 
Texterna finns översatta i styckeordlistan. De är ofta svåra, men den elev som är 
intresserad kan få välja ut ett antal ord som hon/han är intresserad av. Musik är 
en viktig del i ungdomars liv. Och latinomusiken är stor. Låt elever som vill ta 
med sånger att lyssna till som avkoppling. Gör en bedömning av vad som 
passar i gruppen.

Lästexter
För att kunna ge eleverna ett fylligare innehåll än deras språkliga kunskaper 
medger finns i Buena idea ett antal lästexter. De är i innehållsförteckningen 
markerade med ett ”L”. I avsnittet Att lära in ord/fraser diskuteras skillnaden 
mellan att ”förstå” ord och ”lära in” ord. Var noga med att eleverna förstår den 
skillnaden.
Lästexterna tar upp: 
España y Chile  kapitel  6
La música latina está de moda  kapitel  15
El deporte rey kapitel  18
Películas  kapitel  20
El cine español kapitel  21
El doblaje de películas extranjeras kapitel  21
Un sistema escolar duro kapitel  22
En Buenos Aires kapitel  23
Poder hispano kapitel  24
    
 
För många elever är Spanien och Latinamerika ett nytt område. De kanske är 
intresserade av musiken, av filmen men vet lite om geografin. Texterna i Buena 
idea är förankrade i spansktalande miljö. Tidigt finns enkla övningar med 
namn på städer och länder. En hörövning ger information om Kanarieöarna 
(kapitel 6, E 4), en annan om mexikanska Cancún (kapitel 12, E 11).

Vardagsliv och kultur
Man talar om ”den dolda kulturen”. Det är svårt att läsa sig till den ”dolda 
kulturen”. Den upptäcker man ofta först när man vistas i det främmande landet. 
Du har som spansklärare stor chans att öppna elevernas ögon för kulturen i 
spanskspråkiga områden och därmed för deras egen kultur.

För oss alla är centrum där vi själva är. Vi tar ofta våra egna vanor för självklara 
och det är först när vi möter andras som vi ifrågasätter våra vanor. Den som lär 
sig språk kan få upp ögonen för både goda och mindre goda sidor i den egna 
kulturen. 

Det kan röra sig om så enkla saker som mattider. Många turister i Spanien från 
norra Europa har blivit besvikna när de velat äta sin kvällsmåltid klockan 18. 
Och en vänfamilj i Madrid hade mycket roligt åt svenska barns ”tack för maten”.
 
Ofta kan en roman ge mer information om livet i ett annat land än en aldrig så 
diger faktabok. Det är anknytningen till personliga öden som gör att informa-
tionen fastnar. Nybörjare läser inte romaner, men även enkla texter i en nybör-
jarbok kan ge fördjupad information. I kapitel 12 arbetar el vendedor de una 
empresa de ordenadores alldeles för mycket för att bland annat kunna betala el 
colegio de los hijos. En viktig information för elever i den svenska skolan. 

I kapitel 17 får eleverna ta del av situationen i en marockansk familj där familje-
fadern gett sig av till Spanien i en ”patera”. Ett problem som ofta nämns i 
spanska tidningar.

ATT LÄRA IN ORD/FRASER, s. 5:14
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I kapitel 22 talar ungdomar om hur det är att vara tvungen att studera på 
sommaren om man inte klarat av läsårets kurs.

En av de delar som ingår i kommunikativ förmåga är ju den sociokulturella 
kompetensen. Därför är innehållet viktigt.

För att betona bredden, för att visa hur stor den spansktalande världen är inleds 
och avslutas Buena idea med ett rikt bildmaterial.

Autentiskt material
Låt eleverna även möta inte tillrättalagda texter. Alla elever tycker det är spän-
nande med autentiskt material. Försök låta dem hitta något de är intresserade 
av. Då känns läsningen meningsfull. Finns intresse så finns ofta också motiva-
tion att ta sig igenom en ganska svår text. Den må handla om fotboll, musik, 
dagsaktuella händelser. I spanskspråkiga tidningar kan du hitta ingresser till 
artiklar, rubriker… 

Eleverna kanske känner sig mer hemma med nätet. Gå in på www.estrelladigital.
es som f.ö. är den första elektroniska dagstidningen på spanska. Se också 
avsnittet Att läsa och förstå, där det ges förslag på hur man tidigt kan använda 
aktuella rubriker. 

Hur väljer man rätt svårighetsgrad? 
En läsforskare menar att det ska vara elevens nivå + 1. Det får inte vara för  
lätt, men det får inte heller vara för svårt. När elever arbetar i mindre grupper 
är det lättare att hitta en lagom svår text för den lilla gruppen. Lätt att säga, men 
inte så lätt att göra. Du måste prova dig fram. 

Det ligger ett stort värde i att eleverna får känna att de klarar av en autentisk 
text. Det ger läsglädje. Ge dem ett par frågor i förväg eller be dem ögna igenom 
texten och berätta på svenska om något de fått ut av texten. Kapitel 24 kan vara 
en bra utgångspunkt för den elev som vill välja ut en person att läsa mer om.

ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ, s. 5:7
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Att lära in ord/fraser
När elever tillfrågades om vad som var lätt och vad som var svårt i spanska 
svarade de att inlärning av ord är lättast och inlärning av grammatik är svårast. 

I samma undersökningar visade det sig att eleverna arbetade mycket mekaniskt 
när de lärde in ord. De använde ordlistan, höll för spalterna i tur och ordning. 
Och de ville bli förhörda på samma sätt! Att lära in de enstaka orden är en bra 
början, men för att kommunicera måste man sätta in orden i fraser. Det insåg 
eleverna när de jämfört sina prestationer på ett förhör av enstaka ord och ett 
förhör som innebar att berätta.

I Buena idea får eleverna fundera över hur de lär sig och minns ord (Consejo 8), 
vilka minnesknep de har (Consejo 14) och vad det innebär att kunna ett ord 
(Consejo 15).

En grupp elever som fick den sista frågan sa att de aldrig funderat över det, trots 
att de hade läst språk i många år. När nu eleverna ska ta ansvar för sin inlärning 
är det viktigt att vi lärare ger dem de redskap de behöver, de modeller de 
behöver för att lära in.

Innehållet har stor betydelse för inlärning av både ord och grammatik.  
Låt eleven möta de nya orden i ett sammanhang. I Consejo 1 och Consejo 6 
uppmanas eleverna att försöka förstå texten innan de slår upp orden i ordlistan. 
När det gäller lästexter betonas att innehållet är det viktiga, det räcker med att 
eleverna förstår orden. När det gäller andra texter ska eleverna också lära in 
orden. Påminn dem om de olika råd de fått om att minnas det man lär in, att 
använda en egen kod när man lagrar orden i långtidsminnet. 

Se till att eleverna förstår vad som förväntas av dem. Ordlistorna är ett bra 
hjälpmedel för egen kontroll, men målet är att uttrycka sig sammanhängande. 
Ge dem tid att arbeta med de kreativa, halvfria uppgifterna. Då inser de vad de 
behöver lära in.

För att lära in ord, måste man använda orden. Och man måste använda orden i 
varierade uppgifter. I Buena idea tas det redan inlärda ordförrådet upp i nya 
övningar. 

Repetition är bra, men kan bli mekanisk. Det är ingen idé att ge elever samma 
läxa en gång till. Tycker du att de inte klarat ett avsnitt, ge dem då det avsnittet 
igen, men med nya uppgifter. 

Gratisord
Påminn eleverna om att utnyttja gratisorden, ord som är mer eller mindre 
internationella.

I t.ex. El escaparate (kapitel 5) är många av orden gratisord. Ta fasta på gratis-
orden. Elever räknar ibland hur många nya ord de ska lära in och här rör det sig 
alltså inte bara om helt obekanta ord. Sant är förstås att eleverna, även om de 
snabbt förstått orden, ska lära in genus och den spanska formen för dem, men 
det måste vara lättare när orden är så lika.

Andra språk
Påminn eleverna om att dra nytta av andra språk som de kan. En del elever gör 
detta spontant, för andra är lektionen i spanska ett spår för sig. De måste få 
hjälp av dig att koppla t.ex. till det engelska spåret. Och det räcker inte med att 
säga detta en gång, det måste upprepas.
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Ordbildning/Ordgrupper
I kapitel 4, E 6 letar eleven ord och skall sedan kategorisera dem. I kapitel 11, E 
7 uppmärksammas eleverna på det e som i spanskan sätts före initialt s + annan 
konsonant. I kapitel 14 i Libro de textos kopplas verb och substantiv ihop.

Bilder
Inte bara för elever som är mycket visuella utan för alla har bilder stor bety-
delse, inte minst som underlag för återberättande. Det finns många sådana 
uppgifter i Libro de trabajo.

Småord
Småord och fraser/korta uttryck är viktiga i talspråket. I innehållsförteckningen 
till Libro de textos tas de upp i spalten Fraser och förberedande grammatik.

I många övningar, t.ex. i kapitel 7, E 6, uppmanas eleverna att lägga till småord. 
Låt dem koncentrera sig på en sak i taget. Först innehållet, sedan bygga ut med 
småord. Småorden kan ha olika funktion i satsen. I kapitel 15, E 8 används de 
för att föreslå något eller ge en förklaring. I övningen därefter används de för att 
hålla med, protestera, etc. Eleverna har mött alla dessa ord i texterna. De letar i 
texterna och ser dem i sitt sammanhang.  

Låt eleverna lära sig fraser utantill. Vissa fraser, s.k. chunks, kan de lära sig 
utantill utan att behöva analysera frasen, t.ex. lo siento, no sé, mejor, ahora no, 
etc.

Uttal och intonation
Uttal och intonation behandlas i avsnittet Att tala. ATT TALA, s. 5:19
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Att lära in grammatik
Elever som tyckte att det var lätt att lära in ord, tyckte att det var svårt att lära in 
grammatik. Och det tråkigaste. När en grupp elever i början av ett läsår fick 
fundera över vad de ville lära sig i spanska svarade många ”Inte så mycket 
grammatik”. Några svarade: ”Ingen grammatik.”

Hur kommer det sig att eleverna har den uppfattningen om grammatik? 
Diskutera med dem vad grammatik är och vad man har för nytta av den när 
man lär sig språk. Grammatik är en konstruktion, ett system av regler, som visar 
hur ord kan sättas samman för att bilda meningar. 
 

Vad behöver eleverna för typ av grammatik?
Eleverna ska använda, bruka grammatiken. De behöver en preskriptiv gram-
matik. Du som lärare behöver en deskriptiv grammatik, en bred teoretisk insikt. 
Det du måste fundera på är hur du ska kunna göra din bredare kunskap över-
förbar. Hur ska du förklara så att eleverna kan förstå? Hur mycket ska du 
förklara? 

Det viktiga är att eleverna sätter samman orden/fraserna, inte att de rabblar 
reglerna. Det visar sig ibland att elever lär sig regler utantill, men inte riktigt vet 
vad regeln står för. I Consejo 19 uppmanas eleverna att formulera regeln med 
egna ord och att skriva ner regeln.

Innehållets betydelse för grammatikundervisningen har redan nämnts.  
I nybörjarundervisningen är ord, fraser och grammatik sammanvävda.  
Eleverna arbetar med konkreta situationer. Buena idea tar upp den grammatik 
som behövs för den enskilda texten. När eleverna i början lär sig att presentera 
sig, presentera varandra och fråga vad en kamrat heter behöver de inte lära sig 
alla former av verbet llamarse. Consejo 4 påpekar hur viktigt det är att de förstår 
vad de lär in och att de använder vad de lär in.

Prioritera
Allt är bra att kunna, men på den begränsade tid vi har i skolan måste vi priori-
tera. Och prioriteringarna gäller i hög grad grammatiken. Fråga dig: Varför vill 
jag lära ut det här grammatiska momentet? Behöver eleven just det just nu? 

Om eleverna får klart för sig vilka situationer och uppgifter de ska klara av, då 
frågar de inte efter paradigmet. Buena idea tar upp den grammatik som behövs, 
och bygger allteftersom ut den. I kursöversikten i Libro de textos finns en spalt 
för fraser och förberedande grammatik och en spalt för aktiv grammatik. 

Men elever är olika. Den elev som frågar efter fler former måste få svar och 
hjälp med att hitta formerna i grammatikavsnittet. Därför innehåller Mini-
grammatiken på sidorna 68–99 i Libro de textos även några moment som inte 
övas aktivt i Buena idea 1 men som den nyfikne eleven kan vilja slå upp, t.ex. 
demonstrativa pronomen och adverb. 

Eleverna ska hela tiden vara uppmärksamma på vad de lär sig. Jag vill hellre 
höra elever säga: ”Nu har vi lärt oss berätta vad vi gjort” än höra dem säga:  
”Nu har vi lärt oss perfekt.” Men de ska veta att det tempus de arbetar med är 
perfekt.

När kan man uttrycka sig grammatiskt korrekt?
När vi lär oss ett nytt språk befinner vi oss i varje stund någonstans inom vårt 
interlengua/interimspråk, som ofta illustreras med en linje:
__________________________________________________q
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Vårt mål är att utveckla detta interlengua så mycket som möjligt. Ibland undrar 
vi lärare varför en elev inte använde den regel som vi tror att han lärt in. Han 
kanske har uttryckt sig helt riktigt i vissa uppgifter. När eleven befinner sig 
någonstans på sitt interlengua och ständigt lär sig nya saker kanske han inte 
förmår hålla alla regler aktuella. Han har inte automatiserat regeln, han har inte 
lyckats flytta över den från korttidsminnet till långtidsminnet. (Se avsnittet om 
Minnet.) Eller han kanske inte kommer ihåg hur han lagrat den i långtids-
minnet och då kan han inte hitta den. Diskutera detta med eleverna. Det är helt 
normalt att sånt händer, men den elev som gör fel på det han trodde han lärt in, 
tappar lätt modet.

Verbändelser måste vara korrekta, annars går kommunikationen inte fram.  
Vad händer däremot om en elev böjer ett adjektiv fel? Det kan störa kommuni-
kationen, men inte förstöra den. Det är bättre att eleverna vågar använda 
adjektivet, även om de inte är säkra på ändelsen än att de inget säger. Men målet 
är självklart att orden så småningom får rätt ändelse.

Grammatiska termer
Grammatiska termer värjer sig en del elever inför. Lugna dem med att det inte 
är så många de behöver kunna. Om de inte lärt sig dem tidigare, har de alla 
chanser nu. I slutet av grammatikavsnittet i Libro de textos (sidorna 105–106) 
finns förklaringar till de vanligaste termerna. Ett sätt att öva dem är att alltid 
låta elever leta efter de grammatiska regler ni ska tala om. Ge dem inte bara en 
paragraf utan ge dem tid att leta själva. Det ligger ett värde i att de på egen hand 
kan använda en grammatik. Och – som påpekats flera gånger – vänta tills alla 
elever hittat paragrafen. 

Tolerancia ante la ambigüedad
Diskutera med elever som har den läggningen, som vill att alla regler ska vara 
klara och heltäckande. Man får helt enkelt acceptera att det inte är så.

 

Elevens ”inbyggda lärogång”
Det finns teorier om i vilken ordningsföljd man bäst lär sig grammatiska 
strukturer. Och varje elev befinner sig på den linje som är hans/hennes inter-
lengua. Hur ska vi då göra med en grupp elever? 

Vi skulle vilja ge den enskilde eleven alla chanser att följa sin egen inlärnings-
gång, men måste samtidigt utgå från ett för alla elever gemensamt stoff. Ett sätt 
är att arbeta med både fria och bundna uppgifter. I de bundna uppgifterna kan 
läraren ge det gemensamma, grammatiska stoffet. I de fria får eleven följa sin 
egen inlärningsgång. 

Den inbyggda lärogången innebär också att en enskild elev inte är mogen för 
t. ex. en viss grammatisk företeelse. Vygotsky talar om den närmaste utveck-
lingszonen (zone of proximal development), som är avståndet mellan elevens 
individuella förmåga och hans förmåga att med hjälp ta in det nya. Vi kan som 
lärare tycka att vi förklarat en företeelse många gånger, men det hjälper inte den 
elev som inte är mogen för det. Hon/Han tycker likafullt att hon/han aldrig 
hört talas om den. Detta märks särskilt vid grammatikinlärningen. Teorierna 
diskuteras vidare i avsnittet Arbete i grupp.

Undersökningar har visat att vad elever tar in under en lektion varierar mycket. 
Man har t.o.m. sagt att varje lektion är ”en annorlunda lektion för varje elev”.

Om elever arbetar i mindre grupper kan du lättare anpassa dina förklaringar till 
de enskilda eleverna. Du kan också ta fasta på detta när du rättar elevers munt-
liga och skriftliga produkter. Rätta det eleven inte har ”tagit in” och ställ krav på 
att eleven själv rättar det som hon/han borde kunna rätta.

ARBETE I GRUPP, s. 5:38

HUR FUNGERAR MINNET?, s. 5:31
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Övningar av former
Eleverna behöver övningar som tar upp former, delarna, det som kan kallas 
part-skill practice för att lära in och öva in formerna. Men precis som tennis-
spelaren tränar på enskilda slag för att sedan spela match, ska språkeleven få 
använda sina kunskaper i kommunikativa övningar, det som kan kallas whole-
skill practice.

När vi testar eleverna med formella övningar är det för att se att de kan klara 
momentet, att de uppnått målet att t.ex. lära in ett nytt tempus, men när vi 
testar eleven i kommunikativa uppgifter är det för att mäta hans/hennes  
språkfärdighet. Se avsnittet om test.
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Att tala
Målet är att eleven ska känna att han/hon använder den spanska han/hon lär in. 
Och att tala spanska är det mål som eleverna ofta sätter främst när man frågar 
dem om vad de vill lära sig i spanska. Vi måste ge dem något att tala om.

I nybörjarundervisningen kommer det muntliga först. Men, som framhålls i 
avsnittet Att skriva, är ljudbild och skriftbild så lika i spanskan att man i spansk-
undervisningen tidigt kan låta eleverna arbeta även med att skriva. I inlär-
ningen varvas därför det muntliga och det skriftliga och kan stödja varandra.  
I det följande tas olika typer av muntliga aktiviteter upp:
 

Samtalet i klassrummet kring de olika aktiviteterna
Ejercicios och Tareas har ett varierat innehåll. Det innebär att instruktionerna 
ibland kan bli långa. För att varje enskild elev snabbt ska få klart för sig vad 
uppgiften går ut på ges därför instruktionerna på svenska. Både du och eleven 
vinner tid för övning av språket och det underlättar för elever att arbeta på egen 
hand. 

Enkla och ofta återkommande instruktioner kan du naturligtvis ge på spanska. 
Till din och elevernas hjälp finns på insidan av pärmarna till Libro de trabajo de 
vanligaste klassrumsorden och -fraserna samlade. Vi har här valt du-tilltal. 
Inom parentes ges uppmaningsformerna till vosotros. 

Använd tidigt de spanska orden, t.ex. abre el libro por la página x, en la pizarra, 
por favor… Förklara med gester eller ge i början en svensk översättning. 

Under avsnittet Tilläggsövningar (flik 15) finns förslag där du väljer ut ett antal 
vanliga fraser och låter elever para ihop. Tanken är att eleverna själva ska 
använda de fraser som finns under Frases para ti… och framför allt förstå de 
ord/fraser som finns under …para la clase.

Vid undersökningar om vem – eleven eller läraren – som talar mest i klass-
rummet, har man funnit att läraren talar mest, i vissa fall talar läraren mer än 
alla elever tillsammans. Det är inte rimligt. 

Som tidigare framhållits ligger fokus numera mer på inlärning än på undervis-
ning. Fundera över vad du själv säger under en lektion. Detta gäller både 
svenska och spanska. Det visar sig att lärare ofta använder fler ord än nödvän-
digt. Ge klara och tydliga instruktioner.

Elever ska förstås höra mycket spanska. De ska lyssna till många röster och till 
ett varierat språk. Men se till att varje elev pratar mycket spanska. När elever 
arbetar i par/grupp använder de mycket mer spanska än om du frågar en elev i 
taget. 

Kan du då vara säker på att allt de säger är riktigt? Det kan du inte. Men du 
märker snart vilka par/grupper som du behöver hjälpa mer. Det ligger ett stort 
värde i att elever anstränger sig, söker efter ord, hjälper varandra. Låt eleverna 
arbeta i olika par/grupper. Då är chansen störst att de kan rätta varandra. 
Arbetar de med samma kamrat hela tiden kanske de inte märker fel som 
upprepas. Elever är ofta mer motiverade om de får hålla igång själva än om de 
ska sitta och lyssna på en enstaka kamrat. Och du har som lärare ingen garanti 
för att kamraterna lär sig av att du rättar en enstaka elev.

Vid all inlärning är inte minst interaktionen mellan eleverna och mellan elever 
och lärare av stort värde. Se vidare avsnitten Hur lär man sig? och Arbete i grupp. 

HUR LÄR MAN SIG?, s. 5:31

ARBETE I GRUPP, s.  5:38
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Dialoger, samtal och rollspel i Tareas och Ejercicios
Redan från början talar eleverna spanska med varandra. Man måste öva delarna 
innan man klarar helheten. Man måste öva på ett varierat sätt. Samma innehåll 
övas därför i olika övningar. Det kan vara korta fråga-svar-övningar, bundna 
som i kapitel 1, E 2 och E 6 eller friare som i kapitel 4, E 7. 

Längre fram kommer samtal som i kapitel 5, E 10. I samband med bl.a. Tapas y 
copas och En la pizzería använder eleverna sin spanska i rollspel. Eleverna övar 
alltså in korta, bundna fraser innan de använder dessa fraser i ett sammanhang. 
Den som lär sig spela tennis tränar på de enskilda slagen innan han spelar en 
match. Båda delarna är viktiga, det blir inget bra sammanhängande språk, 
ingen bra match, om inte delarna är väl inövade. Och på samma sätt som 
tenniseleven tappar lusten om man bara övar enskilda slag, tappar språkeleven 
lätt lusten om hon eller han bara sällan får använda språket i sammanhang.
 
Viktiga är de övningar där eleverna inte vet vad kamraten kommer att svara, 
där eleverna ger varandra ny information. I t.ex. kapitel 10, E 4 hittar varje par 
på en inköpslista till sin fest. Paren ska sedan berätta för varandra vad de köpt. 
De måste då tala så tydligt att kamraten förstår och de måste lyssna aktivt för att 
förstå. Lär eleverna fraser som otra vez por favor, más despacio por favor, más alto 
por favor så att de till slut kan förstå varandra. Eleverna övar sig då att klara sig i 
den situation de kan hamna i när de möter spansktalande.
 

Muntlig uppföljning av Ejercicios som kan avse grammatik, 
ordinlärning…
I Consejo 1 och Consejo 6 uppmanas eleverna att läsa högt, såväl dialoger/samtal 
som berättande text. I Consejo 5 uppmanas de att, när de löst ett problem, lära 
in fraserna, att läsa fraserna högt. Det blir en muntlig uppföljning av fraser de 
arbetat med. Detta handlar inte om utantillinlärning av fraser i en lista, utan 
om att lära in fraser de funderat över och reflekterat kring. På så sätt kan de 
lagra fraserna i sitt långtidsminne och förhoppningsvis plocka fram dem senare. 
Se avsnittet om Minnet. Se också avsnittet Att lära in ord/fraser, där utantillin-
lärning av fraser tas upp.

Återberättande av ett innehåll
I dialoger, samtal, rollspel talar man med andra. Man lyssnar och talar, det är en 
kommunikation i två led. Påminn eleverna om fraserna för förtydligande. När 
man berättar eller beskriver talar man inför andra, som bara lyssnar. I t.ex. 
kapitel 8, E 9 berättar eleverna om personerna i den spanska familj de läst om. 
Innehållet är givet, informationen hämtar eleverna från olika kapitel och övar 
sig i att berätta sammanhängande och att berätta med egna ord, de övar upp sin 
narrativa kompetens.

Var noga med att alla elever gör denna typ av övning, men ställ olika krav på 
elever på olika nivåer. Uppmuntra eleverna att våga göra fel (Consejo 13). 
Diskutera med dem vilka fel som eventuellt stör och vilka som förstör kommu-
nikationen. Se avsnittet om Att rätta och bedöma fel. När eleverna sedan ger en 
skriftlig version ser du som lärare vad som behöver rättas. 

I Consejo 11 uppmanas eleverna att först berätta muntligt, hoppa över ord de 
inte på en gång kommer på och sedan berätta skriftligt. Det muntliga berät-
tandet blir en inventering av idéer och ord/fraser.

I Consejo 20 tas frågor på text upp. Genom att besvara frågor på text övar eleven 
in ordförrådet. Sådana frågor kan användas som instuderingsfrågor. För att få 
prata mer spanska kan eleven sedan utgå från frågorna men berätta med 
fullständiga meningar och på så sätt få en sammanhängande berättelse. En 
annan gång kan du öva eleverna i att skriva ner ett antal stödord och utifrån 
dessa berätta sammanhängande.

HUR FUNGERAR MINNET?, s. 5:31

ATT LÄRA IN ORD/FRASER, s. 5:14

ATT RÄTTA OCH BEDÖMA FEL, s. 5:44
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Berättande/Beskrivande av eget valt ämne
Låt eleverna under förslagsvis andra terminen presentera ett eget valt ämne för 
sina kamrater. De ska tala sammanhängande i cirka 3 minuter utan stödord, 
men gärna med stöd av bild. En del elever drar sig för att tala inför hela klassen 
– låt dem då presentera sitt ämne för en mindre grupp. 

Ge eleverna förslag: en idrottsman, en musiker, en stad, ett recept. Elever brukar 
ha stor fantasi. Låt dem anteckna sig på en lista: ämne och lektion. Det kan bli 
ett trevligt avbrott på olika lektioner. Ibland kan vi lärare tycka att det är svårt 
att motivera eleverna sista lektionen före ett lov. Om då fyra eller fem elever ska 
”underhålla” sina kamrater brukar uppmärksamheten vara stor. 

Uttal, intonation och småorden
När elever funderar på innehållet, på att hitta ord, hur de ska böja orden rätt, 
kan de inte samtidigt hinna tänka på intonation och uttal. De kan inte heller 
tänka på de småord de lärt sig, småord som gör deras berättelse mer levande. 
Låt dem göra en sak i taget. Rätta uttal och intonation när eleven kommit på 
vad han ska säga. Låt då hela gruppen repetera orden högt, det är inte bara den 
enskilde eleven som behöver öva och den elev som uttalat fel behöver inte 
känna sig utpekad. Se avsnittet nedan om Uttal och intonation. I all inlärning 
måste man få koncentrera sig på en sak i taget. Ge eleverna tips om att lägga till 
småorden efteråt.

Att våga säga fel
Ett av de viktigaste råden till en elev är Consejo 13, Våga göra fel!. Consejo 13 
kommer visserligen först i kapitel 8, men uppmana tidigt dina elever att inte 
vara rädda för att göra fel. Uppmana dem att satsa och att be om hjälp om det 
gäller ett ord eller en form. Ibland förstår vi lärare inte vad en elev funderar 
över, varför han inget säger. Vi måste uppmuntra eleverna att tala om för oss 
vad de undrar över, först då kan vi hjälpa dem.

UTTAL OCH INTONATION, s. 5:22
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Uttal och intonation
Den europeiska standardspanskan är den variant vi valt som bas i Buena idea 1. 
Men i kapitel 12 ges en variant med andalusisk infärgning och i kapitel 23 ges 
en enkel dialog från La Plata-området. I Buena idea 2 kommer språket i andra 
spansktalande länder att belysas.

Det finns skillnader i språket mellan och inom de olika spansktalande länderna, 
men viktigt är att eleverna inser att de med standardspanskan kan göra sig 
förstådda i hela den spansktalande världen.

Många lärare i spanska har stor förtrogenhet med spanskamerikanska länder. 
Det finns ibland spansktalande elever i grupperna. Använd den spanska du 
talar, men förklara skillnaderna för eleverna och var konsekvent. Tänk på vad 
som är bäst för dina elever.
 
Det är viktigt att eleverna hör många olika röster. Använd de inspelningar som 
finns till Buena idea. Uppmuntra eleverna att ofta använda den elev-cd de har i 
sin Libro de textos.

Utbildningsradions olika program ger många möjligheter till varierade avlyss-
ningar.

Uttalet är viktigt och intonationen är viktig. Det har visat sig att det som många 
människor har minst tolerans mot är just bristande intonation. Spanska är lätt 
att uttala. Ljudbild och skriftbild överensstämmer i stort sett. I Buena idea finns 
många och varierade övningar på uttal och intonation. Låt eleverna säga efter. 

Låt dem ofta körläsa nya ord. Om du märker att ord uttalas fel, lägg orden på 
minnet och låt hela klassen körläsa dem. Använd några ord som ”mönsterord”, 
t.ex. casa, cinco för att påminna dem om uttalet av bokstaven c. Teoretiska 
förklaringar finns i Libro de textos (§§ 38–41), men ofta räcker det med mönster 
och eftersägning.  

Arbeta med uttal och intonation i små grupper eftersom en del elever inte hör 
att de säger fel och dessutom kan vara rädda för att prata inför andra.

Överdriv gärna vid de olika intonationsövningarna. Om eleverna, när de 
arbetar med dialoger och samtal, inte är så noga med intonationen, låt dem då 
först fundera över formuleringar och rätta dem efteråt. De kan inte koncentrera 
sig på flera saker på en gång. Avbryter du tappar de lätt tråden. Detta gäller t.ex. 
i kapitel 10, E 8, som är ett samtal i saluhallen, men ännu mer vid rollspel, t.ex. i 
kapitel 13, E 7.
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Att skriva
I nybörjarundervisningen är det muntliga viktigast. Låt eleverna få känna att de 
lär in många ord, att de kan klara sig i många situationer. Men då ljudbild och 
skriftbild är så lika i spanskan kan eleverna börja skriva tidigt.

Var noga med att de rättar det de skrivit. Många elever är duktiga på att ta 
ansvar, de skriver i skrivhäften eller blad i pärmar. Men många elever behöver 
en påminnelse från dig. Acceptera inte att de skriver på lösa lappar. Se avsnittet 
om Att ta ansvar. 

Många elever säger att de lär in ord genom att skriva orden. Låt eleverna skriva 
ner även övningar de gjort muntligt. Om de arbetat med olika dialoger, be dem 
skriva ner en variant. Ibland tror vi lärare att en elev som muntligt klarar sig 
bra, har språkets uppbyggnad klar för sig. Det hade t.ex. inte den elev som skrev 
mellamo i ett ord.

När man skriver måste man fundera över formuleringar. Därför är det bra om 
elever, på svenska förstås, skriver ner grammatiska regler med egna ord. 

I Buena idea finns många övningar där eleven ska skriva former av språket. 
Uppmuntra dem att skriva hela meningar, inte bara enstaka ord. 

Det är tacksamt att skriva parallelltexter som i t.ex. kaptel 6, E 5. Där finns en 
mall att följa, men det blir en ny text med ett nytt innehåll.

Dictogloss
Denna hörövning tas upp under avsnittet Att lyssna och förstå. Här får eleven 
både öva sig i att lyssna och att skriva. Träna dem i att välja ut stödord. 

Processkrivning i anpassad form
De flesta som ska lämna ifrån sig en skriftlig produkt, det må vara ett brev, ett 
referat eller ett protokoll, gör ett utkast, läser igenom, formulerar om. Är det vi 
skriver viktigt, kanske vi ber någon annan läsa igenom och kommentera. 

Uppmuntra dina elever att läsa igenom det de skrivit och eventuellt ändra.  
Vid många Ejercicios finns en symbol för arbete i par/grupp. Eleverna kan lära 
sig mycket av varandra.

Processkrivning innebär att elever övar sig i att skriva texter av olika slag, de 
väljer ämnen, de diskuterar varandras produkter. Det innebär också en muntlig 
träning, träning i att ge och ta kritik, argumentera. Inte bara produkten är viktig 
utan även processen fram till produkten.

Kan eleverna i ett nybörjarspråk ha nytta av denna teknik? Ja, absolut, men i 
anpassad form. I friare uppgifter, som t.ex. i kapitel 5, E 12 ska eleverna fantisera 
kring en person. Uppmuntra dem att först muntligt ”inventera” vad de skulle vilja 
säga. Ta upp Consejo 11, som eleverna kommer till längre fram. Ge dem tid att 
skriva en första version, rätta och kanske skriva en version 2 för att i sin skrivbok 
ha en snyggt skriven text. Många elever skriver på dator. Då är det ännu lättare för 
dem att ändra och rätta det de skrivit. Då får de samla i en pärm. Visa eleverna att 
du bedömer deras version 2. Det är bättre att eleverna skriver färre texter och 
bearbetar dem än att de slarvar sig igenom många.  
Se avsnittet om Att ta ansvar.

Processkrivning är desto viktigare som det i olika undersökningar visat sig att 
elever lär sig litet av sin lärares rättningar. Ibland läser de inte igenom lärarens 

ATT TA ANSVAR, s. 5:36

ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ, s. 5:4

ATT TA ANSVAR, s. 5:36
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rättningar och även om de gör det lär de sig inte av dem. Ge dem tid att disku-
tera tillsammans.

Uppmuntra eleverna att, som i deras egen bedömning av Repaso 4, försöka ta 
ställning till dels innehållet, dels den språkliga variationen. Diskutera med dem 
vilka fel som stör och vilka fel som förstör kommunikationen.

I varje grupp finns elever med olika förutsättningar. Vi lärare vill hjälpa alla 
elever till ett bra resultat. Det är lättare sagt än gjort inom den begränsade tid vi 
har och ofta med många elever i gruppen. De skriftliga uppgifterna ger dig 
många möjligheter till individualisering. Uppgiften kan vara densamma, men 
kraven ställas olika. Rätta på olika sätt. Se avsnittet Att rätta och bedöma fel.

Bilder är en bra utgångspunkt för fria uppgifter. Uppmuntra, i de fria uppgif-
terna, eleverna att använda den spanska de kan. Här finns ett problem med våra 
nybörjarelever. De har inte språk nog för allt de skulle vilja säga. Ibland kan 
man fråga sig om de skriver vad de tycker, eller om de skriver vad de har ord för. 
I övningen i Repaso 4 får eleverna förslag på vad de kan skriva. Uppmuntra dem 
att när de ”inventerar” vad de ska skriva göra detta på spanska. Börjar de 
fantisera på svenska kommer de ofta långt utöver sina spanskkunskaper. I andra 
uppgifter, t.ex. vykortet i Repaso 3, får eleven välja vad han vill, men vissa saker 
ska vara med. Då kan hon eller han börja med de sakerna.

ATT RÄTTA OCH BEDÖMA FEL, s. 5:44
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Översättning till och från 
spanska
Ska vi använda översättning i spanskundervisningen? För att besvara denna 
fråga måste vi ta ställning till vad som ska översättas och hur.

Översättning till svenska
Emellanåt kan det vara vettigt att du ger eleverna vissa rader att översätta till 
svenska. I de olika lektionsförslagen (flik 3) finns ibland förslag. Den elev som 
känner att han/hon vill översätta varje mening i texten kan göra det hemma. 
Tiden på lektionerna kan användas på bättre sätt. F.ö. kan nämnas att samtliga 
texter och dialoger i Libro de textos finns översatta till svenska i Elevfacit (på 
sidorna 32–47 i detta).

Ibland vill vi visa på skillnader mellan svenska och spanska och ber eleverna 
översätta. Var noga med att de då översätter till idiomatisk svenska, med riktig 
svensk ordföljd, t.ex. i kapitel 8: Cuando llegan a casa la cena ya está en la mesa. 

Ta en fras som ¿Por qué no hablas con el DJ? i kapitel 15. Frasen kan förstås 
översättas ordagrant (”Varför pratar du inte med dj:n?”) men också med  
”Prata med dj:n!”.

I kapitel 17 har vi meningar som En el pueblo no hay escuela och No tenemos 
coche, som svarar mot svenskans ”I byn finns /det/ ingen (= inte någon) skola” 
och ”Vi har inte (= inte någon) bil”. I sådana meningar har spanskan bakat in 
”någon”.

Viktig är översättningen av spanskt perfekt, som ju ofta svarar mot svenskans 
preteritum. Redan i kapitel 5 har vi meningen El viaje ha durado doce horas, 
vilket kan svara både mot svenskans ”Resan har tagit 12 timmar” och ”Resan 
tog 12 timmar”. I kapitel 17, E 9 får eleverna välja mellan svenskt perfekt och 
svenskt preteritum. 

Andra exempel på när det kan vara vettigt att översätta:
I kapitel 3: ¡Qué susto!, som i sammanhanget motsvarar svenskans  
”Vad rädd jag blev!” eller ”Vad du skrämde mig!”. 
I kapitel 13: ¿Cuánto es el café? = ”Vad kostar kaffet?”. 
I kapitel 14: Que aproveche. = ”Smaklig måltid!”
I kapitel 16: ¡Allá tú! = ”Det är din sak (= ditt problem)”.

Någon gång kan det vara intressant att låta eleverna skriva ner en svensk 
översättning. I Películas (kapitel 20) finns för varje film en kort innehållsbe-
skrivning. Eleverna kan skriva ner hur det skulle se ut i en svensk tidning.  
Dela in klassen i fyra grupper och låt varje grupp skriva om en film.

Översättning till spanska
Översättning till det främmande språket har använts i skolan för att öva och 
testa språkkunskaper. Visst behövs översättning ibland, men vi menar att 
många andra aktiviteter ger bättre utdelning. Snarare bör det vara fråga om en 
”tolkning” av innehållet. Ge uppgifter som ”Fråga artigt om …”, ”Hälsa artigt 
…”. Då kan vi kräva att eleven lägger till por favor och/eller señor, señora… 
Dessa ord sägs ju inte på svenska i motsvarande situationer.

Översättning behövs när vi vill klargöra eller kolla t.ex. en grammatisk förete-
else eller en viss fras. I kapitel 2, E 2 översätter eleven ett par meningar för att få 
klart för sig att negationen placeras före verbet i spanskan. Men direkt efter 
kommer Ejercicio 3 där eleverna får hitta på egna meningar med no + verb.
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Låt översättningen till spanska komma ett tag efter den enspråkiga övningen. 
Elever som på spanska berättat om en manlig person i flera meningar kan, när 
de får en översättningsuppgift säga att de inte vet vad han heter på spanska. Då 
har man inte övat tillräckligt. Då fyller översättningen funktionen att klargöra.

Välj fraser där språken skiljer sig åt, alltså konstruktioner av typ Tienen 15 años, 
Tiene sed, ¿Qué tiempo hace?. Många elever har svarat riktigt på den sista frågan, 
men när de skriver vykort försöker de sig likafullt på en ordagrann översättning 
av ”Vad är det för väder?”

Pildialoger
Pildialoger kan fungera bra. I kapitel 10, E 8 får eleverna underlag för ett samtal 
och uppmanas därefter att lägga till småord. Då kan de först koncentrera sig på 
innehållet och hur de ska formulera sig och sedan börja fundera på hur de kan 
bygga ut samtalet. I kapitel 14, E 5 skriver eleverna ner ett antal fraser som de 
efter rättning använder i ett rollspel på en pizzeria. Då kan man ge instruktioner 
som t.ex. ”beklaga att något inte finns” eller ”önska någon smaklig måltid”.

Påminn eleverna om Consejo 5. Det räcker inte med att eleverna löser 
problemet, de måste öva in fraserna också.

Peka på alternativen till översättningsövningar!
Hur kommer det sig att så många lärare säger att deras elever vill ha översätt-
ningar? Kan det vara så att eleven då känner att han/hon har en klart avgränsad 
uppgift framför sig? Eleven får ett kvitto på att uppgiften är slutförd. Läraren 
ser att eleven är aktiv. Men är det den aktiviteten vi vill ha? Och eleven kanske 
inte vet vilka andra möjligheter som finns.

Ge eleverna i stället tolkande uppgifter, uppgifter att fantisera, beskriva bilder, 
o.dyl. Det är visserligen en större utmaning men innebär i gengäld att eleverna 
använder språket aktivt.  

Man kan säga att alla uppgifter där eleverna arbetar med spanskan är av godo, 
men tiden är begränsad och då får vi prioritera och välja de aktiviteter som ger 
mest utdelning på den tid vi har till förfogande.  

Det är lätt att konstatera att de flesta elever behöver lång tid på sig för att 
översätta. Om dina elever pratar om översättning, visa dem på dessa andra 
aktiviteter, så kommer de säkert att upptäcka att de arbetar mer aktivt med 
språket och se fördelarna med det.
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Att använda språket
Att våga …
Eleverna befinner sig i varje stund någonstans på sitt interlengua, sitt interim-
språk (se avsnittet Att lära in grammatik). De bygger upp sitt språk genom 
varierade övningar och uppgifter. Och vi vill att de hela tiden ska känna att de 
använder sitt språk. Låt dem använda spanskan i samtal i olika situationer och 
genom att muntligt eller skriftligt berätta/beskriva och göra det med samman-
hang. Att beskriva och berätta utvecklar den narrativa kompetensen.

Vi har talat om vikten av att öva delarna innan man kan öva helheten. Delarna 
övar eleverna i vad man kallar pre-kommunikativa övningar och helheten i 
kommunikativa övningar. Elever är olika, de har hunnit olika långt på sitt 
interlengua, men varje elev kan använda språket på sin nivå. Låt varje elev 
känna att hans/hennes språkkunskaper räcker för kommunikation, även om 
han/hon inte uttrycker sig så bra som en del kamrater. Uppmuntra dem så att 
de vågar uttrycka sig och på så sätt ta kontakt med andra (den sociala kompe-
tensen). De lär sig genom att använda språket. 

Viktigt är att du som lärare ger eleverna uppgifter som de har möjlighet att 
klara av. I Buena idea ingår en rad halvfria/fria uppgifter i studiegången. Till 
deras hjälp finns i Libro de trabajo en svensk-spansk hjälpordlista och i Libro de 
textos finns ett antal bildordlistor, rutor, menyer, kartor och illustrationer. 

Halvfria uppgifter
Vad gör vi med de elever som har stor fantasi och stor lust att uttrycka sig, men 
inte har språk för att uttrycka det de vill? Det händer ofta på nybörjarstadiet.  
Vi kan ge dem halvfria uppgifter. I Buena idea är därför halvfria uppgifter 
vanliga. I kapitel 5, E 12 fantiserar eleverna kring en person. De får förslag på 
vad de kan skriva/berätta om. I kapitel 6, E 5 kan eleverna välja vilket land de 
vill skriva om. De har texterna om Spanien och Chile som utgångspunkt och 
modeller. Det kanske snarare blir en parallelltext. Men eleverna använder 
språket för att själva producera en sammanhängande text.

I vissa övningar där eleverna ger varandra information är denna given, t.ex. i 
kapitel 7, E 2. I andra övningar, t.ex. i kapitel 10, E 4, hittar eleverna på vad de 
vill handla.

I pildialogerna, t.ex. i kapitel 10 E 8, är innehållet givet, men eleverna formu-
lerar sig själva. De uppmanas ofta att spela upp sådana samtal igen för att få 
språket att flyta. De uppmanas att lägga till småord för att få ett ledigt samtal.

Rollspelen ger eleverna möjlighet att leka med språket. Låt dem agera när de 
gör ett rollspel. En del elever har behov av att röra sig i rummet (se avsnittet 
Inlärarstilar). För dem är detta särskilt viktigt, men alla elever har nytta av att 
koppla ihop det de säger med gester och rörelse. 

Man lär in orden bättre om man använder gester när man talar. Ta t.ex. den 
korta övningen i kapitel 5 Tarea C, Toma, esto es para ti, Isabel. Vänj eleverna vid 
att försöka låta som om de verkligen överräcker något. 

Intervjuer är tacksamma. Eleverna intervjuar varandra om vad de spelar för 
instrument, vad de sportar med, vad de vill se för film. I bokens sista kapitel 
väljer eleverna någon av personerna, tar reda på mer fakta och berättar för 
kamraterna. En sådan uppgift kan de få tidigare under året. Se avsnittet Att tala, 
där förslag ges på korta presentationer inför kamraterna.

ATT TALA, s. 5:19
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Förslag till muntliga och skriftliga uppgifter
I alla övningar använder eleverna förstås spanskan så mycket som möjligt. 
Här följer några förslag på ett antal typer av uppgifter där eleverna producerar 
spanska muntligt/skriftligt, kombinerar ord, kombinerar ord och bild, m.m. 
Eleverna övar både delarna och helheten.

När kopieringsunderlag finns hänvisas till flik 12 ”Elevblad”. 
Vissa förslag beskrivs mer utförligt under flik 15 ”Tilläggsövningar”.

• Memory                 

  (Tidigast efter kapitel 8)
 Det är bra om eleverna lär sig att skriva räkneord med bokstäver t.o.m. 31.
 MÅL: Kombinera räkneord med bokstäver och bokstäver med räkneord.

 Kopiera spelplanen med bokstäver på Elevblad 4. En spelplan till varje 
grupp. Kopiera och klipp ut i bitar spelplanen med siffrorna och talen. Lägg 
bitarna i kuvert och ge ett kuvert till varje grupp. 

 Låt eleverna, sedan de löst uppgiften, kontrollera att de kan uttala alla 
räkneorden.

 Det här spelet kan göras med variationer där eleverna kombinerar t.ex. 
presensformer och infinitiver av verb, perfektformer och infinitiver samt 
klockor och utskriven tid. Låt gärna olika grupper av elever vara med och 
välja ord till spelplanen.

• Spel för att reaktivera fraser                         

 (Tidigast efter kapitel 13, men spelplanen kan användas tidigare med andra 
fraser) 

 En spelplan per grupp om 4–5 elever, en tärning och 4–5 spelpjäser (elev-
erna använder ibland sina radergummin eller annat).

 På Elevblad 9A och 9B finns dels en spelplan, dels en lista med 20 frågor. 
 En elev i gruppen är ”domare”, övriga spelar. Elev 1 slår tärningen och flyttar 

sin pjäs till respektive ruta. Domaren läser upp frågan och bedömer om elev 
1 svarat rätt. 

 Bedöm antingen med poäng (t.ex. 3 poäng för rätt svar, 1 poäng för nästan 
rätt svar, etc.) eller t.ex. två steg fram för rätt svar, ett steg fram för nästan 
rätt svar, etc. Fel svar står kvar. Spelet går vidare.

 MÅL: Eleverna använder sin spanska. De måste lyssna på varandra, då en 
elev kan få samma fråga som redan varit uppe.

 Variant: Låt olika grupper elever skriva ett antal frågor. Grupperna får spela 
med varandras frågor.

• ”Hänga” någon                     

 Detta kan vara en bra aktivitet att ta till när du vill samla hela klassen kring 
något. Ibland märker du att de flesta är klara med någon aktivitet och att det 
inte är någon mening med att börja med något nytt.

• Utbildningsradion
                   
 Under avsnittet Att lyssna och förstå finns förslag på hur man kan arbeta med 

Utbildningsradions nyhetsprogram. De kan användas på många olika sätt. 
          

ELEVBLAD 12:4

ELEVBLAD 12:9A–9B

TILLÄGGSÖVNINGAR, FLIk 15 

TILLÄGGSÖVNINGAR, FLIk 15 

ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ, s. 5:4
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• Skriva ”dikt”                   
 Att använda språket är att leka med språket. Här rör det sig om enkla dikter. 

En rad övergår i en annan för att man ska få rätt begynnelsebokstav. Elev-
erna har stor fantasi. Det tar inte lång tid att få fram ett antal ”dikter”. 

• Tu plan para un turista en tu ciudad/pueblo                  

(Tidigast efter kapitel 9)
 Vill du utveckla den uppgiften kan du låta eleverna göra en enkel broschyr 

över sin stad/sin ort.

• ¿Qué frase es?                               

(Tidigast efter kapitel 9)
 Detta är ett sätt att reaktivera ordförrådet. Eleverna behöver repetera 

mycket, men de måste repetera på ett varierat sätt. Här ska eleverna bilda 
ord av omkastade bokstäver och sedan få fram en fras, kolla att de vet vad 
orden betyder samt skriva fraser med några av orden. En del elever tycker 
inte om den här typen av uppgifter. Ge dem i så fall de 14 orden och låt dem 
göra C och D.

• ”Mycket”  
             

(Tidigast efter kapitel 12)
Olika översättningar av ”mycket” tas upp i § 10. Här finns en övning om du
tycker att eleverna gör mycket fel på det.

• ¿Qué profesión es?            

 (Tidigast efter kapitel 12)
 Kapitel 12, E 10, tar upp olika yrkesbeteckningar, som här dock inte är ett 

aktivt ordförråd. Övningen är en enkel läsövning som tar upp detta 
ordförråd.

• Att kombinera infinitiv och substantiv  

 (Tidigast efter kapitel 14)
 För att utvidga ordförrådet har eleven nytta av att tänka på hur ord kan höra 

samman. Här kombinerar de infinitiv med ett substantiv. Som i andra 
uppgifter kan du låta elever skriva fraser med några av orden.

• Bilda ord   

 (Tidigast efter kapitel 13, respektive kapitel 18)
 Åter en övning som inte passar alla elever, men som en del tycker om. 

Kopiera hela sidan. Första exemplet visar eleverna hur de ska göra för att få 
fram ett ord på 8 bokstäver, nervioso. I sina rutor ska de hitta ett långt ord 
och försöka hitta några korta spanska ord.

• Leka klädaffär  
                   
 (Tidigast efter kapitel 16)
 Vissa elever behöver röra sig i klassrummet. Se avsnittet om Inlärarsstilar. 

Denna uppgift ger eleverna möjlighet att ”leka   med språket” i en så naturlig 
situation som möjligt. Det viktiga här är att eleverna pratar med varandra, 
även de som väntar i kön. 

TILLÄGGSÖVNINGAR, FLIk 15

TILLÄGGSÖVNINGAR, FLIk 15

ELEVBLAD 12:5

ELEVBLAD 12:7

ELEVBLAD 12:10

ELEVBLAD 12:11 OCH 12:12

ELEVBLAD 12:8

INLÄRARSTILAR, s. 5:33
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 Man kan leka med andra köer: köp av hamburgare, mat, skivor …

• Kombinera text och bild                                       

 (Tidigast efter kapitel 9, fras 1–5)
 (Tidigast efter kapitel 19, alla fraser)
 I Buena idea finns foton och andra illustrationer. Här följer ett antal korta 

bildtexter. Låt eleverna läsa, försöka förstå och sedan hitta en illustration i 
Libro de textos som texten kan passa till. 

 Detta blir en läsförståelseövning och samtidigt en påminnelse om förhål-
landen i spansktalande miljö.

• Göra egna repetitionsavsnitt
                   
 Med jämna mellanrum kan eleverna få göra egna repetitionsuppgifter.

 Hur viktigt är det att allt eleverna säger blir rätt? 
 Många av de uppgifter som beskrivits här får bundna svar, dvs. sådana som 

är rätt eller fel. Men i de mer fria uppgifterna finns många möjligheter. 
Fundera över vilka fel som stör och vilka fel som förstör kommunikationen.

 I skriftliga uppgifter är det viktigt att allt blir rätt. Se avsnittet Att rätta och 
bedöma fel.                

 Mycket är vunnet om dina elever överhuvudtaget vågar använda språket. 

ATT RÄTTA OCH BEDÖMA FEL, s. 5:44

ELEVBLAD 12:13 OCH 14

TILLÄGGSÖVNINGAR, FLIk 15
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Hur lär man sig?
Vi vet egentligen inte hur man lär sig. Forskningen kommer ständigt med nya 
rön om hur vår hjärna fungerar. Många vägar leder till målet. Forskning och 
beprövad erfarenhet visar oss på de vägar som verkar ge mest utdelning. Vi har 
en begränsad tid och därför gäller det att prioritera.

I detta avsnitt diskuteras hur minnet kan tänkas fungera, vikten av att jämföra, 
olika inlärningssätt, olika intelligenser eller inlärstilar samt den grupp elever 
som betecknas som slow learners.

Även klassrumsforskningen är betydande. Det viktiga för oss lärare är att fokus 
numera ligger mer på inlärning än på utlärning och undervisning. Det ser man 
inte minst i titlarna på de böcker som handlar om språkinlärning. Både lärare 
och elever har fått nya roller. Eleverna har eget ansvar för sin inlärning och för 
att kunna ta det ansvaret ska eleverna bli medvetna om sitt sätt att lära in och 
öva sig i att bedöma sitt inlärningssätt och sina kunskaper och färdigheter. 
Lärarens ansvar är att lägga upp undervisningen så att eleven får möjlighet att 
öva sig i att ta detta ansvar, att ge eleverna modeller för hur de kan arbeta.

I Libro de trabajo finns ett antal Consejos till elevernas hjälp. Var noga med att ge 
eleverna tid att reflektera över råden, diskutera med varandra och ta ställning. 

I samband med Repasos finns bedömningsförslag för eleverna. Följ upp hur de 
gör bedömningarna och vad de gör om de inte är nöjda med resultatet. 
Genomgående uppmanas eleverna att arbeta tillsammans och att rätta tillsam-
mans.

I Consejo 5 får eleverna rådet att vid en övning de gjort skriva ett Vale om de är 
nöjda. Och i Consejo 15 får de fundera över vad det innebär att kunna ett ord.

Hur fungerar minnet?
Eleverna uppmanas fundera över hur de minns ord (Consejo 8) och vilka 
minnesknep de använder för att lära in ord (Consejo 14). Det finns olika 
beskrivningar över hur minnet fungerar. Minnesforskningen kommer ständigt 
med nya rön över hur vår hjärna kan tänkas fungera. Dina elever kan ha nytta 
av att du kort går igenom de viktigaste dragen:

1.  Vi tar in information genom våra olika sinnen, genom det sensoriska 
registret.

 
2.  Från det sensoriska registret går informationen vidare till korttidsminnet. 

Numera använder man ofta beteckningen ”arbetsminne”. Man diskuterar 
inte hur långt det är, men så länge bearbetning pågår, så länge informa-
tionen är kvar i medvetandets fokus, så länge ligger informationen kvar i 
arbetsminnet. När vi slår upp ett telefonnummer vi behöver, glömmer vi det 
ofta så snart vi ringt samtalet. Om det är ett nummer till en för oss viktig 
person då minns vi det längre. 

3.  För att minnas informationen måste vi lagra den i långtidsminnet.  
Där lagras informationen permanent, men det gäller att hitta informa-
tionen. Vi har ofta en känsla av att vi vet något, men kan inte komma på det. 
Vi måste därför lagra informationen på ett sådant sätt att vi kan plocka fram 
den, dvs. komma ihåg vad vi lärt in. Man kan säga att långtidsminnet har tre 
beståndsdelar: a) inkodning, b) lagring och c) framplockning.

Det är inte lätt att komma åt hur lagringen går till. Lars Göran Nilsson (under 
”Minnet” i Nationalencyklopedin) menar att när vi försöker plocka fram något 
ur långtidsminnet då använder vi samma kod som vi använder vid lagringen. 
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Varje människa har sina egna koder. Detta innebär ett medvetet lärande.  
Hur viktig medvetenheten är för inlärningen betonas i många teorier. 

Andra teorier menar att inlärning sker genom att nya impulser relateras till 
strukturer som redan finns och att eleven då bygger upp, konstruerar ny 
kunskap. Man förankrar sin nya kunskap i något man redan kan. 

Lars Göran Nilsson beskriver också långtidsminnet som ett system:
•	 episodiskt minne – ett personligt minne, ofta förknippat med tid och plats
•	 semantiskt minne – faktaminne, kunskapsminne, minne för generell 

kunskap (Vi vet att Madrid är Spaniens huvudstad.)
•	 perceptuellt minne t.ex. att identifiera objekt i omgivningen, går ofta inte att 

uttrycka i ord: smaker, lukt …
•	 procedurminne, ett minne som sitter i ryggmärgen. (Vi vet hur man cyklar   
 för vi har lärt oss det.)  
 Vi behöver både veta att … och veta hur …

Eleven ska alltså välja information och föra in den i korttidsminnet/arbets-
minnet. När hon/han sedan lagrar informationen i långtidsminnet använder 
hon/han tidigare kunskap och sammanhanget. Hon/Han använder något sätt, 
någon kod för att minnas det hon/han lär in. I Consejo 14 funderar eleven just 
över detta minnesknep, denna kod. Eleverna får klart för sig att språkinlärning 
kräver att man arbetar medvetet, att man funderar.

Vi kan bara bearbeta en begränsad del information åt gången. Vi måste därför 
lära oss att göra kunskapen automatisk, så att vi snabbt kan hitta den. Den elev 
som t.ex. har svårigheter med uttal använder all sin kraft till att klara uttalet och 
kan inte koncentrera sig på grammatiska problem eller, om hon/han läser högt, 
på innehållet i texten. Den som lär sig spela tennis kan, under ett träningspass, 
när hon/han får koncentrera sig på ett slag i taget, slå en perfekt backhand, men 
det är inte säkert att vederbörande klarar slaget under en match. Detta kan vara 
en bra bild när vi vill visa eleverna på att öva enskilda språkliga fenomen och att 
sedan använda dessa i ett sammanhang. 

Det räcker inte med att klara den avgränsade övningen, vi måste kunna 
använda språket i ett skarpt läge. Man kan dra en parallell till ordinlärning. 
Kunskap om de enskilda orden är en förutsättning för att sätta samman orden 
till meningsfulla satser, men det räcker inte med att kunna de enskilda orden.

Fel på vägen
Allt blir inte rätt med en gång. Eleverna måste få många möjligheter att öva 
språket och öva på ett varierat sätt. Misstag beror ofta på att vi övat för litet och 
att vi inte har automatiserat kunskapen. Fel beror på att vi inte har tidigare 
kunskap att knyta an till. Detta märker vi lätt som lärare:
1.  Eleverna gör rätt på en övning som tar upp ett visst fenomen och vi tror att 

de kan det. När de ska skriva fritt, gör de misstag. Detta gäller ofta gramma-
tiska fenomen. Eleverna har inte automatiserat inlärningen. De kanske inte 
övat tillräckligt innan nästa grammatiska moment ska läras in. 

2.  Eleverna skriver fritt och använder t.ex. verbformer de ännu inte lärt in.  
Då är det ett fel. 

När du bedömer elevernas prestationer, ta då hänsyn till denna skillnad mellan 
misstag och fel. Och gör klart för eleven vilken skillnaden är.

Många övningar i Libro de trabajo uppmuntrar eleverna att använda språket i 
samtal och berättande. Allt blir naturligtvis inte rätt på en gång, men det ligger 
ett stort värde i att eleverna letar efter ord, försöker sätta samman dem till 
fraser. Du märker snart som lärare vilka som behöver mest hjälp.
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Inlärarstilar
När vi vill öka elevernas medvetenhet om hur de lär sig språk är det viktigt att 
diskutera olika inlärningssätt.

Kognitiv stil
Elever kan ha olika kognitiv stil dvs. olika vanor när det gäller att behandla 
information. Några är fältoberoende, andra är fältberoende. 

Den fältoberoende ser delarna. Han ser snabbt de apor som det gällde att hitta 
på djungelbilder i barndomens målarböcker. Den fältberoende ser däremot 
helheten och har svårt att urskilja delarna. 
 
Det finns för- och nackdelar med de båda förhållningssätten. Den fältobero-
ende ser kanske inte ”skogen för bara trän” och måste öva sig i att se helheten. 

Hur påverkar dessa olika stilar språkinlärningen? Den som ser delarna (den 
fältoberoende) tycker troligen mer om övningar som uppmärksammar detaljer 
som t.ex. lucktexter. Den som ser helheten (fältberoende) klarar sig troligen 
bättre när det gäller att kommunicera. 

De övningar i Libro de trabajo där det gäller att hitta ord i en ordruta, t.ex. i 
kapitel 4, E 6 och i kapitel 18, E 6, passar troligen inte den som är fältberoende, 
som ser helheten. Låt då den eleven göra något annat.

Tolerancia ante la ambigüedad
Hög tolerans kan ha stor betydelse när det gäller språkinlärning. Språkregler är 
sällan kategoriska. Det dyker upp regler och förklaringar som förefaller 
motsatta dem man tidigare lärt sig. Vissa elever blir irriterade över denna, som 
de menar, bristande tydlighet i språket. Gör dem medvetna om detta och 
uppmuntra dem att acceptera tvetydigheten. 

Detta märks när elever ska förstå text och vid grammatikförklaringar. ”Heter 
något alltid algo på spanska?” frågade en nybörjare, som ville att det skulle vara 
direkta förbindelser mellan orden i de två språken. Tyvärr gör det ju inte det, 
men det är inte mycket idé att ta upp ordet ”något” i nekad sats redan i början.

Motivation
Många menar att motivationen är lika viktig för inlärningen som allmän 
språklig förmåga. Det finns yttre och inre motivation. Vi kanske inte behöver 
diskutera det med eleverna, men göra vad vi kan för att få elever motiverade att 
arbeta med de olika uppgifterna. Att lära sig språk innebär innötning, koncen-
trerat arbete. Det är viktigt att eleverna känner varför de måste göra vissa 
övningar. Att de förstår att innötning och träget arbete ger utdelning, att de 
måste öva delarna för att komma fram till helheten. Allt är inte roligt. 

Olika aspirationsnivåer
Varför har olika elever olika behov av framgång? Läraren måste ta på sig rollen 
att få eleven att utnyttja alla sina resurser, få honom att inse att inlärning 
innebär ansträngning och att ansträngning ger utdelning – för det mesta. 
Lärarens uppgift är att få eleven att öka sin språkliga förmåga. Det är dock 
eleven som väljer. Tala med eleven. Hon/Han kanske väljer att lägga sig på en 
lägre nivå i ett ämne än i ett annat. Det får du som lärare acceptera och sedan 
arbeta tillsammans utifrån de premisserna med ett gott arbetsklimat som mål.
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Olika inlärarstilar
Många av dina elever har troligen på grundskolan fått ta ställning till olika 
inlärarstilar. Det kan de ha gjort i olika ämnen på schemat. Låt dem känna att 
du följer upp detta. Det kan också finnas elever som inte tagit ställning, då får 
de göra det nu. Ta upp de intelligenser som Howard Gardner beskriver. Två 
elevblad finns under flik 12. 
  
Låt eleverna ta ställning till vilken intelligens/vilka intelligenser de tycker att de 
hör till. Vi lär oss alla på olika sätt. Gardner talar om sju, kanske åtta, olika 
kategorier eller intelligenser och illustrerar detta genom åtta bitar i en cirkel.  
De flesta av oss passar in på flera inlärarstilar, men ofta är vi starkare inom vissa 
och svagare inom andra. Genom att låta eleverna fundera över hur de lär sig 
kan de få hjälp att förstärka sina starka sidor och utveckla sina svagare sidor. 
 
Elever är olika. För en del kanske det räcker med att läsa beskrivningarna under 
A på Elevblad 15A, kanske diskutera med en kamrat och under D ta ställning 
till hur de kan arbeta vidare. Andra elever kanske är intresserade av hur dessa 
beskrivningar brukar rubriceras. Låt då de eleverna göra C.

I varje grupp finns elever av olika slag. Hur vet vi lärare hur den enskilde eleven 
lär sig bäst? Det kan vi inte veta, men vi kan lyssna på eleverna. Ofta fråga dem 
hur de lär sig. Fråga dem ibland: ”Varför skrev du så här?” Ibland ger eleven ett 
rimligt svar, ibland förstår vi att hon/han bara gissat. Det är viktigt att vi får det 
klart för oss, nästa gång kanske hon/han gissar, men gissar fel. Fråga eleven även 
när hon/han skrivit rätt. När vederbörande förklarar märker du om hon/han 
gissat (och gissat rätt denna gång) eller om hon/han har regeln klar för sig. 
Ibland svarar elever att det kändes så, att det lät bra. Den eleven kanske har en 
intuitiv känsla för vad som är rätt, men det kan också vara en elev som just då 
inte hittar någon annan förklaring. Fråga, så får du veta.

Att jämföra
En viktig strategi i inlärningen är att jämföra och på basis av jämförelsen dra 
slutsatser, bilda hypoteser. I Consejo 23 uppmanas eleverna att jämföra olika 
satser för att få fram regeln för placeringen av a framför ett direkt objekt.  
Men redan tidigt gör eleverna jämförelser. Det kan gälla genus och plural av 
substantiv, verb med olika böjningar, adjektivets placering i spanska och 
svenska. Var noga med att öva dina elever i detta så att de gör det spontant.  
De förankrar då den nya kunskapen i minnet. Det kan gälla information om ett 
land. Man kommer lättare ihåg siffror om befolkningsmängd, yta, etc. om man 
jämför med siffror för ett känt land.

Slow learners
Ibland kan man dock märka vissa särdrag hos en elev. Han/Hon kanske hör till 
den grupp som ofta kallas slow learners. Det kännetecknande för slow learners 
kan vara a) dåligt självförtroende, b) trötta på skolan, c) särskilt känsliga. 
Dessa elever kan ha 
•	 svårt att utnyttja tidigare kunskap
•	 svårt att överföra kunskap från ett område till ett annat 
•	 låg abstraktionsförmåga 
•	 svårt att planera, bedöma och utvärdera sitt arbete
•	 svårt att koncentrera sig längre stunder
•	 svårt att utnyttja minnet – kan inte lagra kunskap på ett effektivt sätt
•	 dålig fantasi.

En och samma elev behöver inte ha svårigheter inom alla dessa områden. 

ELEVBLAD 12:15A OCH 15B
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Hur kan vi som lärare hjälpa dem?
Det viktiga är att stärka deras självförtroende och att få dem att vilja göra något 
åt sin situation. Förklara för eleven att du förstår svårigheterna och att du vill 
hjälpa till. Men det är eleven själv som lär in. Du ger dem redskapet.

Vi kan försöka stärka deras självförtroende genom att 
•	 sätta upp kortsiktiga mål och ge dem uppgifter där de kan se ett resultat
•	 öva dem i att planera på kort sikt och bedöma
•	 öva dem i att lära in ord
•	 öva dem i att utnyttja tidigare kunskap.

Det här är förstås lättare sagt än gjort. Men som lärare måste vi göra vad vi kan. 
Det som kan kännas dystert är att en elev ibland verkligen tar fasta på vår hjälp 
och anstränger sig, vi berömmer men vi kan kanske ibland ändå inte ge eleven 
ett godkänt betyg. 
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Att ta ansvar
Europeisk Språkportfolio (ESP)

Europarådet godkände hösten 2001 den officiella svenska versionen av Europeisk 
Språkportfolio för 16+, dvs. år 9, gymnasieskolan och vuxenundervisningen.
Den pedagogiska avsikten är att göra eleverna medvetna om sin inlärning, öka 
elevernas självständighet och lära eleverna att sätta mål i ett livslångt lärande.

Svenska ungdomar kommer i allt större utsträckning att verka i andra länder än 
Sverige. Tanken är att eleverna ska kunna visa upp en bild av sina språkfärdig-
heter och sina erfarenheter av på vilka sätt de använt språket praktiskt.

Det finns tre validerade Europeisk språkportfolio i Sverige. De har utarbetats 
för elever 6–11 år, 12–16 år, respektive 16+. De kan laddas ner från Myndig-
heten för skolutvecklings hemsida www.skolutveckling.se. Det kan alltså hända 
att de elever du tar emot i gymnasieskolan redan kommit i kontakt med ESP.

Ett av målen med Buena idea är just att eleven ska bli medveten om sitt eget sätt 
att lära in och ta ansvar för sin inlärning. Detta mål är helt i överensstämmelse 
med ESP, som ju dock går mycket längre.

Planering, lärarens och elevens
De officiella dokument som styr ditt arbete är läroplanen och kursplaner. 
Därtill kommer skolans lokala kursplaner. Spanska ingår i Moderna språk.  
Ge dina elever allteftersom information om målet för undervisningen, vad som 
är centralt innehåll för steg 1 och bedömningskriterierna. Diskutera en sak i 
taget med dem och förklara vad kraven innebär. Du hittar allt detta under www.
skolverket.se. Du kan också prenumerera på Skolverkets Nyhetsbrev och på så 
sätt ta del av nyheter om skolan. 

Ett krav är att ta ansvar för sin inlärning. För att kunna göra det måste eleverna 
få öva sig i att ta ansvar. De ska öva sig i att planera sitt arbete, göra en bedöm-
ning om de når målet de satt upp och kanske göra en ny planering. Eleverna 
behöver en modell att utgå ifrån.

Lägg upp arbetet så att eleverna kan ta detta ansvar. Börja med en kort tidspe-
riod och ge dem klara besked om vad du förväntar dig av dem. Ge dem en 
arbetsplan för t.ex. tre veckor. Markera på blanketten 
•	 vilket innehåll som ingår
•	 vilka lektioner som ingår − ibland går spansklektionen bort på grund av 

andra aktiviteter 
•	 på vilka lektioner du leder arbetet och ungefär hur lång tid det tar
•	 en spalt där eleven fyller i sin planering
•	 en spalt där eleven kan boka tid hos dig för uppföljning, redovisning och 

hjälp − alla kan inte få hjälp samtidigt
•	 en spalt där eleven prickar av om arbetet är avklarat.

Förslag till en planeringsblankett ligger sist i detta avsnitt. Där tas innehåll, 
Tareas och Ejercicios upp. Den grammatik som ingår framgår av övningarna.  
En tom blankett ges under flik 12, Elevblad 18, där du kan fylla i vad som gäller 
i ert fall. Två blad behövs för tre veckor.

Planering av lektion
Fundera över vilken tid ni har till ert förfogande. Du presenterar innehållet i 
texterna, du introducerar grammatik och du ger eleverna instruktioner om 
vilka Tareas/Ejercicios de ska göra. En del uppgifter måste göras i skolan. Dit hör 
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hörövningar och dit hör uppgifter, muntliga och skriftliga, som förutsätter par- 
eller grupparbete. I lektionsförslagen står ibland om en uppgift kan göras längre 
fram just för att underlätta för dig när du planerar i vilken ordning uppgifterna 
ska göras.

Läxor/Arbete utanför lektionstid
Elever lär sig olika snabbt. Vissa elever behöver mer tid för sin inlärning. Detta 
gäller framför allt den grupp som kan kallas Slow learners och som tas upp 
under avsnittet Hur lär man sig?

Hur kan den elev som behöver mer tid för att lösa olika uppgifter och för att 
lära in klara sig? Han/Hon måste räkna med att använda tid utanför lektionstid. 
Följ upp hur eleverna klarar den planering de gjort. Du och eleverna ser då vad 
de behöver arbeta mer med utanför lektionstid. 

Elever har ibland lektionsfri tid under skoldagen. Uppmuntra dem att i par/
grupp använda sådan tid till att arbeta enligt sin planering. Fördelen med en 
nedskriven planering är att man kan pricka av det man gjort – och kan få känna 
sig nöjd med det. Elever har ofta en känsla av att de aldrig gör nog, att det alltid 
är nya uppgifter som väntar dem.

Consejos
Uppmuntra eleverna att dra nytta av de Consejos som finns. Råden är till för att 
hjälpa dem att lära in. Det ni ska öva tillsammans är att använda orden och 
fraserna i meningar, att kommunicera på spanska. Förutsättningen för det är att 
eleverna lärt in orden/fraserna. Påminn dem om 
•	 att orden i ordlistan är en hjälp för att förstå texten men att de ska använda 

många andra sätt för att förstå innehållet innan de tittar i ordlistan, 
•	 att ordlistan också kan vara en hjälp för att lära in orden och fraserna och 

för att själva kontrollera att de kan översätta orden till spanska och
•	 att de ska läsa igenom instruktionerna till uppgifterna så att de förstår vad 

de behöver lära sig innan de gör uppgiften.

Repasos
I Libro de trabajo finns sex olika Repasos. I anslutning till varje Repaso 
uppmuntras eleverna att bedöma hur de klarat uppgifterna. Se mer i avsnittet 
Elevens egen bedömning och utvärdering. Du kan lägga in Repaso i planeringen 
eller du kan använda veckan efter för en Repaso. Allt beror ju på var i studie-
gången ni befinner er. 

Merarbete för dig som lärare?
Många lärare upplever att de har en stor arbetsbörda. Det gäller därför att 
prioritera arbetsformer som underlättar ditt arbete och som eleverna har nytta 
av. Mångas erfarenhet är att en planering på t.ex. tre veckor underlättar lärarens 
arbete. Det tar tid när man gör planeringen, men lektionsförberedelserna är då i 
stort sett gjorda för tre veckor. Det viktiga är att du lägger upp planeringen för 
dina olika grupper så att 3-veckorsplaneringen startar vid olika tidpunkter för 
olika grupper.

Ibland är elever av olika skäl frånvarande från spansklektionerna. Ofta vet de 
inte/tar de inte reda på vad ni arbetat med under de lektionerna. Då har du 
nytta av att eleverna och du har en nedskriven planering. 

Om något händer?
Planeringen måste vara flexibel. Om något intressant händer i den spanskta-
lande världen ska du vara fri att ta upp det med eleverna. Verklighetsanknyt-
ningen är viktig. Ibland sker ändringar i skolans schema och då måste 

ELEVENS EGEN BEDÖMNING OCH 

UTVÄRDERING, s. 5:41

SLOW LEARNERS, s. 5:34
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planeringen ändras efter det. Om du märker att planeringen varit för optimis-
tisk − det är inte lätt att veta hur lång tid eleverna behöver för respektive 
moment − ta då upp det med dem och ge dem mer tid.

Om en elev inte hinner med?
Alla elever kan inte hinna göra allt. Gör planeringen så att alla elever ska ha en 
chans att göra de Tareas och Ejercicios du menar ingår i en rimlig baskurs. Hjälp 
den elev som har svårt att hinna med. Han/Hon kanske behöver arbeta mer 
utanför lektionstid. Han/Hon kanske behöver hjälp med att prioritera i sin 
planering. En sak måste eleverna ha klart för sig. De kan inte fortsätta inom en 
3-veckorsplanering när ni är klara för nästa.

Sätt inom parentes de Tareas och Ejercicios du bedömer att elever som vill ha 
högre betyg ska göra. Se avsnittet Lärarens bedömning och utvärdering. Och kräv 
fylligare och längre arbete av elever som vill ha högre betyg. 

Om en elev har tid över?
Consejo 12 ger förslag till den elev som arbetar snabbt och är klar med uppgif-
terna. Du kanske satt upp något extramaterial redan i planeringen. Skolan 
kanske har några av de populära skoltidningarna. Låt den eleven läsa för nöjes 
skull. Under flik 15, Tilläggsövningar, finns fler förslag.

Arbete i grupp
Rubriken är ”Arbete i grupp” och inte ”grupparbete”. Det är meningen att varje 
elev ska arbeta aktivt med andra i par eller grupp. Varje elev är ansvarig för sitt 
arbete. Detta arbete är viktigt dels därför att ett övergripande mål är att den 
enskilde eleven ska bli en medborgare som kan samarbeta med andra, dels 
därför att många undersökningar visar att inlärningen blir effektivare. 

I gruppen övar sig eleven att reflektera, fundera, jämföra, att bedöma vad som 
är rätt/fel. I undersökningar i projektet STRIMS (2000) visade det sig att 
interaktionen mellan eleverna spelade en mycket stor roll. Eleverna visade då en 
uthållighet och en vilja att verkligen fundera över ett problem. I enkäter svarar 
elever ofta att det är mycket roligare att arbeta i par/grupp. På egen hand ger de 
ofta upp. Jag ger ett exempel:

Två elever försökte komma fram till vad enkelrum hette på spanska. De funde-
rade. När en elev efter en stund föreslog att de skulle ta nästa uppgift, sade den 
andra: ”Nä, nu ska vi komma på det här.” Sedan inventerade de alla ord de 
kunde som hade med hotel att göra. Tyvärr hjälpte det inte, men under tiden 
hann de repetera ett antal ord ur ordfältet hotell. 

Praktiska förutsättningar
Låt eleverna sitta runt bord, 4-6 elever i varje grupp. Förutsättningen för 
interaktion blir då större än om eleverna sitter placerade en och en eller två och 
två vända mot en kateder.

Det finns vissa praktiska nackdelar med en placering i grupper. När eleverna 
ska titta på tavlan/overhead får en del av dem vrida sig en aning. Likaså när du 
har en genomgång med hela klassen. När eleverna individuellt löser en uppgift/
ett prov som du vill rätta och bedöma måste de flytta isär bänkarna. Den 
nackdelen är lätt att åtgärda. Det tar inte många sekunder för eleverna att flytta 
sin egen bänk/stol och flytta tillbaka den efteråt.

Fördelarna är flera. Eleverna arbetar i mindre grupper. Vid parövningar kan de 
lätt växla partner, de samtalar och övar med många. Eleverna får större chans 
att arbeta i egen takt. Eleven vågar mer i en liten grupp. Varje elev pratar mer 
spanska. Du kan arbeta med olika grupper. Eftersom det man kallar ”uptake” 
(= det som den enskilde eleven tycker att han/hon lär sig på varje lektion) 
varierar så mycket, är det viktigt att du får möta den enskilde elevens behov.  

LÄRARENS BEDÖMNING OCH 

UTVÄRDERING, s. 5:42
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Du kan lättare anpassa dina förklaringar till den lilla gruppen. Du kan välja 
språk efter den enskilda gruppens förutsättningar. I vissa grupper kanske du 
kan prata spanska, i andra kanske du får förklara på svenska.

Du kan öva uttal, intonation och konversation i den lilla gruppen − inte minst 
viktigt för den blyge och osäkre eleven. Du kan förhöra en grupp i taget, vilket 
blir ett mycket effektivt förhör. Du kan lättare bedöma inte bara elevens 
produkter, dvs. det som han/hon skriver, talar, förklarar, utan också hur han/
hon arbetar och om han/hon tar ansvar för sitt arbete.

Som tidigare sagts löser gruppen fler problem än den enskilde eleven. Även när 
det gäller kreativt arbete, när elever ska fantisera och hitta på har de nytta av 
varandra.

Cooperative learning
Undervisningsområdet cooperative learning, CL, är en pedagogisk inriktning för 
smågruppssamarbete. I undersökningar har cooperative learning visat sig ha stor 
betydelse både ur kognitivt och sociokulturellt perspektiv. Det kognitiva 
perspektivet intresserar sig för individens utveckling, det sociokulturella 
perspektivet för sambanden mellan social interaktion och individens lärande. 

Vi lärare ska arbeta med det som eleven har nytta av, och vi ska också veta 
varför vi väljer det vi väljer. Vi behöver välja utifrån en teori. Vygotsky beskriver 
två nivåer i barnets utveckling. Den första är barnets aktuella förmåga att lösa 
problem självständigt, den andra är barnets potentiella förmåga till problemlös-
ning under ledning av en vuxen eller mer kunnig kamrat och utrymmet mellan 
dessa nivåer är zonen för närmaste utveckling (Gröning, I., 2006). Där kommer 
du in och kan stödja och stötta eleven tills han/hon klarar sig på egen hand. 
Detta kallar man scaffolding. Det handlar inte om den hjälp vi lärare ibland ger 
elever när vi mer eller mindre lotsar dem genom svårigheter. 

Varför gör vi det? Arbetar man i helklass är det frestande för läraren som ju är 
mån om att hjälpa sin elev att lotsa honom/henne genom svårigheterna och 
mer eller mindre lägga svaret i elevens mun. Det är förståeligt, men risken är att 
eleven inte lärt sig något som hjälper honom/henne nästa gång samma problem 
dyker upp. Eleven har inte funderat, generaliserat. Vi tror att en del elever inser 
att det är så här det går till men väljer att ”spela spelet” då det för honom/henne 
är enklast att göra så just då.

Sammansättning av grupperna
Hur ska man sätta samman grupperna? Viktigt är ett bra arbetsklimat. Låt 
eleverna själva få välja hur de vill gruppera sig. Låt eleverna byta plats i klass-
rummet då och då, så att de inte sitter vända åt samma håll hela tiden. 
Uppmuntra dem, om det gäller parövningar, att arbeta med olika kamrater.

Vad gör du om en elevgrupp inte fungerar? Du kan börja med att vädja till 
eleverna att byta. Det är känsligt att bryta upp en grupp och det är svårt för en 
enskild elev att dra sig ur en grupp, men till syvende och sist måste eleverna 
förstå att det är deras ansvar att hjälpa till. 

Ibland klagar elever över att någon i gruppen drar sig undan. I många Tareas 
och Ejercicios ska elever arbeta med ett innehåll, med former som alla förväntas 
ha arbetat in. Hur gör man samtal, pildialoger, hur rättar man tillsammans 
skriftliga uppgifter om inte alla läst på? Det går naturligtvis inte. Du får låta 
eleverna arbeta med de kamrater som förberett sig. Det här betyder att det inte 
är elevens ensak när han vill arbeta in det arbete ni planerat.  
Står det i planeringen att vissa uppgifter ska tas upp under vissa pass då måste 
alla ha förberett sig till dess. Det finns alltid undantag, en elev kan ha alla skäl i 
världen till varför han/hon inte läst på. Lyssna på dina elever, så lär du dig tolka 
deras signaler. Arbetsklimatet ska vara positivt, men det betyder inte att det ska 
vara kravlöst.
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Modell för en blankett för planering 
    
Vecka 1  Vecka 2   Vecka 3

Innehåll

Kapitel A     Kapitel B 

Tarea A, B, (C)   Tarea A, (B), C, D

Ejercicio 1, 2, 3, 4  Ejercicio 1, 2, 3, (4), 5

ev. Utbildningsradion, etc.

ev. Extramaterial 

Presentation Kapitel A 
15 min 

Lovdag, friluftsdag… 

Kapitel A, Tarea B
Hörförståelse Kapitel A  
Ejercicio X  
25 minuter

Presentation kapitel B

Gemensamt förhör/uppföljning 
30 minuter 

Egen planering: enskilt arbete, 
arbete i par/grupp  

Bokad 
tid 
hos 
lärare   

Avklarat 
arbete 

 

Vecka 1 

Pass 1 

Pass 2

Pass 3

Vecka 2

Pass 1

Pass 2

Pass 3

Lärargenomgång, 
lärarpresentation 
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Elevens egen bedömning och 
utvärdering
Ett viktigt mål i Buena idea är att eleven ska bli medveten om sitt sätt att lära in, 
att hon/han övar sig i att samarbeta och att ta ansvar för sin inlärning.

För att hjälpa eleven till detta finns i Libro de trabajo
• 24 Consejos, råd till eleven. De är alla numrerade och då och då hänvisas till 

tidigare Consejos. Se till att eleverna läser dem, funderar och reflekterar.

• 6 Repasos, repetitionsavsnitt,  
och i anslutning till varje Repaso en uppmaning till eleverna att bedöma hur 
de klarat repetitionen. Det är ingen idé att de deltar i de test du ger dem, om 
de inte klarat repetitionen ganska bra.

i Lärarpärmen under flik 12, Elevblad 
• en planeringsblankett:

Här ger du eleverna ramarna för arbetet. Varje elev fyller i sin planering.  
                               

• en utvärderingsblankett:
 Där utvärderar dina elever ett par gånger per termin vad de tycker att de är 

bra på och vad de behöver öva mer på. Utvärderingen är uppställd i två 
avdelningar: en som avser den språkliga inlärningen och en som avser 
samarbete, m.m. Eleverna kan arbeta med en avdelning åt gången. Be dem 
skriva datum för sin utvärdering, så kan de se om någon förändring sker. 
Den utvärderingen kan också bli ett bra underlag för din diskussion med 
eleverna.           

Vad tycker eleverna om din undervisning?
Det är också viktigt för dig att veta hur eleverna ser på din undervisning. Under 
avsnittet Lärarens bedömning och utvärdering (på sidan 5:48) tas den enkät upp 
där eleverna får utvärdera din undervisning. 

ELEVBLAD 12:19

ELEVBLAD 12:18

ELEVBLAD 12:20
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Lärarens bedömning och 
utvärdering
Av innehållsförteckningen till pärmen framgår vilka olika test som ingår i Buena 
idea 1. Där finns, i anslutning till de Repasos som eleverna gör i sin Libro de 
trabajo, sex skriftliga test, fem hörförståelsetest och fyra läsförståelsetest.

(Hörförståelsetesten är numrerade efter det skriftliga test de hör till och då 
skriftligt test 3 inte har någon hörförståelsedel, finns inget hörförståelsetest 3.)  

Facit till samtliga test finns under flik 9, manus till hörförståelsetesten under flik 
10. Manus till hörövningarna i Libro de trabajo återfinns under flik 11. Muntliga 
test tas upp längre fram i detta avsnitt.
  

Varför ger vi prov?
Proven har många funktioner. De ska ge eleven besked om vad han/hon kan och 
vad han behöver öva mer på. De ska ge dig som lärare underlag för bedömning 
av den enskilde eleven och för bedömning av undervisningsgruppen, så att du 
vet om du kan gå vidare eller om något moment måste tas om. 

De ska ge elevens målsmän information om hur eleven klarat sig, och då proven 
är ett led i undervisningen ger de också information om hur ämnet spanska 
läggs upp. De ger dig möjlighet att jämföra din grupps resultat med en annan 
grupp.

Elevernas egen bedömning
Elevernas egen bedömning av sina kunskaper och sitt sätt att arbeta diskuteras i  
ett eget avsnitt. Ge eleverna tid att göra bedömningarna. Räkna inte med att de 
ska göra dem hemma. Diskutera med dem och se om ni bedömer likadant.

Lärarens bedömning
Gör bedömningen kontinuerligt och för enkla anteckningar. När eleverna 
arbetar i grupper kan du lätt se hur de klarar sig. Det är inte meningen att 
eleverna ska uppfatta dig som betygsättare hela tiden, tvärtom ska betygsätt-
ningsfunktionen avdramatiseras. Eleverna ska våga använda språket och de ska 
våga fråga när de är osäkra. Om de känner att du är intresserad av hur de löser 
uppgifterna då ökar deras motivation. ”Vad roligt att du frågade”, sa en elev till 
sin lärare. Eleverna arbetade med en skriftlig uppgift och läraren frågade en elev 
varför han hade skrivit på ett visst sätt. 

Du blir den som stöttar, inte den som lägger svaret i elevens mun. Se avsnittet 
Arbete i grupp. Tänk på att fråga även när eleven formulerat sig rätt. Det kanske 
bara är en gissning. Som tidigare sagts är ett bra arbetsklimat oerhört viktigt. 
Det betyder inte att du inte ställer krav på eleverna. Under Arbete i grupp disku-
teras bl.a. vad som händer om en elev i gruppen inte läst på – då omöjliggörs 
gemensamma övningar på det momentet.

Man avdramatiserar proven genom att låta dem ingå i undervisningen som ett 
naturligt led. Låt ibland eleverna individuellt göra någon Ejercicio eller Tarea och 
rätta åt dem. Låt dem skriva en ny version efter rättning av dig och var då mån om 
att bedöma även version 2 – se avsnittet Att skriva. Det blir mer att hålla reda på 
för dig, det kräver mer ”bokföring”, men är effektivt för inlärningen.

Avdramatisera proven genom att, innan eleverna får provet, göra några muntliga 
uppgifter och värma upp eleverna. De kommer från olika aktiviteter och måste 
få tid att ställa om sig till spanska igen.

ARBETE I GRUPP, s. 5:38

ATT SkRIVA, s. 5:23
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Hörförståelsetesten ges för sig, just för att det inte ska bli för långa provpass för 
eleverna. De skriftliga testen kan också delas upp så att eleverna t.ex. gör de mer 
fria uppgifterna vid ett annat tillfälle.

Proven ska vara en integrerad men en liten del i arbetet. Gudrun Erickson/Lena 
Börjesson (Språkboken 2001, sidan 257) har illustrerat relationen mellan de 
olika delarna på följande sätt :

LÄRANDE    Undervisning Bedömning  Prov

Lägg märke till att LÄRANDE har det största utrymmet! 

Vilka krav kan ställas på ett prov?
Provet ska mäta kunskaperna på ett tillförlitligt, inte slumpmässigt sätt, dvs.  
ha hög reliabilitet. Provet ska också mäta det man vill pröva, dvs. ha hög vali-
ditet. Vill man t.ex. pröva att en elev förstått en spansk text ska man bara 
kontrollera att eleven förstått innehållet och inte bedöma eventuella språkliga 
fel i svaret. I Buena idea visar eleverna sin förståelse genom att ofta svara på 
svenska.

Andra tänkvärda synpunkter i artikeln i Språkboken:
”Proven ska ha bredd, variation och progression”. 
”Proven ska ge eleverna möjlighet att visa vad de kan, inte primärt vad de inte 
kan.” 
”I proven ska det viktigaste göras bedömbart, inte det lätt bedömbara till det 
viktigaste”. 
”Vid bedömningen /ska/ distinktion göras mellan olika typer av språkliga fel.” 
(sidan 258)

Några kommentarer:
Det är viktigt att eleverna känner att proven är till för att de ska få visa vad de 
kan. För en nybörjare i språk känns det ofta som om de inget kan. Det är din 
roll som lärare att visa dem på vad de kan och låta dem känna att de faktiskt 
redan kan klara en del situationer med sin spanska.

Vad mäter proven?
Det är viktigt att eleverna får klart för sig att olika typer av prov mäter olika 
saker. 

Ett achievement test (”test de dominio”) använder vi för att se om elever klarat 
de moment de arbetat med, om de uppnått målet. De flesta elever borde klara 
sig bra − om inte måste du med de elever som inte klarat sig ta om vissa 
moment.

Ett proficiency test (”test de habilidad”) mäter elevernas allmänna språkfär-
dighet. Där kan du förvänta dig en större spridning av resultatet.

Vi behöver båda typerna av test. Se till att eleverna förstår skillnaden och förstår 
att proven bedöms på olika sätt. Använd ett bedömningssätt för de delar i testen 
som kan uppfattas som achievement test och använd ett annat för de delar som 
mäter språkfärdighet. Se förslag nedan.
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Att rätta och bedöma fel
Muntliga prestationer
Eleverna uppmanas att våga använda språket, att våga göra fel. Det betyder inte 
att målet inte är en så riktig spanska som möjligt. Det betyder att eleven under 
sin inlärning, när hon/han bygger upp sitt interimspråk, (”su interlengua”) 
måste få göra en del fel. Eleverna ska både fundera på vad de ska säga och hur 
de ska säga det. Det kräver koncentration. Om du då avbryter dem för att rätta 
eventuella fel, tappar de lätt tråden och då är kommunikationen slut. Låt dem 
prata så länge de gör sig förstådda.

Rätta dem efteråt. Låt alla i klassen säga efter och upprepa ord och former som 
du vill ta upp. Fundera själv på vilka fel som förstör kommunikationen − då 
kanske du måste gå in och hjälpa, rätta till. Om det är fel som bara stör kommu-
nikationen kan du avvakta. Prata med eleverna om detta. De kanske hör att en 
kamrat säger fel och undrar varför du inte griper in. I nybörjarundervisningen 
rör det sig inte om några långa inlägg, så rättelserna kommer ganska snart.

Skriftliga prestationer
När det gäller test de dominio bör det mesta vara rätt. Allt ska rättas. Av dig eller 
av eleven? Använd olika metoder för olika elever. Stryk under det som ska rättas 
och låt elever rätta själva. Undersökningar har visat att elever inte lär sig mycket 
av lärarens rättelser. De tar sig inte tid att fundera över felen. Om du kräver att 
de rättar själva måste de fundera och reflektera. Låt eleverna lära sig av sina fel!

Om det är en elev som har många fel − hjälp då den eleven med att rätta en del 
och låta eleven själv ta hand om en del av felen. Uppgiften måste kännas över-
komlig för den enskilde eleven.

När det gäller test de habilidad kan du individualisera rättandet mer. Med 
mycket duktiga elever kanske det räcker med en markering i marginalen att 
något är fel. Med andra får du stryka under felaktiga former. 

När elever ska fantisera händer det emellertid att de vill skriva mer än de 
egentligen har spanska ord för. Anpassa då rättandet − hjälp dem med sådant 
de inte kunde klara (det som vi egentligen kallar fel, i motsats till misstag då de 
missat något de egentligen lärt in).

Poäng och betyg
Sätt aldrig betyg på ett enskilt test. Eleven tror så lätt att det är ett slutbetyg. 
Även om elever ska öva sig i att bedöma sig själva vill de gärna ha bedömning 
av dig. Skilj mellan test de dominio, där du ger poäng och test de habilidad, där 
du ger ett omdöme.
 
Test de dominio
Sätt en samlad poängsumma, ge pluspoäng. I början kan man ge generöst med 
poäng, allt för att uppmuntra eleverna. Längre fram kan du kräva mer. Gör det 
inte för komplicerat. Din arbetsinsats måste vara rimlig. 

Fundera över vad olika fel betyder för kommunikationen. Hur viktiga är 
stavning, rätt genus och accenter? Vi lärare har dubbla mål, dels positivt 
bedöma om en elev gör sig förstådd, dels göra klart för eleven vad han missat  
så att det kan bli rätt nästa gång. 
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Två exempel med tre olika elevsvar: 

1.  me llamo, mellamo i ett ord eller me llama. Den elev som skriver mellamo i 
ett ord låter rätt när han talar, men han har troligen inte klart för sig hur 
språket är uppbyggt. Den som skriver fel verbform låter inte rätt när han 
talar. 

2.  el bolso, la bolso, en tom lucka eller fel ord. Den som skriver fel genus gör sig 
förstådd. Det gör inte den som använder fel ord eller lämnar en tom lucka. 
Det verkar inte rimligt med lika stor poängskillnad mellan el bolso och la 
bolso som mellan la bolso och helt fel ord.

Man kan inte arbeta med för många steg i skalan. Någon har talat om ”testeko-
nomi”. Det blir för komplicerat om man arbetar med halva poäng, men 
däremot kan man när provet innehåller många stavfel, accentfel, genusfel räkna 
dem och göra ett avdrag från slutsumman. Förslag: fyra småfel = avdrag 1 
poäng.

Mina förslag: me llamo = 2 poäng, mellamo = 2 poäng men ingår i det som ger 
avdrag från slutsumman, me llama = 1 poäng; el bolso = 1 poäng, la bolso = 1 
poäng men ingår i det som ger avdrag från slutsumman. Det viktiga är att 
eleverna förstår hur du bedömer och framför allt att den enskilde eleven förstår 
vad hon/han gjort fel på och själv rättar felet.

Test de habilidad
Ge ett omdöme t.ex. Muy bien, Bien, Regular, där det sistnämnda står för 
knappt godkänd. Den elev som inte alls klarat sig får Insuficiente. 

I ett test de habilidad, som ju mäter språkfärdigheten, gör du två bedömningar: 

1.  En global bedömning där du ser till helheten. Läs elevproven och bedöm 
spontant innehållet. Lägg uppgifterna i olika högar som motsvarar Muy 
bien, Bien, Regular och Insuficiente.

2.  En faktoriell bedömning där du bedömer olika faktorer som t.ex. ordförråd 
och grammatik. Sätt plus eller minus.

Gör sedan en sammanfattande bedömning. Ligger elevens uppgift kvar i den 
ursprungliga högen eller har den faktoriella bedömningen dragit ner resultatet 
eller kanske förbättrat det? Eleven har skrivit kort, men korrekt. Ge ett slutom-
döme. Detta rör sig om nybörjarstadiet − längre fram bedöms också hur 
sammanhängande elevens produkt är.

I skriftligt test 1, som kommer efter kapitel 4, är uppgifterna A−F ett test de 
dominio, som mäter om det ni arbetat med är uppfyllt. Uppgift G är en enkel 
form av test de habilidad, där eleverna ska skriva en sammanhängande dialog. 
Ge eleverna på test 1 två resultat: en poängsumma på första delen och ett 
omdöme på den globala bedömningen.

Att rätta elevprodukter tar tid. Det vore lättare att ge prov där det bara finns rätt 
eller fel, men då har vi gjort det lätt bedömbara till det viktigaste och inte 
försökt bedöma det viktigaste (Språkboken, sidan 258).

Ibland kanske du vill nöja dig med att bara markera vad som är fel i elevens 
produkt. Det viktiga är att eleven lär sig av eventuella fel. Det gör inte den elev 
som bara tittar på poängen. 

Ge inte elever medelvärdet på ett prov. Om spridningen är stor i en grupp kan 
det invagga eleven i lugn och ro − om han/hon tycker att han/hon ligger över 
ett medelvärde. Vill du arbeta med siffror − ge i så fall medianvärdet. Median-
värdet är det värde som halva antalet elever ligger över respektive under. Då vet 
eleven om han/hon hör till den övre eller undre halvan av klassen.

Förslag till bedömning av det skriftliga testet 1 ges i slutet av detta avsnitt.
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Att testa alla färdigheter
Hörförståelsetester
I Buena idea finns hörövningar av olika slag. Se avsnittet Att lyssna och förstå. 
Du har också uppmanats att ofta låta eleverna lyssna på ny text vid textpresen-
tationer, ibland med lystringsfrågor. Eleverna borde vara väl förberedda för 
hörförståelsetesten. Hörförståelsetesten är fem till antalet: Vid test 1 visar 
eleverna sin förståelse genom att pricka för namn på en lista, vid testen 2, 5 och 
6 svarar eleven på svenska. Då mäter man vad man vill mäta, dvs. förståelse. Vid 
test 4 fyller eleven i spanska ord i luckor. Där mäter man alltså även produktion.

Elever är olika. Anpassa testet efter dina elever. En del kanske vill lyssna två 
gånger och sedan lämna in testet. Andra kanske tycker att de behöver lyssna fler 
gånger. Markera tiden på de inlämnade testen och ge pluspoäng för de elever 
som klarat sig med färre avlyssningar. 

Läsförståelsetester
Eleverna har i olika Consejos uppmanats att försöka förstå en text innan de 
använder sig av ordlistan. De har alltså övat sig mycket i läsförståelse.

I läsförståelsetesten svarar eleverna på svenska. Innehållet, ämnet, betyder 
mycket för vår förmåga att förstå en text. Du känner dina elever. Om du tycker 
att dessa läsförståelsetester tar upp ämnen som många av dina elever inte 
känner lust att läsa, ge dem då någon annan text med några frågor till på 
svenska. Om eleverna märker att denna förmåga testas kanske de blir mer ivriga 
att arbeta med texterna i Libro de textos.

Bedömning: Sätt förslagsvis 3 pluspoäng för varje korrekt svar. Det tar tid för 
eleverna att läsa texterna. Vid översättningsraderna i test 3 förslagsvis 8 poäng. 

Muntlig förmåga
Lyssna på eleverna när de arbetar i sina grupper och skriv efteråt ner vad du gör 
för bedömning. Det är lätt att glömma bort vad man tyckte. Ha en spalt i din 
pärm för muntliga prestationer. Du behöver bara skriva +, – eller 0 så gör du en 
bedömning av hur den muntliga prestationen ligger i förhållande till vad eleven 
brukar klara. 

Välj vid olika tillfällen ut någon grupp som du samtalar med runt ett ämne i 
textboken, en bild, ett foto, några personer… och tänk på hur eleven klarar att 
samtala. Det finns många exempel i Buena idea på samtal och dialoger. 
Anteckna efteråt. De här anteckningarna har du stor nytta av när du talar med 
en elev om hans/hennes arbetsresultat. Har du varit tvungen att sätta 0 flera 
gånger för att en elev inte läst på, inte kunnat delta i samtalet, så ligger den 
eleven illa till.  
Det finns elever som dessvärre inte inser att de faktiskt inte presterat något.

Låt eleverna göra en egen muntlig presentation − se avsnittet Att tala.
Låt dem spela in sig när de samtalar i liten grupp eller intervjuar varandra. 
Lyssna på deras inspelning och ge skriftliga kommentarer. Be eleverna spara 
inspelningarna, så kan de jämföra senare under året.

Jämförelse med andra spanskgrupper
Kan du veta hur din grupp ligger till i förhållande till andra grupper? Diskutera 
med dina kolleger. När det gäller prov på språkfärdighet kan ni läsa varandras 
prov och jämföra hur ni bedömt. Då kan man jämföra enskilda elever.

Ni kanske inte arbetar i samma takt i de olika grupperna, men du och dina 
kolleger kan bestämma er för att rätta enligt samma mall och på så sätt få en 
jämförelse på nivån i gruppen.

ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ, s. 5:4

ATT TALA, s. 5:19
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Hörförståelsetest och läsförståelsetest kan ni jämföra på samma sätt. Man 
behöver inte ge ett prov på exakt samma lektion för att kunna jämföra grup-
perna. Om man vill jämföra hur två grupper klarat ett hörförståelsetest bör de 
ha fått lyssna samma antal gånger. 

Spelar ni in elever kan ni lyssna på varandras band.

Diskutera med varandra hur eleverna brukar klara sig i dialoger och samtal som 
du lyssnat till.

Vad är kvar att bedöma?
Hur bedömer man elevens sätt att ta ansvar, vara medveten om sitt sätt att lära, 
förmåga att samarbeta…? Hur bedömer man om han/hon skaffat sig informa-
tion om kultur och vardagsliv i spansktalande länder, och ännu svårare, om 
han/hon omvandlat informationen till kunskap?

Detta kan vi inte ge prov på, men du lägger snart märke till vilken elev som tar 
ansvar, som samarbetar, som funderar över sitt sätt att lära. Meningen med 
detta är ju att eleven ska bli en bättre inlärare och att det ska visa sig på alla de 
tester vi nu talat om. 

Kunskap om levnadssätt m.m. i spansktalande länder ingår i betygskriterierna 
och texterna i Buena idea ger olika exempel som kommer fram när ni behandlar 
texterna. Det kan vara en styrka för dig som lärare att peka på dessa mål om du 
har en elev som inte svarar upp mot dem. Och hur eleven arbetat med dessa 
mål kan alltid läggas i vågskålen när du funderar mellan två betyg. 

Elevernas utvärdering av sin egen inlärning
Den utvärdering (Elevblad 19, under flik 12) som eleverna gör för att ta ställ-
ning till vad de är bra på och vad de behöver öva mer på, är ett bra underlag för 
dig när ni tillsammans diskuterar den enskilde elevens situation. 

Individuella samtal med eleverna
Utvecklingssamtal ska göras minst en gång per termin. De avser elevens hela 
studiesituation. Du bör ha individuella samtal med dina elever i spanska.
Ta dig tid till individuella samtal med eleverna i mitten av terminen.
Då finns chans att göra nya planeringar. 

Det kan ibland kännas svårt att få tid till enskilda samtal med eleverna, men när 
de arbetar självständigt kan du ta ut en elev i taget för ett individuellt samtal. 
Förbered dig väl. Både du och eleverna har skriftliga underlag för dessa samtal. 
Du har dina egna anteckningar om arbetet på lektionerna, dina bedömningar 
av olika test och eleverna har sina Repasos samt sina utvärderingar av kunskaper 
och arbetssätt. Be eleverna att också ta med sina skrivhäften. 

Ge eleven konstruktiva förslag om hur han/hon kan förbättra sina studiere-
sultat. Eleverna har själva tagit ställning till vad de är bra på och vad de behöver 
öva mer på. Ibland kanske du tycker att en elev behöver förbättra sig i allt, men 
välj då ut några korta, tydliga mål att börja med så att det verkar överkomligt 
för eleven.

Se till att elevens förälder/målsman får reda på vad du och eleven diskuterat och 
vilka råd eleven fått. På det sättet kan de målsmän som vill hjälpa eleven.
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Närvaro
Bokför noga elevers närvaro på lektionerna. Anteckna inför dina individuella 
samtal med eleverna deras samlade närvaro (inte frånvaro) i förhållande till 
antalet lektioner. Har ni haft 24 lektioner kanske det kan stå 18/24. Elever 
tänker ibland inte på att de varit frånvarande från ett antal lektioner. Sex 
lektioner låter inte så mycket för dem, men här blir det en fjärdedel.

Elevernas utvärdering av din undervisning
Du kan vilja göra en utvärdering av hur dina elever ser på undervisningen. Man 
kan få ut mer av en öppen enkät än av ett formulär där eleven prickar för på en 
skala. Formulär tar lång tid att sammanställa och ofta får man bara fram något 
medelvärde som inte säger mycket.

Förslag till enkät finns på Elevblad 20 under flik 12. Låt eleverna göra enkäten 
anonymt. Den som vill skriver sitt namn.

När du gör en sådan utvärdering var då noga med att berätta för eleverna vad 
gruppen svarat. Och lyssna på deras synpunkter, så att de känner att du bryr dig 
om vad de tycker. 

Vad gör du om de kommer med förslag som du inte tycker är genomförbara? 
Om förslaget inte stämmer med målen är det lätt att säga nej. Om det gäller 
aktiviteter som du inte tror på − argumentera då med dem. Föreslå att de 
prövar något du tror på och sedan gör ni en ny utvärdering. Om eleverna håller 
fast vid sitt förslag, pröva det då med dem. Det kanske är ett bra förslag och det 
kan betyda mycket för deras motivation. Ofta brukar det lösa sig.
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Förslag till bedömning av test 1 (efter kapitel 4)

Man kan säga att uppgifterna A−F är ett uppnåelseprov (test de dominio), dvs. de flesta borde 
klara sig mycket bra. Uppgiften G kan sägas vara ett språkfärdighetsprov (test de habilidad),  
om än av enkelt slag.
 
Förslag till poängsättning av denna typ av prov: En poängsumma sätts på A–F, medan en 
helhetsbedömning ges på uppgiften G.

Hur ska man göra med frågetecken, accenter, o.dyl. …? Räkna hur många som blivit fel. Fråge-
tecken före sats tänker inte eleverna på i början. Och låt t.ex. fyra accentfel/stavfel bli ett avdrag 
på 2 poäng på slutsumman.

Kan man tala om helhetsbedömning av den korta dialog som uppgiften G utgör? Ja, för det 
gäller ju att skriva en dialog som håller ihop.

Skriv inte ut poäng i förväg. Man kan använda många sorters skalor. Huvudsaken är att alla 
elever bedöms på samma sätt.

Uppgift A:  1 poäng för varje rätt svar; max 9 poäng 

Uppgift B 1:  1 poäng för varje rätt svar; max 6 poäng
 
Uppgift B 2:  Var ligger Madrid?  = 1 poäng
  Vad heter du?   = 2 poäng
  Varifrån är du?   = 1 poäng
  Vem är det?   = 1 poäng
  Varför är hon där?  = 2 poäng
  Vilken utgång är det?  = 2 poäng
  Var ligger Madrid?  = max 9 poäng
  
  Totalt på uppgift B = max 15 poäng

Uppgift C:  1 poäng för rätt översättning av viajar, ½ poäng för varje rätt 
verbform (Obs! Fel på verbform är inte stavfel.); max 4 poäng

Uppgift D:     Förslag till   
      poäng:
  

1 Mi prima ______________ Carmen.  2

2 ____________ chilena.   1

3 Ahora ______________ en el aeropuerto de Madrid. 1

4 ______________ sola desde Santiago a Madrid. 2

5 −Hola, Carmen, ¡__________________ a Madrid! 1

6 −_____________.   1

7 − ______________  mi prima, ¿verdad?  1 

8 −Sí, ____________ tu prima María.  1

9 Carmen ____________ cambiar  2

10 ______________.   1

      Max 13 poäng
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Uppgift E:

1 ____________________________  1 

2 ________________________________  1 

3 _________________________________  2

4 ______________________________  2

5 _____________________________  1

6 ______________________________  -

7 ______________________________  1

8 ___________________________  1

9 __________________________  1

10 _______________________________  -

      Max 10 poäng

Uppgift F: 

Hörru. _________   1

Ja, det är sant. _________   1

Självklart. _________   1

Ursäkta. _________   1

Var snäll och …  _________   2

Tack så mycket. _________   2

Också. _________   1

Litet grann. _________   1

OK. _________    1     

       Max 11 poäng

             SUMMA: 62 poäng   
       (ev. avdrag för fyra  
       accentfel –2 poäng)

Uppgift G: 

Läs igenom de korta dialoger som eleverna skrivit. Bedöm bara innehållet. 
Är det en sammanhängande dialog? Lägg i fyra högar: Muy bien, Bien, Regular 
och Insuficiente.

Läs igenom dialogerna igen. Bedöm språket. Är det fel som drar ner helhets-
intrycket? Då hamnar testet i en av de högar som har en lägre bedömning.  
På högre stadier kan en elev som skrivit en torftig text ha skrivit helt korrekt. 
Då kan det höja omdömet, men det är sällan en torftig text är värd Muy bien.

Eleven får alltså för uppgifterna A−F t.ex. 55/62 och för uppgift G ett av omdö-
mena Muy bien, Bien, Regular eller Insuficiente. Medelvärde och medianvärde 
har diskuterats tidigare. 
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A   Skriv räkneorden med bokstäver.

6 __________ 9 __________      4 __________

7 __________ 10 __________  5 __________

8 __________ 3 __________  1 __________

B   Översätt till spanska.

1 Var? _______         Hur?/Vad? __________         

 Varifrån? __________     Vem? __________        Varför? __________           

 Vad?/Vilken? __________  

2 Var ligger Madrid? __________________________________________

 Vad heter du?       __________________________________________

 Varifrån är du?    __________________________________________

 Vem är det? __________________________________________

 Varför är hon där?   __________________________________________

 Vilken utgång är det? __________________________________________

C   Vad betyder viajar? ____________

Skriv de sex formerna i presens av verbet viajar.

1 __________ 4 __________

2 __________ 5 __________

3 __________ 6 __________

D  Fyll i rätt spansk form av orden i marginalen.

1 Mi prima ______________ Carmen.   heter

2 ____________chilena.   Hon är

3 Ahora ______________en el aeropuerto de Madrid.  är hon

4 ______________sola desde Santiago a Madrid.  Hon reser

5 –Hola, Carmen, !__________________a Madrid!  Välkommen

6 –_____________.    Tack

7    ______________ mi prima, ¿verdad?   Du är

8 –Sí, ____________ tu prima María.   jag är

9 Carmen ____________ cambiar   behöver

10 ______________.    pengar

Skriftligt test 1
Efter kapitel 4

Elevblad

Namn Klass Datum
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E  Översätt meningarna under D till svenska.

1 __________________________________________________________________

2 __________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________

4 __________________________________________________________________

5 __________________________________________________________________

6 __________________________________________________________________

7 __________________________________________________________________

8 __________________________________________________________________

9 __________________________________________________________________

10 _________________________________________________________________

F  ”Småord” är viktiga när man lär sig tala ett nytt språk.
      Vilken är den spanska motsvarigheten till följande ord/fraser?

Hörru.  ___________________________

Ja, det är sant. ___________________________

Självklart.  ___________________________

Ursäkta.  ___________________________

Var snäll och …  ___________________________

Tack så mycket. ___________________________

Också.  ___________________________

Litet grann.  ___________________________

OK.  ___________________________

G   Skriv en dialog mellan två personer, A och B.
 De hälsar.
 De presenterar sig.
 De frågar varandra hur de mår.
 De frågar varifrån de är.
 De säger hejdå (=de ses senare/i morgon).

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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A  Översätt till spanska.

1   När? _________          Vart? __________        Hur många? __________

 Var? _________ Vem? __________

2   Vart har din bror rest?  ________________________________

 När återvänder han?  ________________________________

 Hur gammal är han?  ________________________________

 Var arbetar han?                                 ________________________________

 Vem är hans flickvän?  ________________________________

B  Skriv de sex formerna i perfekt av verbet tomar.

1  ____________ 4  ____________

2  ____________ 5  ____________

3  ____________ 6  ____________

C  Fyll i rätt spansk form av orden i marginalen.

1   La cena __________ en la mesa.  står/är

2   __________ una ensalada de tomates.  Det finns

3   __________ chocolate.  Det finns inte

4   El padre también ________________ una tortilla. har förberett

5   –Ya _______________ en casa.  är vi

6   Pero las hermanas ______________ en casa. är inte

7   ____________ al cine.  De har gått

8   –Mañana nosotras también _____________ al cine. går vi

9   Ahora ya _______________.  är det sent

10 –Sí, __________________ descansar.  ni behöver

D  Översätt till spanska.

1   Vad är det på tv?  ________________________________________

2   Jag vet inte.  ________________________________________

3   När kommer din mamma tillbaka?  ________________________________________

4   I övermorgon, tror jag.    ________________________________________

5   OK.   ________________________________________

E   Översätt till svenska.

1   ¿Miramos algo de ropa? _______________________________________

2   ¿Qué tal el viaje?  _______________________________________

3   Mejor el domingo.  _______________________________________

Skriftligt test 2
Efter kapitel 8

Elevblad

Namn Klass Datum
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 F   Skriv fem fraser på spanska med fakta om Madrid.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

G   EN LA PLAZA DE ESPAÑA
 Skriv en kort text om bilden och om personerna. Hitta på vad du vill. Det behöver inte stämma med  
 bokens personer: namn,ålder, arbete, var de är, var de varit, rest, pojkvän, sympatisk, trött

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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A  Contesta la pregunta. ¿Qué hora es?

1  _________________________________

2  _________________________________ 

3  _________________________________

4  _________________________________        

5  _________________________________

6  _________________________________
       
B   Skriv två korta dialoger.
      Fråga och svara hur dags flyget från städerna  
 kommer.
      Skriv tiderna med bokstäver.

1  el vuelo de Estocolmo  – 11:25                                  

   _________________________________________________________________         

   _________________________________________________________________

2  el vuelo de Madrid – 08:40

__________________________________________________________________                            

__________________________________________________________________

C  Fyll i rätt form av verben ser, ir eller estar.

 UNA CONVErSACIóN EN EL AErOPUErTO

1  –¿De dónde ___________ tú?

2  –Yo ______ de Andalucía. 

3   –¿Andalucía? ¿Dónde _________?

4   –En el sur de España.

5  –¿Adónde _______ ahora?

6  – __________ a Santander.

7   –¿Tus amigos también __________ allí?

8   –Sí, sí, ___________ todos allí. Hay un festival de cine en Santander.

Skriftligt test 3
Efter kapitel 11

Skriftligt test 3
Efter kapitel 11

Elevblad

Namn Klass Datum

1
2 3

6

5

4
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D   En el mercado
 
 Vilka fraser kan du på spanska för att fråga 

 om det finns tomater från Kanarieöarna  

 _____________________________________________________

 hur mycket ett halvt kilo vindruvor kostar 

 _____________________________________________________

 vad det blir/vad allt blir

 _____________________________________________________

 något mer

 _____________________________________________________

 och för att säga 
 vi köper en flaska mineralvatten 

 _____________________________________________________

 det är dyrt   

 _____________________________________________________

 det räcker   

 _____________________________________________________

E   Skriv ett lämpligt meddelande för din egen telefonsvarare.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

F   Sätt in rätt spansk form av adjektivet i marginalen

1   Santander es una ciudad _______________   spansk

2   No es __________  como Madrid,    stor

3   pero es muy _________________    sympatisk

4   y ______________.     öppen

5   Para los que van mucho al cine es muy __________________. intressant

G   Skriv ett vykort till två personer.
 Hitta på vad du vill, men följande ska vara med:
 Fråga hur de två personerna mår. Berätta var du är, hur du mår, var du 

varit, att du och dina vänner har åkt/gått till ett museum, att ni går på  
bio i kväll.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Välj en av de här personerna och berätta om honom/henne.

Berätta vad du vill: namn, ålder, familj, bostad, arbete, yrke, en vanlig arbetsdag, semester, etc.

Variera språket. Växla gärna mellan presens och perfekt.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Skriftligt test 4
Efter kapitel 12

Elevblad

Namn Klass Datum
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A  Skriv in fem olika saker att äta och fem olika saker att dricka i menyn.
     Översätt till svenska de saker du väljer.

                  MENÚ

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

B 
Översätt till svenska.

1  Todavía no hay mucha gente. 

 _________________________________________________________________

2  La pista de baile está casi vacía. 

 _________________________________________________________________

3  Venga.

 _________________________________________________________________

4  Que no. 

 _________________________________________________________________

5  ¿Por qué no hablas con el DJ? 

 _________________________________________________________________ 

C   Fyll i rätt spansk form av orden i marginalen.

1  ricardo __________________ en una tienda con su novia.  befinner sig

2  __________________________________ comprar un CD.  Han vill

3 –¿_________________________ comprar algo en especial?  Vill du

4  ________________________________________ su novia.  frågar

5  –________________________________, contesta ricardo.  Jag vet inte

6  – _________________________ el último de Carlos Vives.  Jag skulle vilja köpa

Skriftligt test 5
Efter kapitel 15

                  MENY

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Elevblad

Namn Klass Datum
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7  _________________________________________ el CD.   De köper

8  Después ___________________________ a una cafetería.  går de

9   – ____________________________________________.   Jag är törstig.

10 ___________________________ una Coca-Cola grande.   Jag vill ha

11 –Y ___________________________________________.   jag är hungrig.

12 ______________________________________________.           Jag skulle vilja äta en smörgås.

D   Skriv ett samtal mellan två personer på en bar.

 Varför äter du så fort?  
  Jag måste vara på stationen klockan två.
 Varför /det/?
  Därför att jag övar med min grupp klockan    
  halv tre.
 Spelar du i en grupp?  
   Javisst, jag spelar gitarr.   
 Jag skulle också vilja kunna spela gitarr.
 Det är svårt eller hur?  
  Jag vet inte …, jag tror det är lätt.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

a
d

d

d

a

a

a
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A Skriv de spanska namnen för de fem klädesplaggen på bilderna. Lägg till tre plagg som du skriver både på 
spanska och på svenska.

 Spanska:    Svenska:

_______________________________  _______________________________

_______________________________  _______________________________

_______________________________  _______________________________

_______________________________  _______________________________

_______________________________  _______________________________

_______________________________  _______________________________

_______________________________  _______________________________

_______________________________  _______________________________

B  Översätt till svenska.

1  No está mal.   

 _________________________________________________

2  Me queda bien.  

 _________________________________________________

3  No sé qué decir.  

 _________________________________________________

4  Los dos me encantan. 

 _________________________________________________

5  Intento mantenerme en forma.  

 _________________________________________________

Skriftligt test 6
Efter kapitel 18

Elevblad

Namn Klass Datum
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C  Skriv ett samtal mellan två vänner. Välj en av rutorna.

A   B
  Titta, här finns en grön kjol.
   Få se, jag vet inte, jag tycker mer om den     

   vita kjolen.
  OK, vad kostar den?
   25 euro.
  Vad dyrt!
   Ja, men jag tycker om den.      

   Vet du var provhytten ligger?
  Javisst, den ligger där borta.
   Kjolen är dyr, men jag behåller den.

 A  B
  Titta här finns en röd skjorta.
   Få se, jag vet inte. Jag tycker mer om den blå skjortan
  OK, vad kostar den?  
   50 euro.
  Vad dyrt!
   Ja, men jag tycker om den.
   Vet du var provhytten ligger?  
  Javisst, den ligger där borta.
   Skjortan är dyr, men jag behåller den.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

a
d

d

d

a

a

a

a

d

d

d

a

a

a
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D  Fyll i rätt spansk form av orden i marginalen.

 UNA CONVErSACIóN ENTrE ALBErTO Y SU HErMANA PEPA

 Pepa:   ¿______________que      vet du

  _________________ una carta de tu amigo raúl de Argentina? har kommit

 Alberto:  No, ¿dónde está?

 Pepa:   Allí, ___________________.     på bordet

   

  Alberto _________ la carta.     läser

 Pepa: ¿Qué __________________?     skriver han

 Alberto: Espera, todavía _________________ toda la carta.    har jag inte läst

 Después de un rato

 Alberto: Escucha, Pepa. raúl _______________.    mår bra

  __________________ su tío de Montevideo para estar  har kommit

  una semana en Argentina.

  Su tío ___________________ en Argentina antes,    har bott

  pero ahora ____________ en Montevideo.    bor han 

 Pepa: raúl, __________________ contestar la carta hoy.    du måste

E  ¿Un futuro mejor?

Skriv några korta rader på spanska om den/dem som kommer för att söka en framtid i Europa.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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F  Skriv och berätta om en person. Hitta på vad du vill, ta med ålder, sportintressen…

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Hörförståelsetest 1
Efter kapitel 4

Usted es de Argentina, ¿verdad?
A   Lyssna på samtalet mellan kvinnan och mannen.

   Vilka städer och länder nämns? Pricka för dem på listan.

Argentina  ….

Buenos Aires  ….

Chile  ….

Santiago  ….

Perú  ….

B  Lyssna en gång till.

Varifrån kommer kvinnan?   ___________________________________

Varifrån kommer mannen?   ___________________________________

Bogotá  ….

Venezuela  ….

Caracas  ….

Colombia  ….

Lima  ….

México  ….

Elevblad

Namn Klass Datum
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El hermano de Juan
A Lyssna på samtalet mellan Juan och Teresa.

B  Lyssna en gång till och skriv ner på svenska det du får reda på om Juans bror.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Hörförståelsetest 2
Efter kapitel 8

Elevblad

Namn Klass Datum
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Visita en Segovia
Lyssna och fyll i de ord som saknas. I de flesta luckorna saknas två ord.

Pilar Gómez _______________________ un piso en un barrio antiguo de Segovia.

Esta mañana  _________________________ un primo desde Málaga.

El primo lleva un regalo para Pilar.

El primo Toma, esto es para ti.

Pilar  Pero, hombre, ¿qué    _______________?

El primo Mira.

Pilar  Un DVD de Shakira, ____________________.

El primo De nada.

Pilar  ________ es tu primera visita a Segovia.  ¿____________?  

El primo Al acueducto, ¿no?

Pilar  Claro, es el monumento más  __________________ de Segovia.

Los primos toman el coche de Pilar  _______________ al centro.

Después van a una cafetería para __________________ un poco.

Allí ______ chocolate con churros.

Hörförståelsetest 4
Efter kapitel 12

Elevblad

Namn Klass Datum
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Los novios en la cafetería
A  Lyssna på samtalet mellan ungdomarna och kyparen.
    
B   Skriv på svenska under respektive rubrik vad de beställer.

 Pojkvännen   Flickvännen

_________________  _________________

_________________  _________________

_________________  _________________

_________________  _________________    

C  Lyssna igen. Får ungdomarna allt de beställer? Om inte, vad får de inte?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hörförståelsetest 5
Efter kapitel 15

Elevblad

Namn Klass Datum
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¿Cuál es tu deporte favorito?
Hemos preguntado a tres personas. Esto es lo que han contestado.

A   Lyssna till intervjuerna med de tre personerna.

B  Skriv på svenska vad du får reda på om dem. Skriv under respektive rubrik.

Person A:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Person B:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Person C:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Hörförståelsetest 6
Efter kapitel 18

Elevblad

Namn Klass Datum
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Läsförståelsetest 1
Efter kapitel 6

México
México es un país muy grande que está en América Central. Al norte limita 
con los Estados Unidos de América del Norte y al sur limita con las repúblicas 
Guatemala y Belize. 

El país tiene más de cien millones de habitantes y la capital, Ciudad de México, 
tiene más de nueve millones. Otra ciudad importante es Guadalajara.  
Las ciudades Veracruz y Acapulco están en las dos costas.

El idioma oficial de México es el castellano, pero hay más de cuatro millones 
de mexicanos que sólo hablan uno de los otros cincuenta idiomas que también  
hay en México.

México es una república con un presidente elegido por un período de seis años. 
El presidente mexicano también es el jefe del gobierno. El país está dividido 
en treinta y una regiones administrativas. Cada una de ellas tiene su propio 
gobierno.

La agricultura, el petróleo y el turismo son muy importantes para la economía del 
país. México exporta muchos metales, y también el café es una fuente de ingresos 
importante para el país.

Uppgifter

A   Läs texten om Mexiko.

B   Nämn på svenska tio fakta om Mexiko ur texten.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
 
C  Lägg gärna till fler fakta.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Elevblad

Namn Klass Datum
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¿A qué hora comen los españoles?
En España, los horarios y las costumbres de las comidas no son como en el norte de Europa.  
El desayuno es entre las 7 y las 9 de la mañana, según el tipo de trabajo. Los españoles 
desayunan poco, normalmente sólo toman una taza de café o de chocolate con leche y comen 
un bollo.

A media mañana, muchos españoles, en una pausa en su trabajo, van a un bar a tomar algo. 
Entonces toman por ejemplo un café con leche y un croissant o una cerveza y un pincho de 
tortilla.

La comida (o el almuerzo) es la comida principal del día. Entonces hay tres platos: sopa o 
ensalada, después carne o pescado y, por último, el postre (algo de fruta o un dulce). Muchos 
españoles acompañan la comida con vino, agua mineral o cerveza y después del postre toman 
un café.

A las 6 llega la hora de la merienda. Entonces es frecuente tomar algo dulce, por ejemplo un café 
con un bollo o un yogur. Y muchos jóvenes toman un bocadillo.

El día termina con la cena. Muchos entonces toman algo ligero, por ejemplo verduras, sopa, 
fruta o queso. Los españoles cenan muy tarde  – en comparación con los países nórdicos. 

Uppgifter

A   Läs texten om spanska matvanor.

B   Skriv på svenska vad du får reda på om de spanska matvanorna.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Läsförståelsetest 2
Efter kapitel 14

Elevblad

Namn Klass Datum
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El mundo de la moda
Todos los veranos, la televisión, los periódicos y los anuncios de la calle 
nos bombardean con publicidad sobre la moda y la belleza. 

Es importante tener un cuerpo perfecto y llevar la ropa que está de moda.  
Los colores que dominan ahora son colores vivos y fuertes como el blanco y el rojo.  
Las jóvenes, este verano, no llevan sandalias de mucho tacón, compran alpargatas.  
Y los jóvenes triunfan en bermudas de vivos colores.

Total, yo, Margarita, este verano llevo las alpargatas de mi tío, y mi hermano, que no tiene 
dinero para comprar bermudas, ha cortado sus vaqueros azules.  
Mi hermanita Elena ha cortado un vestido rojo de mi madre para así tener una camiseta de 
moda. 

¡Ah!, no es fácil estar de moda, como quieren los anuncios y la publicidad, sin tener dinero. 

Uppgifter

A   Läs texten om hur modet styr våra val av kläder.

B   Vilket är modet i sommar enligt texten? Skriv på svenska.

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

C   Skriv på svenska hur de tre ungdomarna gjort för att hänga med modet.

	 Margarita	 hennes	bror		 Elena

 _____________________ _____________________ _____________________

 _____________________ _____________________ _____________________ 

 _____________________ _____________________ _____________________ 

 _____________________ _____________________ _____________________ 

 _____________________ _____________________ _____________________ 

D   Översätt den sista raden i texten till svenska.

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

Läsförståelsetest 3
Efter kapitel 17

Elevblad

Namn Klass Datum
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Dos hombres muy conocidos
En los últimos años, el cine mexicano ha tenido gran popularidad en todo el mundo. 
Dos de las películas más famosas de los últimos años son: ”Amores perros” (2000) del 
director Alejandro González Inárritu y ”El crimen del padre amaro” (2002) de Carlos 
Carrera, que ha ganado el Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2002.

En estas dos películas el protagonista es Gael García Bernal, uno de los principales 
actores de cine del mundo hispano actual. Gael es también protagonista de ”Diarios 
de motocicleta” (2004) del director brasileño W. Salles. La película trata de la vida de 
”Che” Guevara, revolucionario cubano de origen argentino.

Ernesto ”Che” Guevara, entonces estudiante de medicina de 23 años, viaja, en el año 
1952, con un amigo, el doctor Alberto Granado, por América del Sur en una vieja 
moto. La película está basada en los diarios y en un libro de los dos jóvenes. Es una 
crónica de unos jóvenes que abandonan su casa para conocer el mundo. El viaje ha 
durado nueve meses.

La película ha recibido un Óscar en 2005 a la Mejor Canción Original: “Al otro lado 
del río”, escrito por Jorge Drexler. Comentarios sobre la película de algunos críticos: 
“fascinante”, “un film fantástico”, ”una obra maestra”, ”magnífica”, ”memorable”, ”un 
impresionante viaje”.

 
Uppgifter

A   Läs texten om de två kända personerna.

B   Berätta på svenska om Gael García Bernal.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

  
C   Berätta på svenska om ”Che” Guevara.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Läsförståelsetest 4
Efter kapitel 21

Elevblad

Namn Klass Datum
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Skriftliga tester

Facit till samtliga tester

Skriftligt test 1

A  
6 = seis, 7 = siete, 8 = ocho, 9 = 
nueve, 10 = diez, 3 = tres, 4 = 
cuatro, 5 = cinco, 1 = uno

B
1  Var? = ¿Dónde?, Varifrån? = ¿De 

dónde?, Vad?/Vilken? = ¿Qué?, 
Hur?/Vad? = ¿Cómo?, Vem? = 
¿Quién?, Varför? = ¿Por qué?

2  ¿Dónde está Madrid?
 ¿Cómo te llamas?
 ¿De dónde eres?
 ¿Quién es?
 ¿Por qué está allí?
 ¿Qué puerta es?

C  
Viajar betyder “att resa”.
1  viajo 4  viajamos
2 viajas 5  viajáis
3  viaja 6  viajan

D
1  se llama
2  Es
3  está
4  Viaja
5  Bienvenida
6  Gracias
7  Eres
8  soy
9  necesita
10  dinero

E
1  Min kusin heter Carmen.
2  Hon är chilenska.
3  Nu är hon på flygplatsen i 

Madrid (= Madrids flygplats).
4  Hon reser ensam från Santiago 

till Madrid.
5  Hej Carmen, välkommen till 

Madrid!
6  Tack.
7  Du är min kusin, eller hur (inte 

sant)? 
8  Ja, jag är din kusin Maria. 
9  Carmen behöver växla 
10  pengar. 

F
Hörru. = Oye
Ja, det är sant. = Sí, es verdad. (Ah, 
sí, es verdad.)
Självklart. = Claro, claro.
Ursäkta. = Perdón.
Var snäll och … = Por favor…
Tack så mycket. = Muchas gracias.
Också. = También.
Litet grann. = Un poco.
OK. = Vale. (Bueno.)

G
Förslag:
(Vid tú-tilltal:)
A: ¡Hola! (¡Buenos días!)
B: ¡Hola! ¿Qué tal?
A: Bien, ¿y tú?
B: Bien también.
A: ¿De dónde eres?
B: Soy de (fyll i själv) … ¿Y tú?
A: Soy de (Yo soy de) (fyll i själv) …
B: Bueno, hasta mañana.
A: Hasta luego.

(Vid usted-tilltal:)
A: ¡Hola! (¡Buenos días!)
B: ¡Hola! ¿Qué tal?
A: Bien, ¿y usted?
B: Bien también.
A: ¿De dónde es /usted/?
B: Soy de (fyll i själv) … ¿Y usted?
A: Soy de (Yo soy de) (fyll i själv) …
B: Bueno, hasta mañana.
A: Hasta luego.

Skriftligt test 2

A
1  När? = ¿Cuándo?, Var? = 

¿Dónde?, Vart? = ¿Adónde?, 
Vem? = ¿Quién?, Hur många? = 

 ¿Cuántos/¿Cuántas? 
2  ¿Adónde ha viajado (ido) tu 

hermano?
 ¿Cuándo regresa?
 ¿Cuántos años tiene?
 ¿Dónde trabaja?
 ¿Quién es su novia?

B
1  tomo 4 tomamos
2  tomas 5  tomáis
3  toma 6  toman

C
1  está
2  Hay
3  No hay
4  ha preparado
5  estamos
6  no están
7  Han ido
8  vamos
9  es tarde
10  necesitáis

D 
1  ¿Qué hay en la tele (televisión)?
2  No sé.
3  ¿Cuándo regresa tu madre?
4  Pasado mañana, creo.
5  Vale. (Bueno.)

E
1  Ska vi titta på lite kläder?
2  Hur var resan? (Hur har resan 

varit?)
3  Hellre på söndag. (Då är det 

bättre på söndag.)

F
Förslag:
Madrid es una ciudad muy grande. 
Es la capital de España.
En Madrid hay muchos museos.
En Madrid también hay 
importantes monumentos.
Y en Madrid está el Parque del 
Retiro. Allí hay ardillas.

Skriftligt test 3

A
1  Son las nueve y diez
2  Es la una.
3  Son las dos y cuarto.
4  Son las cuatro menos cuarto.
5  Son las cuatro y media.
6  Son las nueve menos veinte.
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B
1 
A: ¿A qué hora (¿Cuándo?) llega el 

vuelo de Estocolmo?
B: Llega a las once y veinticinco.

2
A: ¿A qué hora (¿Cuándo?) llega el 

vuelo de Madrid?
B: Llega a las nueve menos veinte.

C
1  eres
2  soy
3  está
5  vas
6  Voy
7  van
8  vamos (ev. äv. van)

D
Förslag:
¿Hay tomates de las islas Canarias?
¿Cuánto vale medio kilo de uvas?
¿Cuánto es todo? (¿Cuánto vale 
todo?)
¿Algo más?

Compramos una botella de agua 
mineral.
Es muy caro. (¡Qué caro!)
Basta. (Es suficiente.)

F
1  española
2  grande
3  simpática
4  abierta
5  interesante

Skriftligt test 5

A
Förslag:
Saker att äta  
jamón = skinka
salchicha =korv 
tortilla = omelett 
ensalada = sallad 
pollo = kyckling

 Saker att dricka
agua mineral = mineralvatten
leche = mjölk
vino = vin
cerveza = öl
café = kaffe

B
1  Änuu är det inte mycket folk. 

(Det finns ännu inte många 
människor.)

2  Dansgolvet är nästan tomt.
3  Kom. (Kom loss.)
4  Absolut inte. (Nej, och åter nej.)
5  Varför pratar du inte med dj:n? 

(Gå och prata med dj:n.)

C
1  está
2  Quiere 
3  Quieres
4  pregunta
5  No sé
6  Me gustaría comprar
7  Compran
8  van
9  Tengo sed.
10  Quiero 
11  /yo/ tengo hambre.
12  Me gustaría comer un bocadillo.

D
Förslag:
A:  ¿Por qué comes tan deprisa?
B:  Porque tengo que estar en la 

estación a las dos.
A:  ¿Por qué?
B:  Porque ensayo con mi grupo a 

las dos y media.
A:  ¿Tocas en un grupo?
B:  Sí, toco la guitarra.
A:  A mí también me gustaría saber 

tocar la guitarra. Es difícil, 
¿verdad?

B:  No sé… creo que es fácil.

Skriftligt test 6

A 
/una/ camiseta (= t-shirt), /unos/ 
vaqueros (= jeans), /un/ vestido 
(= klänning), /una/ camisa de 
manga larga (= långärmad skjorta), 
/una/ camisa de manga corta (= 
kortärmad skjorta)

Förslag på ytterligare plagg:
una blusa (= en blus), un jersey 
(=en tröja), una falda (= en kjol) 

B
1  Den (Det) är inte illa.
2  Den (Det) sitter bra på mig. 

(Den/Det passar mig bra.)
3  Jag vet inte vad jag ska säga.
4  Jag är förtjust i båda två.
5  Jag försöker hålla mig i form. 

C
Förslag till dialog 1:
A:  Mira, aquí hay una falda verde.
B:  A ver, no sé, la falda blanca me 

gusta más.
A:  Vale (Bueno), ¿cuánto cuesta?
B:  Veinticinco euros.
A:  ¡Qué caro!
B:  Sí, pero me gusta. ¿Sabes dónde 

está el probador? 
A:  Sí, claro, está allí.
B:  La falda es cara (Es cara la 

falda), pero me quedo con ella.

Förslag till dialog 2:
A:  Mira, aquí hay una camisa roja.
B:  A ver, no sé, la camisa azul me 

gusta más.
A:  Vale (Bueno), ¿cuánto cuesta?
B:  Cincuenta euros.
A:  ¡Qué caro!
B:  Sí, pero me gusta. ¿Sabes dónde 

está el probador? 
A:  Sí, claro, está allí.
B:  La camisa es cara (Es cara la 

camisa), pero me quedo con 
ella.

D
 Pepa:   ¿SABES que HA  

 LLEGADO una carta de  
 tu amigo Raúl de  
 Argentina?

Alberto:   No, ¿dónde está?
 Pepa:   Allí, EN LA MESA.
    
 Alberto LEE la carta.

  
 Pepa:  ¿Qué ESCRIBE?
Alberto:  Espera, todavía NO HE  

 LEÍDO toda la carta. 

Después de un rato

 Alberto:  Escucha, Pepa.  
 Raúl ESTÁ BIEN. 
 HA LLEGADO su tío  
 de Montevideo para  
 estar una semana en  
 Argentina. Su tío HA  
 VIVIDO en Argentina  
 antes, pero ahora VIVE  
 en Montevideo.

 Pepa:  Raúl, TIENES QUE  
 contestar la carta hoy. 
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Hörförståelsetester
Hörförståelsetest 1

A
Städer som nämns: Buenos Aires, 
Santiago de Chile, Bogotá,
Länder som nämns: Argentina, 
Chile, Venezuela, Colombia

B
Kvinnan kommer från Bogotá i 
Colombia.
Mannen kommer från Santiago i 
Chile.

Hörförståelsetest 2

B
Det här får man veta om Juans 
bror:
Han är mycket trevlig (enligt 
Teresa), han är 22 år gammal, 
han har arbetat i en affär, men nu 
arbetar han på ett datorföretag, 
som ligger i centrum av Madrid. 
Han är mycket ute och reser, och 
just nu befinner han sig i Barcelona. 
På lördag kommer han antagligen 
hem. Och då ska han följa med 
Juan och hans flickvän på bio.

Hörförståelsetest 4

Pilar Gómez HA COMPRADO 
un piso en un barrio antiguo de 
Segovia.
Esta mañana HA LLEGADO un 
primo desde Málaga.
El primo lleva un regalo para Pilar.

 El primo Toma, esto es para ti.
 Pilar Pero, hombre, ¿qué HAS 

COMPRADO?
 El primo Mira.
 Pilar Un DVD de Shakira, 

MUCHAS GRACIAS.
 El primo De nada.
 Pilar HOY es tu primera visita 

a Segovia.  ¿ADÓNDE 
VAMOS?  

 El primo Al acueducto, ¿no?
 Pilar Claro, es el monumento 

más INTERESANTE de 
Segovia.

Los primos toman el coche de Pilar 
PARA IR al centro.
Después van a una cafetería para 
DESCANSAR un poco.
Allí TOMAN chocolate con 
churros.

Hörförståelsetest 5

B
Pojkvännen beställer: en 
blandad sallad, ett litet glas fatöl, 
espressokaffe. 
Flickvännen beställer: en /spansk/ 
omelett, en kycklingsoppa, pommes 
frites, mineralvatten utan kolsyra, 
en ”cortado” (= espressokaffe med 
litet varm mjölk).

C
Hon får inte pommes frites, för det 
finns inte i dag.

Hörförståelsetest 6

B
Person A:
Hon tycker mest om att åka skidor, 
och på vintern tränar hon två 
gånger i veckan. Hon åker skidor 
i Sierra Nevada. Eftersom hon 
bor i Granada så är det mycket 
nära. Men ibland åker hon till 
Pyrenéerna.

Person B:
Han spelar basket. Det är hans 
favoritsport. Basket är en lagsport, 
och det tycker han om eftersom 
han är mycket social. Därför tycker 
han inte speciellt mycket om att 
simma. Hans basketlag spelar i 
första divisionen nu. Och dom 
tränar söndagar och tisdagar på 
kvällarna.

Person C:
Han är synnerligen sportig av 
sig. Han gillar att vindsurfa. 
Han pluggar just nu, men han 
försöker gå (åka) till stranden för 
att vindsurfa varje veckoslut. På 
vintern åker han skidor i Sierra 
Nevada. 
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Läsförståelsetester
Läsförståelsetest 1

B
Förslag: 
Mexiko ligger i Centralamerika.
Mexiko gränsar i norr till USA.
Mexiko gränsar i söder till Belize 
och Guatemala.
Mexiko har mer än 100 miljoner 
invånare, varav huvudstaden 
Mexiko City har över nio miljoner.
Officiellt språk i Mexiko är 
spanskan. Men över fyra miljoner 
mexikaner pratar bara ett av de 
andra 50 språken som också talas i 
Mexiko.
Mexiko är en republik med en 
president som väljs på sex år. 
Den mexikanske presidenten är 
samtidigt landets regeringschef.
Jordbruket, oljan och turismen är 
mycket viktiga för landets ekonomi.
Mexiko exporterar metaller, 
men kaffet är också en viktig 
inkomstkälla för landet.

Läsförståelsetest 2 

B
Förslag: 
I Spanien är tiderna och 
matvanorna inte som i norra 
Europa. Spanjorerna äter inte så 
mycket till frukost, normalt dricker 
de bara en kopp kaffe eller choklad 
med mjölk och äter en /vete/bulle.

På förmiddagen går många 
spanjorer, i en paus i sitt jobb, till 
en bar för att dricka något, t.ex. en 
kopp kaffe med mjölk och äta en 
croasant eller ta en öl och äta en 
liten bit omelett.

Lunchen är dagens huvudmåltid. 

Då serveras tre rätter: soppa eller 
sallad, sedan kött eller fisk och till 
sist efterrätten (lite frukt eller en 
söt kaka). Många spanjorer tar ett 
glas vin, mineralvatten eller öl till 
lunchen, och efter efterrätten tar de 
en kopp espressokaffe.

Klockan 6 på eftermiddagen är det 
dags för ett mellanmål. Då är det 
vanligt att man äter något sött, t.ex. 
dricker en kopp kaffe med en /vete/
bulle till eller en yoghurt. Många 
ungdomar äter en smörgås.

Dagen slutar med kvällsmaten, som 
de äter mycket sent. Då äter många 
något lätt, t.ex. grönsaker, soppa, 
frukt eller ost. 

Läsförståelsetest 3

B
I sommar är det starka och klara 
färger som dominerar, såsom vitt 
och rött. Flickorna köper alpargatas 
(= tygskor oftast med repsula), 
och pojkarna bär bermudas i klara 
färger. 

C
Margarita har i sommar sin 
morbrors (eller farbrors) tygskor 
med repsula.
Hennes bror, som inte har råd att 
köpa bermudas, har klippt av sina 
blåa jeans.
Elena har klippt av en av sin 
mammas röda klänningar för att på 
så sätt få en moderiktig t-shirt. 

D
Det är minsann inte lätt att hänga 
med modet - så som annonserna 
och reklamen vill - utan att ha 
några pengar.

Läsförståelsetest 4

B
Gael García Bernal är en av 
de ledande spanskspråkiga 
skådespelarna i dag. Han har varit 
med i flera berömda mexikanska 
filmer, varav en fick en Oscar som 
bästa utländska film (2002). Han 
var också huvudperson i ”Diarios 
de motocicleta”, som handlar om 
”Che” Guevara. Denna film, som 
bygger på dagboksanteckningar, 
skildrar en resa genom Sydamerika 
på en gammal motorcykel. Denna 
resa varade nio månader.

C
”Che” Guevara studerade medicin 
då han 23 år gammal, 1952, 
reste med en vän på en gammal 
motorcykel genom Sydamerika.
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Manus till 
hörförståelsetesten 
Hörförståelsetesten återfinns sist på lärar-cd 2 (spår 55–59)

Test 1 (efter kapitel 4)
Usted es de Argentina, ¿verdad?

Mujer Usted es de Buenos Aires, de Argentina, ¿verdad?

Hombre No, señora, soy de Santiago. 

Mujer ¿De Chile?

Hombre Sí, de Santiago de Chile. Y usted, ¿es de Buenos Aires?

Mujer No, yo soy de Bogotá.

Hombre Ah, de Bogotá. ¡Qué lindo! Bogotá está en Venezuela, ¿no?

Mujer No, hombre, Bogotá es la capital de Colombia. Está en el centro 
del país. 

Hombre Ah, sí, es verdad, ahora me doy cuenta, perdone, eh.

Test 2 (efter kapitel 8)
El hermano de Juan

Teresa Oye, Juan , tu hermano es muy simpático. ¿Cuántos años tiene?

Juan ¿Mi hermano?  Pues, tiene 22 años.

Teresa ¿En qué trabaja?

Juan Ha trabajado en una tienda. Pero ahora trabaja en una empresa 
de ordenadores.

Teresa ¿Dónde?

Juan Aquí en Madrid, en el centro.

Teresa ¿Viaja mucho?

Juan Sí, siempre está de viaje. Ahora está en Barcelona.

Teresa ¿Cuándo regresa?

Juan El sábado, creo. ¿Por qué preguntas?

Teresa El sábado vamos todos a un botellón.

Juan No, no, mi novia y yo vamos al cine. Y mi hermano también.

Teresa Por favor, Juan. ¿Por qué no vamos todos al botellón…?
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Test 4 (efter kapitel 12)
Visita en Segovia

Pilar Gómez  ha comprado  un piso en un barrio antiguo de Segovia.

Esta mañana ha llegado un primo desde Málaga.

El primo lleva un regalo para Pilar.

El primo Toma, esto es para ti.

Pilar Pero, hombre, ¿qué has comprado?

El primo Mira.

Pilar Un DVD de Shakira, muchas gracias.

El primo De nada.

Pilar Hoy es tu primera visita a Segovia. ¿Adónde vamos?

El primo Al acueducto, ¿no?

Pilar Claro, es el monumento más interesante de Segovia.

Los primos toman el coche de Pilar para ir al centro.

Después van a una cafetería para descansar un poco.

Allí toman chocolate con churros. 
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Test 5 (efter kapitel 15)
Los novios en la cafetería

Novio ¿Qué quieres comer, cariño? ¿Un gazpacho?

Novia No, ya sabes que no me gusta el gazpacho y además tengo 
hambre. Quiero una tortilla española y patatas fritas.

Novio Pero mujer, tienes mucha hambre…

Novia Es que hoy no he desayunado y todo el día he trabajado como 
una loca.

Camarero Hola, ¿qué queréis?

Novio Para mí una ensalada mixta.

Camarero ¿Y para beber?

Novio Cerveza creo. Una caña.

Camarero ¿Y para ti?

Novia Una tortilla española y patatas fritas.

Camarero Lo siento, hoy no hay patatas fritas. No han llegado las patatas 
esta mañana.

Novia ¡Vaya! Entonces una tortilla con una sopa de pollo.

Camarero ¿Para beber?

Novia Agua mineral sin gas.

Camarero Ahora mismo.

Novia Tenemos un poco de prisa. Tenemos una cita. Dos cafés 
también, por favor.

Camarero ¿Dos cortados?

Novio Un cortado y para mí un espreso.

Camarero Muy bien, en seguida…
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Test 6 (efter kapitel 18)
¿Cuál es tu deporte favorito?

Hemos preguntado a tres personas. Esto es lo que han contestado:

Persona A

–¿Cuál es tu deporte favorito?

–Bueno, lo que más me gusta es el esquí.

–¿Entrenas mucho?

–En invierno dos veces a la semana.

–¿Dónde practicas el esquí?

–En Sierra Nevada. Como vivo en Granada está muy cerca. A veces también 
voy a los Pirineos.

Persona B

–¿Cuál es tu deporte favorito?

–Bueno, yo juego al baloncesto. Es mi deporte favorito.

–¿Por qué?

–Porque es un deporte de equipo. Y yo soy muy social. Quiero hacer deporte 
con otras personas. Por eso no me gusta mucho nadar.

–¿En qué equipo juegas?

–Ahora en uno de primera división.

–¿Entrenas mucho?

–Sí, jugamos los domingos y los martes por las noches. Y si hay un match…

Persona C

–¿Cuál es tu deporte favorito?

–Soy muy deportista. Me gusta hacer windsurf. Me gustan las olas, la playa…

–¿Cuántos días a la semana vas a la playa?

–Depende. Estudio mucho pero intento ir a la playa todos los fines de semana.

–¿Y en invierno?

–En invierno voy a esquiar a Sierra Nevada.
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Manus till hörövningarna  
i Libro de trabajo
•  Facit till dessa hörövningar finns under respektive  

kapitel i Elevfacit.

•  Hänvisningar till spår nedan avser lärar-cd 2.

Capítulo 1
Ejercicio 3   (Spår 24)

escucha. 

Carmen	 Hola,	Javier,	¡cuánto	tiempo	sin	verte!	¿Qué	tal?
Ronaldo	 Muy	bien,	pero	Carmen,	yo	no	me	llamo	Javier.	Me	llamo	

Ronaldo.
Carmen	 Uy,	es	verdad,	Ronaldo.	Lo	siento.	Es	tu	amigo	el	que	se	llama	

Javier,	¿verdad?
Ronaldo	 Eso	sí.	

Capítulo 1
Ejercicio 5   (Spår 25)

escucha.

1		 Atención,	señores	pasajeros	del	vuelo	Alitalia	442	con	destino	a	Roma,		
pasen	por	favor	a	la	puerta	número	9	A.		

2		 El	vuelo	número	621	de	la	Compañia	Air	France	con	destino	a	París	ya	
está	listo	para	el	embarque.	Rogamos	a	los	señores	pasajeros	pasen	a	la	
puerta	número	6	B.

3		 Última	llamada	para	el	vuelo	Lufthansa	número	848	con	destino	a	
Madrid.	Señores	pasajeros,	diríjanse	a	la	puerta	de	embarque	número	3	C.

4		 ¡Atención!	¡Atención!	Señores	pasajeros	del	vuelo	Iberia	número	233	con	
destino	a	Barcelona,	pasen	por	favor	a	la	puerta	número	7	A.

Capítulo 3
Ejercicio 4   (Spår 27)

escucha.  

hombre		 ¿Es	usted	de	Buenos	Aires?
mujer		 No,	soy	de	Montevideo.
hombre			 Montevideo	está	en	Bolivia,	¿no?																				
mujer		 Pero	no,	¡qué	barbaridad!	Montevideo	está	en	Uruguay,	en	la	

costa.	Es	la	capital.	Y	usted,	¿de	dónde	es?
hombre			 Yo	soy	malagueño,	de	Málaga.
mujer		 ¡Ah,	Málaga,	qué	lindo!	Está	en	el	norte,	¿no?
hombre			 No,	hombre.	Málaga	está	en	el	sur,	en	la	costa.
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Capítulo 4
Ejercicio 9   (Spår 29)
dictogloss

Miguel y su maleta
Juan	Luis	es	taxista.	Está	en	el	aeropuerto	de	Barajas.	Está	muy	cansado.	
Necesita	descansar.
Al	aeropuerto	llega	Miguel,	un	chico	de	Colombia.	Lleva	una	maleta	muy	
grande.	¿Por	qué	una	maleta	grande?		Porque	lleva	muchos	regalos	para	una	
amiga.	¿Toma	un	taxi?	Sí,	pero	antes	necesita	cambiar	dinero	en	el	aeropuerto.	
Lleva	pesos,	el	dinero	colombiano.	Y	ahora	necesita	euros.	Cambia	el	dinero.	
Pero,	¿dónde	está	la	maleta?	¡La	maleta,	los	regalos!	¡Qué	problema!	Ah,	allí	
está	el	taxista	Juan	Luis	y	allí	está	la	maleta.	¡Qué	susto!	Miguel	toma	el	taxi	a	
casa	de	su	amiga.		

Capítulo 5
Ejercicio 8   (Spår 30)
escucha.

¿Qué regalo para quién?

–Toma,	esto	es	para	ti,	Carlos.
–¿Para	mí?	Pero,	¿qué	has	comprado?
–Mira.
–¿Qué	es?	Ah,	es	un	cinturón....¡Qué	bien!	Muchas	gracias.
–De	nada.
.....

–Toma,	esto	es	para	ti,	Luisa.
–¿Para	mí?	Pero,	¿qué	has	comprado?
–Mira.
–¿Qué	es?	Ah,	es	una	pulsera...	¡Qué	bien!	Muchas	gracias.
–De	nada.
.....

–Toma,	esto	es	para	ti,	Alberto..
–¿Para	mí?	Pero,	¿qué	has	comprado?
–Mira.
–¿Qué	es?	Ah,	es	una	mochila...	¡Qué	bien!	Muchas	gracias.
–De	nada.
.....

–Toma,	esto	es	para	ti,	Blanca.
–¿Para	mí?	Pero,	¿qué	has	comprado?
–Mira.
–¿Qué	es?	Ah,	es	un	DVD	...	¡Qué	bien!	Muchas	gracias.
–De	nada.	
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Capítulo 6
Ejercicio 4   (Spår 31)
escucha.

Las islas Canarias
Las	ISLAS	Canarias	están	en	el	Océano	ATLÁNTICO.	
Son	siete.	El	Hierro,	la	Palma,	la	Gomera,	TENERIFE,	Gran	Canaria,	Fuerte-
ventura	y		Lanzarote.
En	Tenerife	ESTÁ	el	Teide,	un	volcán	y	el	pico	más	alto	de	ESPAÑA.
Canarias	es	una	de	las	17	comunidades	autónomas	de	España.
Las	dos	CIUDADES	principales	son	Santa	Cruz	de	Tenerife	y	Las	Palmas	de	
Gran	CANARIA.
En	Canarias	hay	casi	diez	MILLONES	de	turistas	cada	año.		
Canarias	exporta	por	ejemplo	tomates,	VINO	y	fruta,	sobre	todo	plátanos.

Capítulo 7
Ejercicio 10   (Spår 32)
escucha.

Dos turistas en Madrid
–¿Dónde	estamos?	¿En	el	Retiro?
–No,	estamos	en	la	Plaza	de	España.	Mira,	allí	está	el	monumento	a	Cervantes.
–¿Cervantes?	¿Quién	es?
–Hombre,	¡es	el	autor	de	El	Quijote!
–Sí,	claro.	Y	el	amigo	de	don	Quijote	se	llama	Sancho	Panza,	¿no?
–Sí,	sí.

Capítulo 8
Ejercicio 8   (Spår 33)
escucha.

estrella	 Oye,	Laura,	¿cuántos	años	tienes	tú?
laura	 Yo,	18.	Y	¿tú?
estrella	 Yo	tengo	16.	Mi	hermana	Josefa	tiene	17	años.
laura	 Entonces	tiene	cuatro	años	más	que	mi	hermano,	Eduardo.
	

Capítulo 8
Ejercicio 10   (Spår 34)

dictogloss   
Hola,	soy	Blanca.	Soy	periodista	y	he	trabajado	para	una	revista	española	
muchos	años.	En	mi	trabajo	viajo	mucho	y	estoy	muy	poco	en	casa	con	mi	
familia.	Es	un	problema.	Tengo	dos	hijas.	Cuando	regreso	a	casa	de	mis	viajes,	
llevo	para	mi	familia	muchos	regalos	y	muchas	fotos	de	países	interesantes.	
Ahora	he	estado	en	África.	En	este	viaje	he	comprado	libros,	muñecas,	un	
videojuego	y	un	DVD.	El	problema	es	que	he	estado	sólo	cuatro	días	en	casa		
y	hoy	viajo	a	Bolivia.	Vamos	todos	al	aeropuerto.
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Capítulo 9
Ejercicio 6   (Spår 35)

escucha.

El padre también ha dejado una nota para Adela.
Hola	Adela:
¿Qué	tal?
Son	las	diez	menos	cuarto.
Sandra	y	Rubén	están	en	casa,	
yo	en	el	trabajo,
En	la	cocina	hay	desayuno		
y	he	comprado
zumo	de	naranja.
Hasta	luego.
Tu	tío.

Capítulo 9
Ejercicio 8   (Spår 37)
escucha.

Aquí	los	resultados	de	este	domingo,	de	los	diferentes	partidos	de	balonmano,	
de	la	Liga	Española:

El	equipo	de	Valencia	ha	ganado	por	35	a	28.	Una	diferencia	de	7	goles.
El	equipo	de	León	ha	ganado	por	36	a	24.	Una	diferencia	de	12	goles.
Y	el	Almería	ha	ganado	por	15	a	13.	Una	diferencia	de	2	goles.	

Capítulo 10
Ejercicio 3   (Spår 41)
Escucha.
Una lista de la compra
david	 Oye,	Alejandra,	¿qué	compramos?		Vino	y	cerveza,	¿no?
alejandra		 Sí,	y	agua	mineral	y	alguna	Coca-Cola.
david	 Bueno,	entonces	3	botellas	de	vino	blanco,	2	de	tinto,	12	latas	de	

cerveza,	2	botellas	de	agua	mineral	con	gas	y	2	Coca-Colas.
alejandra	 Hombre,	compramos	algún	refresco	más,	¿no?
david	 Bueno,	3	Coca-Colas	y	3	Fantas,	¿vale?
alejandra	 Vale.	¿Y	qué	más?
david	 Pues…	vamos	a	ver…	Para	el	guacamole	necesitamos	unos	

aguacates.
alejandra	 ¿Cuántos?	¿3	ó	4?
david	 No	sé.	4.	¿Y	más?
alejandra	 Pues...,	2	pollos	asados	y	tomates
david	 ¿Cuánto	vale	un	kilo?
alejandra	 Mira,	2	euros	con	60.
david	 Entonces,	medio	kilo	de	tomates.
alejandra	 Para	terminar	medio	kilo	de	queso	manchego	y	una	tarta	de	

chocolate.
david	 ¡Chocolate	no!	Mejor	fruta.
alejandra	 Vale.	Queso	y	fruta	fresca.
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Capítulo 11
Ejercicio 4   (Spår 43)

Miguel deja un mensaje.
–Hola	Rubén,	soy	Miguel.	Hoy	es	martes	y	son	las	ocho	y	cuarto.	Ahora	estoy	
en	el	metro	con	Javi.	Oye,	¿hay	una	fiesta	en	tu	casa	esta	noche?	¿Quiénes	van?	
Mando	también	un	SMS.

Capítulo 12
Ejercicio 5   (Spår 45)

Escucha esta variante con acento andaluz:
Ángel	y	su	mujer	han	comprado	un	piso	en	un	barrio	nuevo	de	Sevilla.	Es	un	
piso	moderno	de	cuatro	habitaciones,	un	piso	perfecto	para	él,	su	mujer	y	sus	
dos	hijos	pequeños,	una	chica	que	tiene	cuatro	años	y	un	chico	de	seis	años.

Todas	las	mañanas,	muy	temprano,	Ángel	desayuna	solo	en	la	cocina	y	
después	toma	su	coche	para	ir	al	trabajo. Cuando	llega	allí	toma	un	par	de	
cafés.	Mira	en	el	ordenador	los	emilios	que	han	llegado	y	contesta	a	dos	o	tres.	
Después	habla	por	teléfono	y	visita	clientes.	

…..

Matilde	 Ángel,	cariño,	trabajas	demasiado.	Siempre	estás	cansado.		
Has	adelgazado	mucho	los	últimos	meses.	

Ángel Sí,	ya	lo	sé.	Es	una	locura.	Pero,	no	hay	alternativa.	Si	trabajo	
menos	no	hay	dinero	para	pagar	el	piso,	el	colegio	de	Paula	y	
Roberto,	el	coche,	las	vacaciones...

Matilde	 Ya,	ya,	pero	trabajas	mucho.

Capítulo 12
Ejercicio 11   (Spår 46)
escucha.

Ángel necesita descansar.
Ángel	ha	buscado	un	viaje	en	Internet.	Hay	muchos	viajes	al	Caribe.		
Ángel	necesita	descansar.	Y	el	Caribe	es	ideal	para	las	personas	cansadas	de	su		
trabajo.	En	Internet	Ángel	ha	encontrado	un	viaje	a	Cancún.	Es	un	viaje	
fantástico	no	muy	caro.

Cancún	es	una	ciudad	en	una	isla	que	también	se	llama	Cancún.	Está	en	
México,	en	la	Península	de	Yucatán,	en	la	costa	del	Mar	Caribe.	Las	playas	de	
Cancún	son	increíbles	y	cada	año	van	allí	unos	dos	millones	de	turistas.	

El	país,	México,	es	un	país	muy	interesante	para	Matilde	que	es	arquitecta.		
¡Es	perfecto!
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Capítulo 13
Ejercicio 5   (Spår 47)
escucha.

Eva y sus hijos Pepe (=20) y Daniela (=16), en el centro.
pepe	 ¡Qué	hambre	tengo!
eva	 ¿Sí?	¿Ya	tienes	hambre?	Sólo	son	las	11	y	media.	¿No	habéis	

desayunado?
pepe	 Sí,	pero	no	mucho.
daniela	 Yo	también	tengo	hambre.	Y	sed.
eva	 Bueno,	vale,	¿entramos	en	ese	bar?

camarero	 Buenos	días,	señores,	¿qué	desean?
pepe	 ¿Qué	bocadillos	hay?
camarero	 De	todo:	de	queso,	de	jamón,	de	tortilla,..
pepe	 Entonces,	para	mí	un	bocadillo	de	jamón.	Y	tú,	Daniela,	¿qué	

tomas?
daniela	 Yo,	un	bocadillo	de	tortilla.
camarero	 Muy	bien,	¿y	usted,	señora?
eva	 Para	mí,	un	té	con	limón.
pepe	 Pero,	mamá,	tienes	que	comer	algo.	Esta	mañana	no	has	

desayunado....
eva	 No	tengo	hambre.	Además	necesito	adelgazar.
camarero	 ¿Adelgazar?	¡Qué	locura!	Está	usted	muy	bien.	
daniela	 Sí,	es	verdad,	mamá,	estás	muy	guapa.	
camarero	 Mire,	señora,	tenemos	unos	churros	de	la	casa	buenísimos.
eva	 ¡Uy,	churros!	No,	no	sé...	bueno,	dos	nada	más.
camarero	 La	ración	son	sólo	cuatro,	señora.	¿Está	bien?	¿Sí?	Muy	bien,	

entonces,	una	ración	de	churros,	un	bocadillo	de	tortilla	y	un	
bocadillo	de	jamón.	¿Y	para	beber?

pepe	 Para	mí,	una	caña.
daniela	 Y	para	mí,	también.
eva	 No,	Daniela,	tú	sólo	tienes	16	años.	
daniela	 Bueno,	pues...	un	granizado	de	limón.
camarero	 ¿Y	para	usted,	señora?
eva	 Pues…	con	los	churros…	¡un	chocolate!									
camarero	 Muy	bien.

Capítulo 16
Ejercicio 3   (Spår 49)
escucha.

Dos chicas en una tienda
–Mira,	he	comprado	una	falda.	
–Ay,	¡qué	bonita!
–Y	muy	barata.
–¿Cuánto	has	pagado?
–Adivina.
–¿25	euros?
–No,	menos.
–¿15?
–No,	más
–¿20?
–Sí,	eso	es,	20.
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Capítulo 16
Ejercicio 5   (Spår 50)
escucha.

En el Corte Inglés 
¡Atención,	atención!	
Señores	clientes:	necesitamos	su	ayuda	para	buscar	a	una	niña	de	tres	años.	Es	
una	niña	rubia	de	pelo	corto.	Lleva	una	blusa	verde	de	manga	larga,	vaqueros	
y	sandalias	azules.	La	niña	se	llama	Violeta.	Si	la	ven	rogamos	se	comuniquen	
con	Información	situada	en	la	planta	baja.	Muchas	gracias	por	su	colabora-
ción.

Capítulo 18
Ejercicio 4   (Spår 51)
escucha.
¿Cuál es tu deporte favorito?
Hemos	preguntado	a	un	joven,	José	María.

–¿Cómo	te	llamas?
–Chema.
–¿Cuántos	años	tienes?
–Diecinueve.
–¿Eres	de	Salamanca?
–Sí,	vivo	aquí,	con	mis	padres.	Y	mi	novia	vive	en	un	pueblo	cerca	de	aquí.	
–¿Cuál	es	tu	deporte	favorito?
–Bueno,	juego	al	balonmano.
–¿Entrenas	mucho?
–Entreno	con	mi	equipo	dos	veces	a	la	semana.
–¿Qué	más	te	gusta?
–También	me	gusta	hacer	footing.
–Eres	muy	deportista.	¿Cuántos	kilómetros	corres	cada	vez?
–Bueno,	depende,	unos	cinco	kilómetros,	quizás.
–¿Y	la	novia	también	practica	algún	deporte?
–Sí,	juega	al	bandy	sala.	Es	su	deporte	favorito.
–Bueno,	muchas	gracias	por	la	entrevista,	y	mucha	suerte.

Capítulo 19
Ejercicio 2   (Spår 52)
escucha.
Del sur al norte
maria	 Dígame,
gabriel	 Hola	María,	¿qué	tal?
maria		 Yo	bien,	pero	qué	sorpresa	Gabi,	¿dónde	estás?
gabriel		 En	Santa	Cruz	de	Tenerife.	Estoy	aquí	desde	hace	una	semana.
maria	 ¿Has	ido	solo?
gabriel		 No,	está	también	mi	hermano.
maria	 ¿Qué	tiempo	hace	alli?
gabriel		 Aquí	en	Santa	Cruz	hace	mal	tiempo.	Ha	llovido	toda	la	

semana.	Y	sólo	hemos	ido	a	la	playa	una	vez.
maria		 Pobrecitos.	Aquí	en	en	el	norte,	en	Bilbao	hace	buen	tiempo.	

Hace	frío,	pero	hace	sol,	y	hoy	hemos	comido	en	la	terraza.
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gabriel		 Pues	aquí	llueve	pero	hace	calor.	Hoy,	por	ejemplo	hace	25	
grados.	Y	mañana	vamos	en	barco	a	Gomera.

maria		 ¿En	barco?	¿Pero	si	hace	mal	tiempo	y	mucho	viento?
gabriel		 No,	no	hace	mucho	viento.	Y	además	Gomera	no	está	muy	

lejos.	Bueno,	María,	te	mando	una	postal	desde	allí.		
Que	lo	pases	bien,	hasta	luego.	

maria		 Hasta	luego,	Gabi	y	gracias	por	llamarme,	¿eh?
  

Capítulo 21
Ejercicio 2   (Spår 53)
escucha.
1	 La	Guerra	Civil	española	empieza	en	1936	y	termina	en	1939.
2	 Miguel	de	Cervantes	publica	la	primera	parte	de	su	novela		

Don	Quijote	en	1605.
3	 Pedro	Almodóvar	recibe	un	Óscar	en	1999	y	otro	en	2003.
4	 Barcelona	organiza	los	Juegos	Olímpicos	en	1992.
5	 Cristóbal	Colón	sale	del	Puerto	de	Palos,	en	Andalucía,	en	1492.
6	 Francisco	de	Goya	pinta	su	cuadro	”El	dos	de	mayo”	en	1814.
7	 La	Revolución	Francesa	empieza	en	1789.
8	 La	batalla	de	Lepanto	tiene	lugar	en	1571.

Capítulo 22
Ejercicio 5  (Spår 54)
escucha.
Miguel y su amigo Luis, en Zaragoza
luis	 Oye,	Miguel,	¿vas	a	ir	a	Alicante	este	verano?
miguel	 Este	verano,	no.	Es	que	no	he	aprobado	el	inglés.
luis	 Hombre,...	pero,	¿qué	ha	pasado?
miguel	 No	sé,...	No	he	estudiado	mucho;	y	he	conocido	a	una	chica	

buenísima...
luis	 ¡Hostias!	Pero	chico...
miguel	 Y	ahora	tengo	que	estudiar	todo	el	verano.	Y	tú,	¿qué	vas	a	

hacer?
luis	 Todavía	no	sé...,	depende...	Mi	familia	va	a	Valencia,	y	a	mí	me	

gustaría	quedarme	aquí	en	Zaragoza.
miguel	 ¿Qué	vas	a	hacer?
luis	 Creo	que	voy	a	buscar	trabajo.	Si	no	trabajo,	mis	padres	no	me	

dejan	solo	en	Zaragoza.
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Elevblad för kopiering
Översikt

Av förteckningen framgår efter vilket kapitel övningen tidigast kan göras och i vilket didaktikavsnitt övningen 
kommenteras.

  	 	 Används		 Kommenteras	i	
	 	 	 	 tidigast	 	 	
	 	 	 	 efter	

 1 Stadsnamn  Kap. 2:4

 2 Ett samtal  Kap. 7:11

 3 Bingo  Kap. 8:2

 4 Memory  Kap. 8 Att använda språket  5:27

 5 ¿Qué frase?             Kap. 9       –––– ’’ ––––

 6 Att öva läsförståelse    Att läsa och förstå  5:7

 7 ”Mycket”                                                   Kap. 12 Att använda språket  5:27

 8 ¿Qué profesión es?  Kap. 12       –––– ’’ ––––

 9A Spel med ord och fraser  Kap. 13        –––– ’’ ––––

 9B Spel med ord och fraser  Kap. 13       –––– ’’ ––––

 10 Ord som hör ihop  Kap. 14       –––– ’’ ––––

 11  Bilda ord                 Kap. 13       –––– ’’ ––––

 12 Bilda ord  Kap. 18       –––– ’’ ––––

 13 Kombinera text och bild  Kap. 9       –––– ’’ ––––

 14    Kombinera text och bild     Kap. 19       –––– ’’ ––––  

 15A  Hur lär du dig bäst? (Inlärarstilar)

 15B 

 16 Klassrumsfraser    Att tala  5:19

 17 Klassrumsfraser    –––– ’’ ––––

 18 Planering (blankett)     Att ta ansvar  5:36

 19 Utvärdering (elevens utvärdering av sig själv) Elevens egen bedömning och utvärdering  5:41

 20 Vad tycker du har varit bra i undervisningen? (enkät) Lärarens bedömning och utvärdering  5:42

 21  ¿Mandas un SMS a tus amigos? 

Facit till vissa av Elevbladen, se flik 13. 
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ELEVBLAD 1
Kapitel 2, ejercicio 4 

Vilka spanska städer kan du hitta här?

LE  NA SA TO

GRA  DA BAO LA

MAN  BIL LEN

CA  VA      DO CIA
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ELEVBLAD 2
Kapitel 7, ejercicio 11

Sätt replikerna i ordning så att de blir ett samtal mellan två personer.

−Yo también estoy cansado. Necesitamos descansar.

−Vamos a la Plaza Mayor. Allí hay muchos bares.

−Vale.

−Sí, pero antes tomamos algo. 

−Vamos a casa.

−Muy bien, estoy un poco cansado. 

−Ahora a la Plaza Mayor.

−¿Adónde vamos?
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ELEVBLAD 3
Kapitel 8, ejercicio 2

Bingo
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ELEVBLAD 4
Efter kapitel 8

Memory

29 13 15 21 19

9 10 30 11 17

22 25 31 16 20

5 7 8 12 14

18 23 24 3 4

6 27 26 1 2

veintinueve trece quince veintiuno diecinueve

nueve diez treinta once diecisiete

veintidós veinticinco treinta y uno dieciséis veinte

cinco siete ocho doce catorce

dieciocho veintitrés veinticuatro tres cuatro

seis veintisiete veintiséis uno dos
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ELEVBLAD 5
Efter kapitel 9

¿Qué frase es? 

Bokstäverna är omkastade i orden till vänster.

A  Skriv ut de ord du får ut på skrivraderna till höger. Varje streck = en 
     bokstav.

 NICE  __  __   __  __

                                                               3

 AODIDIME  __  __  __  __  __  __  __  __

                                                8

 MAAC  __  __  __  __

 VAAITDO  __  __  __  __  __  __  __

 NAARANJ  __ __  __  __  __  __  __

                                            4

 UEQIPO  __  __  __  __  __  __

                                                        2

 TIEFAS  __  __  __  __  __  __  

                                                6

 OVNIO  __  __  __  __  __

 ROATM  __  __  __  __  __

 RPCOAMR  __  __  __  __  __  __  __  

                                                                          9

 OLHA  __  __  __  __ 

                                                             5

 DAERVD  __  __  __  __  __  __

                                                       7

 NOBEU  __  __  __  __  __

                                          1

 TARBAJRA  __  __  __  __  __  __  __  __   

B  Fyll på raderna nedanför in den bokstav som motsvaras av respektive 
     siffra. Vilken fras får du fram?
   __   __   __   __   __        __   __   __   __
                          1     2      3     4     5           6     7      8     9         

C  Vad betyder de 14 orden?

D  Bilda spanska fraser med några av orden.
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ELEVBLAD 6
Att öva läsförståelse

Du har läst många texter på svenska och andra språk. För att bli bättre på att förstå det du läser och för 

att snabbare ta dig igenom en text kan du använda olika strategier. Vänj dig vid att alltid fundera innan 

du börjar läsa en text. Det kan vara en text i din textbok eller en text ur en tidning eller en annan bok. 

Rubriker finns och ofta bilder.

I kapitel 6, ejercicio 6, har du redan funderat över hur du gör för att förstå orden och därmed innehållet.

1  Titta allra först på bilden (bilderna) och rubriken.

 

 Vad tror du att den här texten handlar om?

 Vilket intryck vill den förmedla?

 Varför är den skriven, tror du?

2  Läs texten rakt igenom.

 Tycker du att dina gissningar stämde?

 Läs texten igen. Arbeta med den enligt consejo	1.

 Arbeta med en kamrat. 

 Berätta för varandra vad texten handlar om, vad ni tycker är  

viktigast. Berätta på svenska och om det går på spanska.  

Det viktiga är att du förstår innehållet.

3  Du ska också lära in fler spanska ord. Välj ut några ord ur texten.

    Diskutera med varandra om ni förstod orden genom

a sammanhanget

b likheter med ord i andra språk ni kan

c likheter med andra ord i spanskan

d bilder

e tidigare kunskap om ämnet

f andra sätt 
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ELEVBLAD 7
Efter kapitel 12

”Mycket”

A  Sätt in rätt spansk form för ”mycket”:

 ________ bien

 ________ grande

 ________ largo

 ________ abierta

 ________ cansado (cansada)

 ________ simpático (simpática)

Roberto trabaja _____________ en casa.

−Pero, hombre, has adelgazado _____________.

B  Översätt fraserna ovan till svenska.

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

−__________________________________________________________________________________

 
C  Ge en regel för hur ”mycket” översätts till spanska.

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________
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ELEVBLAD 8
Efter kapitel 12

¿Qué profesión es?

Vilka yrken tror du beskrivs här? Vad heter de på spanska?

¿Qué profesión tiene una persona que…

1  … trabaja en la televisión, sobre todo en programas para jóvenes?

 ___________________________________________________________________________________

2  … escribe artículos sobre temas actuales?

 ___________________________________________________________________________________

3  … trabaja en una tienda?

 ___________________________________________________________________________________

4  … es el jefe/la jefa de una gran empresa, por ejemplo la Ericsson?

 ___________________________________________________________________________________

5  … transporta personas de un lugar a otro?

 ___________________________________________________________________________________

6  … trabaja en un partido político?

 ___________________________________________________________________________________

7  … trabaja con máquinas?

 ___________________________________________________________________________________

8  … vende uvas, naranjas?

 ___________________________________________________________________________________

9  … trabaja en el cine?

 ___________________________________________________________________________________

10  Si tus lámparas no funcionan llamas a esta persona.

 ___________________________________________________________________________________
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ELEVBLAD 9 A
Efter kapitel 13

Ett spel med ord och fraser       

2019
18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2
1
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ELEVBLAD 9 B
Efter kapitel 13

Vad heter

1 skinksmörgås

2 Vad önskar Ni?

3 Jag är alltid trött.

4 Du jobbar mycket.

5 Vilken bra idé!

6 Ska vi gå på bio?

7 Hur gammal är du?

8 Vad heter din flickvän (pojkvän, kompis)?

9 Har du en kusin?

10  Hej, det är Anna.

11  Hur mår du?

12  Du har glömt brödet.

13  Hur många är ni?

14  Vart går du?

15  Vilka är där?

16  Vad är klockan?

17  Klockan är halv fem.

18  Hur dags anländer du?

19  Jag kommer klockan sex.

20  Jag är hungrig.
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ELEVBLAD 10
Efter kapitel 14

Ord som hör ihop

1  Vik papperet efter linjen.

2  Försök att till varje substantiv hitta en infinitiv som kan sägas höra ihop  
med substantivet.

el desayuno  ________________________________________________  

la cena  ________________________________________________

la merienda  ________________________________________________

la comida  ________________________________________________

el almuerzo  ________________________________________________

los preparativos ________________________________________________

el trabajo  ________________________________________________ 

el vendedor  ________________________________________________

el fumador  ________________________________________________

el contestador ________________________________________________

el viaje  ________________________________________________

la llamada  ________________________________________________

la compra  ________________________________________________

VIK HÄR: .......................................................................................................................................................................

3  Om du inte kommer på infinitiven, leta bland verben nedan:

comer  llamar contestar
viajar  vender  trabajar
desayunar  merendar     almorzar
cenar  beber             fumar
comprar  preparar  

4  Arbeta med en kamrat. Kontrollera att ni vet vad orden betyder.
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ELEVBLAD 11
Efter kapitel 13

Bilda ord

Bilda med bokstäverna 

a)  ett ord på åtta bokstäver

b)  ett eller flera kortare ord. Bokstaven i mitten ska alltid vara med.

E O V

S N O

I C R
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ELEVBLAD 12
Efter kapitel 18

Bilda ord

Bilda med bokstäverna 

a)  ett ord på åtta bokstäver

b)  ett eller flera kortare ord. Bokstaven i mitten ska alltid vara med.

E A D

S A R

L N A
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ELEVBLAD 13
Efter kapitel 9

Kombinera text och bild

A  Läs följande korta bildtexter. 

B  Arbeta med en kamrat. Försök förstå texterna. 

C  Leta i Libro	de	textos. Till vilken illustration, foto  
eller teckning, kan de olika texterna passa?

1
Todos los turistas visitan este monumento 
que data de la época de los romanos.

2
Cada año, el 31 de diciembre, hay siempre 
mucha gente en el centro geográfico
de España.

3
Es el símbolo de la libertad en el puerto de una gran 
ciudad, donde muchos hablan español.

4
El plato típico del este de España. Muchos lo 
preparan al aire libre.

5
No es bueno estar al sol. Los turistas alquilan 
parasoles en la playa para protegerse.  
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ELEVBLAD 14
Efter kapitel 19

Kombinera text och bild

A  Läs följande korta bildtexter. 

B  Arbeta med en kamrat. Försök förstå texterna.

C  Leta i Libro	de	textos. Till vilken illustration, foto 
 eller teckning, kan de olika texterna passa?

6
Si hace mucho calor, los que no tienen parasol
usan el periódico.  

7
En Uruguay y Argentina los meses de verano
son diciembre, enero y febrero.

8
Un deporte popular que a veces se juega en la playa.

9
En la capital, que se llama Rabat, hay muchos 
monumentos árabes. 

10
Muchos compran su CD en la Red. Y hay muchos que copian su música 
ilegalmente, pero todavía muchos van a una tienda para comprar sus discos.

11
Muchos bailes tradicionales existen también en una versión moderna.
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ELEVBLAD 15 A
Hur lär du dig bäst? 
Vilken intelligenstyp hör du till? 

Vi lär oss alla på olika sätt. Howard Gardner, professor i pedagogik, talar om att det finns 
sju, kanske åtta, olika kategorier eller intelligenser och brukar illustrera detta genom åtta 
bitar i en cirkel.

Vi passar in på flera inlärarstilar, men ofta är vi starkare inom vissa och svagare inom andra. 
Genom att fundera över hur du lär dig bäst kan du utnyttja dina starka sidor.

A Läs beskrivningarna som följer och fundera över vilken beskrivning/vilka beskrivningar 
som bäst passar in på dig.

1 Du har stort ordförråd, bra förmåga att tala och läsa, har lätt för att lära dig främ-
mande språk.

2 Du tänker logiskt, gör saker i tur och ordning, tycker om problemlösning, älskar att 
räkna.

3 Du har lätt för att hitta vägen, för att läsa kartor, du uppskattar konst, mode och 
använder bilder när du lär in.

4 Du använder gärna mindmapping, uppfattar mer det du ser än det du hör, skapar inre 
bilder.

5 Du är intresserad av musik, du lär dig genom att rappa sådant som scheman, dikter, 
ramsor.

6 Du lär dig bäst genom att röra på dig, kommer bättre ihåg det du gör med händerna, 
gillar idrott, dans, rollspel.

7 Du trivs med andra, är en bra lyssnare, vill arbeta med andra, har stort tålamod.
8 Du vill studera på egen hand, ta kontroll över ditt lärande, gillar att planera, reflek-

tera.

B Diskutera med en kamrat.

C  Det kan vara bra att ha en rubrik för de olika intelligenserna. 
 Välj i cirkeln till vilken rubrik de åtta beskrivningarna hör.

a)  Rumslig b)  Visuell 

c)  Kroppslig  
 

d)  Social  
 

e)  Reflekterandef)   Språklig

g)   Logisk, matematisk

h)   Musikalisk
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ELEVBLAD 15 B
D  
Vad betyder det här för dig? 
Hur kan du förstärka dina starka sidor och utveckla dina svagare sidor?
Diskutera med en kamrat vad som passar er.
 
Om du hör till den stil som är  

                      

språklig, lingvistisk skriv och läs mycket, berätta 
historier, skriv dagbok, 
debattera, diskutera

logisk, matematisk resonera dig fram till en 
lösning, gör saker i tur och 
ordning; du gillar troligen inte 
mindmap

rumslig, spatial använd bilder, posters, byt 
plats i rummet; använd 
mindmap

visuell
- kopplas ofta ihop med 
rumslig

utnyttja bilder; tänk på att du 
kanske måste jobba med att 
lyssna och förstå då det är en 
viktig del i spanskinlärningen

musikalisk tänk i bilder till musik, använd 
avslappningsmusik, lär dig 
genom sånger, genom att 
rappa

kroppslig, kinestetisk agera det du lär dig, använd 
rörelse, dans, repetera när du 
joggar, simmar…

social, interpersonell arbeta med andra, undervisa 
andra

reflekterande, intrapersonell arbeta på egen hand, reflektera, 
lär dig ställa frågor, men öva 
dig också i att samarbeta då 
det är ett av skolans mål 
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ELEVBLAD 16 

Klassrumsfraser

Försök komma på de spanska motsvarigheterna till fraserna: 

Hur skriver man …? _______________________________________

Jag har glömt … _______________________________________

Tyvärr.  _______________________________________

Jag vet inte.  _______________________________________

Jag har ingen kulspetspenna. _______________________________________

Jag har ingen blyertspenna.  _______________________________________

Jag förstår inte.  _______________________________________

Jag ber om ursäkt för att jag _______________________________________

kommer för sent. _______________________________________

Jag är klar.  _______________________________________

Rätta genom att slå upp pärmens insida i Libro	de	trabajo. 
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ELEVBLAD 17
Klassrumsfraser

Försök komma på de svenska motsvarigheterna till fraserna: 

Abre el Libro de textos, página seis. 

___________________________________________________________

Contesta las preguntas.  

___________________________________________________________

¿Algo que no habéis entendido? 

___________________________________________________________

Completa et texto.  

___________________________________________________________

Combina las frases.  

___________________________________________________________

Corrige.   

___________________________________________________________

Escribe un diálogo.  

___________________________________________________________

Rätta genom att slå upp pärmens insida i Libro	de	trabajo. 
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ELEVBLAD 18
Vecka ________          Vecka ________           Vecka ________

Innehåll

Kapitel ________    Kapitel ________ 

Tarea ________  Tarea ________

Ejercicio ________  Ejercicio ________

ev. Utbildningsradio, etc.

ev. Extramaterial

Egen planering: enskilt arbete, 
arbete i par/grupp  

Bokad 
tid 
hos 
lärare   

Avklarat 
arbete 

 

Vecka 1 

Pass 1 

Pass 2

Pass 3

Vecka 2

Pass 1

Pass 2

Pass 3

Lärargenomgång, 
lärarpresentation 

N Flik 12 Elevblad.indd   21 2014-10-17   11.24



Buena idea 1 © Sanoma Utbildning AB     KOPIERING TILLÅTEN

 12:22

ELEVBLAD 19
Utvärdering     
Gör en utvärdering ett par gånger per termin.
Sätt ett kryss i den ruta som passar för dig. Skriv datum i respektive ruta, så kan du se om du tycker annorlunda 
vid nästa utvärdering. Diskutera gärna med en kamrat.
Spara blanketten och använd den när du diskuterar dina resultat med din lärare.

Vad är du bra på?
Vad behöver du öva mer på?

Inte så bra. OK. Bra. Mycket bra.

1  Att förstå text du läser 

2  Att förstå det du lyssnar till

3  Att skriva på spanska 

4 a  Att tala - samtala med andra

4 b  Att tala - att berätta muntligt

5  Att lära in ord och minnas dem

6  Att lära in och använda grammatiska regler

Vad är du bra på?
Vad behöver du öva mer på?

Inte så bra. OK. Bra. Mycket bra.

7  Att samarbeta med andra

8  Att arbeta självständigt

9  Att planera mitt arbete och ta ansvar för det

10  Att bedöma om jag är klar med ett avsnitt eller
      inte
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ELEVBLAD 20
Enkät
                         

Klass __________    Datum ________

Vad tycker du har varit bra i spanskundervisningen?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Vad tycker du har varit mindre bra i spanskundervisningen?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Vad vill du ändra på? Vilka förslag har du? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ELEVBLAD 21
¿Mandas un SMS a tus amigos?

Combina las frases SMS con las frases en castellano.

hla ________________________

a2 ________________________

1b ________________________

tx est n prta _________________

h lgo ______________________

PF ________________________

q _________________________

q tal? ______________________

prf ________________________

dnd _______________________

e-m _______________________

stoy n ksa __________________

xq? _______________________

n c _______________________

Frases	en	castellano:

¿dónde?

¿por qué?

¿qué tal?

adiós

el taxi está en la puerta

e-mail

estoy en casa

hasta luego

hola

no contesta

por favor

profesor 

qué

un beso
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Facit till vissa av Elevbladen 

Elevblad 5

A 
CINE
MEDIODIA
CAMA
TODAVÍA
NARANJA
EQUIPO
FIESTA
NOVIO
TOMAR
COMPRAR
HOLA
VERDAD
BUENO
TRABAJAR

B 
Buena idea.

Elevblad 7
A
Muy bien
Muy grande
Muy largo
Muy abierta
Muy cansado (cansada)
Muy simpático (simpático)

Roberto trabaja mucho en casa.
−Pero, hombre, has adelgazado 
mucho.

B
Mycket bra
Mycket stor
Mycket lång (utsträckt)
Mycket öppen (öppet)
Mycket trött
Mycket sympatisk

C 
Framför grundform av adjektiv  
och adverb ”mycket” = muy.
Vid verb ”mycket” = mucho. (§ 10)

Elevblad 8
¿Qué profesión es? 
1. el presentador, la presentadora
2. el/la periodista
3. el vendedor, la vendedora
4. el director, la directora
5. el/la taxista
6. el político, la política

7. el ingeniero, la ingeniera
8. el frutero, la frutera
9. el actor, la actriz 
10. el/la electricista

Elevblad 9 B
1  Un bocadillo de queso
2  ¿Qué desea /usted/?
3  Siempre estoy cansado 

(cansada).
4  Trabajas mucho.
5  ¡Qué buena idea!
6  ¿Vamos al cine?
7  ¿Cuántos años tienes?
8  ¿Cómo se llama tu novia (novio, 

tu compañero, tu compañera)?
9  ¿Tienes (Tú tienes) una prima 

(un primo)?
10  Hola, soy Ana.
11  ¿Qué tal? (¿Cómo estás?)
12  Has olvidado el pan.
13  ¿Cuántos (¿Cuántas) sois?
14  ¿Adónde vas?
15  ¿Quiénes están allí?
16  ¿Qué hora es?
17  Son las cuatro y media.
18  ¿A qué hora llegas?
19  Llego a las seis.
20  Tengo hambre.

Elevblad 10
el desayuno – desayunar 
la cena – cenar
la merienda – merendar
la comida – comer
el almuerzo – almorzar
los preparativos – preparar
el trabajo – trabajar
el vendedor – vender
el fumador – fumar
el contestador – contestar
el viaje – viajar
la llamada – llamar
la compra – comprar

Elevblad 11
Förslag:
nervioso, son, vino, sin, once, cine, 
con, no

Elevblad 12
Förslag:
ensalada, da, al, dar, dan, nadar, la, 
las, Ana 

Elevblad 13
1
Todos los turistas visitan este 
monumento que data de la época 
de los romanos: El acueducto de 
Segovia, página 27

2
Cada año, el 31 de diciembre, hay 
siempre mucha gente en el centro 
geográfico de España: La Puerta del 
Sol, página 22

3
Es el símbolo de la libertad en el 
puerto de una gran ciudad, donde 
muchos hablan español:
La estatua de la Libertad, página 8

4
El plato típico del este de España. 
Muchos lo preparan al aire libre: La 
paella, página 9

5
No es bueno estar al sol. Los 
turistas alquilan parasoles en la 
playa para protegerse: En la playa de 
Benidorm, página 9

Elevblad 14
6
Si hace mucho calor, los que no 
tienen parasol usan el periódico: 
¿Vamos a la playa? página 49

7
En Uruguay y Argentina los meses 
de verano son diciembre, enero y 
febrero: ¿Qué tiempo hace? página 49

8
Un deporte popular que a veces se 
juega en la playa: ¿Qué deporte 
practicas? página 47
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9
En la capital, que se llama Rabat, 
hay muchos monumentos árabes: 
¿Un futuro mejor?  página 44

10
Muchos compran su CD en la Red. 
Y hay muchos que copian su 
música ilegalmente, pero todavía 
muchos van a una tienda para 
comprar sus discos: ¿Tocas algún 
instrumento? página 41

11
Muchos bailes tradicionales existen 
también en una versión moderna: 
¿Te gusta la música? página 39

Elevblad 15 A–B
a Rumslig  

nummer 3
b Visuell  

nummer  4
c Kroppslig  

nummer 6
d Social  

nummer 7
e Reflekterande 

nummer 8
f Språklig  

nummer 1
g Logisk, matematisk 

nummer 2
h Musikalisk  

nummer 5

Elevblad 21
hla = hola
a2 = adiós
1b = un beso
tx est n prta = el taxi está en la 
puerta
h lgo = hasta luego
PF = por favor
q = qué
q tal? = ¿qué tal?
prf = profesor
dnd = ¿dónde?
e-m = e-mail
stoy n ksa = estoy en casa 
xq? = ¿por qué?
n c = no contesta
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Bilder

Innehåll

1 Innehållsförteckning och kursöversikt
2 En el aeropuerto
3 Algunos países de Europa
4 Un Sudoku
5 ¿Qué país es?
6 Adela llega a Madrid
7 Los regalos
8 Isabel y Adela llegan a casa
9 En la cocina
10 La familia de Isabel
11 El reloj
12 ¿Qué hora es?
13 Un crucigrama
14 La lista de la compra
15  Los preparativos para la fiesta
16 Una lista de la compra
17 Un crucigrama
18 Un diálogo
19 El día de Ángel
20 La lista de precios
21 Una sopa de letras
22 El Menú
23 ¿Qué quieres comer?
24 Un crucigrama
25 En el Corte Inglés
26 El día de Concha
27 Once deportes y un mensaje escondido
28 ¿Qué tiempo hace?
29 Los meses
30 ¿Aprobado o no?
31 El cuento de La Cenicienta
32 Ropa
33 Instrumentos
34 Deportes
35 España
36 América Latina
37 Elevblad - planering
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1
Libro de textos, sidan 4

Innehållsförteckning och kursöversikt
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2
Libro de textos, sidan 11

En el aeropuerto
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3
Libro de textos, sidan 13

Algunos países de Europa
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4

Un Sudoku
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Libro de trabajo, 3:6

¿Qué país es?

Y

I
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6
Libro de textos, sidan 15

Adela llega a Madrid
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7
Libro de textos, sidan 16

Los regalos
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8
Libro de textos, sidan 17

Isabel y Adela llegan a casa
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9
Libro de textos, sidan 24

En la cocina
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Libro de trabajo, 8:9 

La familia de Isabel
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11

El reloj

En övningsklocka finns på 
www.sanomautbildning.se/klockan
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12
Libro de trabajo, 9:1

¿Qué hora es?
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Libro de trabajo, 9:4

Un crucigrama

D

E

S

A

Y

U

N

O
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14
Libro de textos, sidan 28 

La lista de la compra
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Libro de trabajo, 10:B

Los preparativos para la fiesta
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Libro de trabajo, 10:3

Una lista de la compra

51 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

Kom ihåg Consejo 5

Ejercicio 2 
De som uttrycker tillhörighet eller motsvarar sammansatta ord på svenska, §4

A  Översätt till svenska:
 1  el hermano de Isabel
 2  la ciudad de Gaudí
 3  un balón de fútbol
 

 

   Producto Cantidad 
Cerveza    ..................................
Agua mineral   ..................................
Coca-Cola     ..................................
Vino blanco    ..................................
Vino tinto     ..................................
Aceitunas    ..................................
Fanta    ..................................
Aguacates    ..................................
Café    ..................................
Pollo asado    ..................................
Tomates    ..................................
Queso manchego   .................................. 
Tarta de chocolate   ..................................
Fruta fresca    ..................................

B  

 Lyssna en gång till. Fyll till höger i hur mycket de  
köper av varje produkt.

D Rätta med en kamrat.

B  Översätt till spanska:
 1  Isabels kusin
 2  ett konstmuseum
 3  chokladtårtan

10  |  Los preparativos para la fiesta
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Libro de trabajo, 10:9 

Un crucigrama

I

1 7

6

5

4

3

2
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Libro de trabajo, 11:2

Un diálogo

 rubén ¿Sí?
	
 chema Hola, soy Chema. ¿Qué tal?

 rubén Bien, un poco cansado. ¿Qué pasa?

 chema ¿Vamos al cine esta noche?

 rubén No, esta noche tenemos una fiesta en casa.

 chema ¿Ah, sí? ¿A qué hora?

 rubén No sé... A las diez, creo.

 chema ¿Quiénes van?

 rubén Los de siempre y, bueno, también mi prima de Chile.

 chema ¿Tu prima de Chile? ¿Tienes una prima chilena?

 rubén Sí, de Valdivia. Ahora está aquí en Madrid, desde  
 hace una semana.

 chema ¿Cómo se llama?

 rubén Adela.

 chema ¿Cuántos años tiene?

 rubén Diecisiete.

 chema ¡Hostias! ¿Está buena?

 rubén ¡Yo qué sé!
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Libro de trabajo, 12:A

El día de Ángel
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Libro de textos, sidan 34

La lista de precios
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Libro de trabajo, 13:9

Una sopa de letras 

O	 B	 B	 E	 B	 E	 S	 T	 M	 N

M	 S	 E	 N	 J	 O	 A	 U	 G	 A

O	 R	 E	 B	 M	 S	 E	 M	 O	 C

C	 E	 H	 E	 E	 L	 H	 V	 V	 L

L	 Q	 M	 Y	 M	 I	 G	 E	 E	 L

C	 O	 I	 O	 W	 X	 S	 N	 N	 G

C	 E	 E	 M	 C	 Z	 X	 D	 D	 T

W	 C	 N	 L	 D	 C	 H	 E	 O	 Q

D	 G	 S	 S	 O	 M	 E	 N			E	 T
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Libro de textos, sidan 36

El Menú
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Libro de textos, sidan 36

¿Qué quieres comer?
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Libro de trabajo, 15:7 

Un crucigrama

 4

 5  6

 7  8

 9

 10

 1  2  3
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Libro de trabajo, 16:5

En el Corte Inglés
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Libro de trabajo, 17:8 

El día de Concha
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Libro de trabajo, 18:6

Once deportes y un mensaje 
escondido

O A E S I M P O R B W F

F T T I U Q S E G A I U

L T S L A N T N E L N T

O E N E E T I R E O D B

G N A R C T C A D N S O

A S E M O N I A N M U L

A F L O H R O S M A R A

Q S F F L A W L M N F F

C I C L I S M O A O J O

N A T A C I O N L B A P

X N R A D A N S I N E T
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Libro de textos, sidan 48

¿Qué tiempo hace?
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Libro de trabajo, 19:3

Los meses

I
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Libro de textos, sidan 54 

¿Aprobado o no?
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Libro de trabajo, 22:11

El cuento de La Cenicienta
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Libro de textos, sidan 63 

Ropa
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33
Libro de textos, sidan 65 

Instrumentos
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34
Libro de textos, sidan 66

Deportes

P Flik 14 Bilder.indd   37 2014-10-17   11.28



Buena idea 1 © Författarna och Sanoma Utbildning AB     KOPIERING TILLÅTEN

35

España

Lisboa

Gibraltar (GB)

FRANCIA

ANDORRA

MARRUECOS

PO
RT

UG
AL

ARGELIA

Santiago de
Compostela

Pontevedra

Vigo
Orense

Lugo Oviedo

Gijón

Palencia

ValladolidZamora

Santander

Bilbao

San Sebastián

Vitoria
PamplonaBurgos

Logroño

Soria

Salamanca

León

Segovia

Zaragoza

Huesca

Lérida

Barcelona

Gerona

Teruel

Tarragona

Palma

Cuenca

Valencia

Toledo

Ciudad Real

Guadalajara

Albacete

Alicante

Murcia

Cartagena

Cáceres

Mérida

Badajoz

Huelva
Sevilla

Córdoba
Jaén

Granada

AlmeríaMálaga

Cádiz
Casares

Jerez de la Frontera

Marbella

Madrid

Ávila

Ceuta (E)

Melilla (E)

La Coruña

ISLAS C ANARIAS (E)

Arreci fe

Las Palmas
de Gran Canaria

Santa Cruz de  Tene rife

Zaraus

Chelif

Gu
ad

ia
na

M
iño

Guadalquivir

Segura

Guadiana

Guadiana Júcar

Tajo

Tajo

Duero

Ebro

Ebro
Garonne

Zézère

Estrecho de Gibraltar 

 C O S T A  D E L  S O L  

Formentera

I biza
M allorca

M enorca

 C O S TA  B R A VA
 

 IS L A S  B A L E A R E S  

 C
O

S
TA

 B
L A N C A  

MA R  M
E D I T

E R R Á N E O  

O C É A N O  AT L Á N T I C O  

P I R I N E O S

C ATA L U Ñ A

S I E R R A  N E V A D A

Golfo de

Valencia

G A L I C I A

P A Í S  V A S C O  

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

Gomera

Hierro

La Palma

P Flik 14 Bilder.indd   38 2014-11-13   14.09



Buena idea 1 © Författarna och Sanoma Utbildning AB     KOPIERING TILLÅTEN

36

América Latina

Chihuahua

Torreón

Tampico

Mérida Santiago de Cuba

Veracruz
BelmopanAcapulco

Salina Cruz

Mexicali

La Paz

Ciudad Juárez

León

Puebla

Man
ag

ua

Sa
n J

os
é

PANAMÁ

Tegucigalpa

Monterrey

Guadalajara
Ciudad de México

Medellín

Bogotá

Caracas

Barranquilla

Buenaventura

Santa Marta

San Juan

Santo-Domingo

Kingston
Port-au-Prince

La Habana

Nassau

Nashville

Mobile

Chattanooga

Charleston

Wichita

El Paso

Albuquerque

Raleigh
Charlotte

Columbia

Jacksonville

Tampa

Memphis

Montgomery

Tallahassee

Birmingham

Jackson

Oklahoma City

Little Rock

Santa Fe

Austin

Fort Worth

Baton Rouge

Phoenix
San Diego

Los Angeles

Dallas
Atlanta

New OrleansHouston
San Antonio

Miami

Popayán
Tumaco

Esmeraldas

Cuenca
Machala

Portoviejo

Pasto

Manizales

Ibagué

Bucaramanga

Cartagena

Barquisimeto

Monteria

Neiva

Mitu

Maracaibo

Córdoba

Rosario

La Plata

MendozaValparaíso

San Juan

Ciudad del Este

Posadas
Corrientes

Santa Fe

Salta
San Miguel 
de Tucuman

Santiago 
del Estero

La Rioja

San Salvador

Parana

Concepcion

MontevideoBuenos Aires
Santiago

Asunción

La Paz

Lima

Barcelona

Puerto
Ayacucho

Trinidad

Rivera

Salto
Paysandú

Colonia

Mar del Plata

Bahía BlancaNeuquén

San Carlos 
de Bariloche

Puerto Montt

Osorno

Temuco

Concepción
Chillán

Antofagasta

Arica

Oruro
Cochabamba

Arequipa

Cuzco

Puerto
Maldonado

Huancayo

Pucallpa

Iquitos

Callao

Chimbote
Trujillo

Chiclayo
Piura

Ica

Santa Cruz
de la Sierra

Potosí

Iquique

Coquimbo

Viedma

Rawson

Deseado

Puerto Aisen

Rio Gallegos

Ushuaia

Stanley

Punta Arenas

Puerto Santa Cruz

Rocha

Ciudad
Guayana

Cali Santa Fe de Bogotá

Quito

Guayaquil

Port of Spain

Georgetown

Cayenne

Paramaribo

Manaus

Goiânia

Campinas

Florianopolis

Belém

Fortaleza

Recife

Salvador

Brasilia

Belo Horizonte

Sao Paulo
Curitiba

Porto
Alegre

Rio de Janeiro
Nova Iguaçu

Macapa

Itaituba
Fonte Boa

Boa Vista

Porto Velho

Guajara-
Mirim

Mato 
Grosso

Campo
Grande

Joinville

Caxias do SulSanta Maria

Rio 
Grande

Pelotas

Uberlândia

Cuiaba

Corumba

Rio Branco

Porto de Moz

Maraba Imperatriz Teresina

Parnaib

Sobral

Quixada Natal

Joao PessoaCampina Grande
Caruaru

Maceio

Aracaju

Juazeiro

Feira de
Santana

Ilheus

Vitoria

Caravelas

Vitoria da
Conquista

Sao LuisSantarem

Palmas

Viña del Mar

Tikal

Valencia

Rivera

Gua
tem

ala

Balsas

M
ag

da
le

na

Guavi

Orinoco

Ta
pa

jo
s

NegroJapura
Iça

Madeir
a

A
ri

pu
an

a

Purus

Ar
ag

ua

Pa
rn

aib
a

Sao Francisco

P
araguay

Bermejo

Pa
ra

na Uruguay

Salado

Colorado

Negro

Chic
o

Pilc omayo

M

adre

Be
ni

Guapore

Amazonas

Caqueta

Ju
ru

a

Represa
de FurnasPa

ra
na

Lago 
Titicaca

Lago 
Poopo

Chubut

Salado

X
ingu

To
ca

nt
in

s

Am
azona s

Ju
ru

en
a

Yucatán

CUBA

PanamáCO
STA

 RICA
NICARAGUA

HONDURAS

BELIZE

Sa
n S

alv
ad

or

HAITI

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Bermuda (UK)

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Cayman Islands (UK)
Guadeloupe (Fr)

Dominica
Martinique (Fr)
Saint-Lucia

Barbados

Grenada
  Trinidad &
Tobago

Antigua and Barbuda
Anguilla (UK)

JAMAICA

BAHAMAS

GUYANA FRANCESASURINAM

GUYANA

COLOMBIA

VENEZUELA

ARGENTINA

URUGUAY

PARAGUAY

BOLIVIA

BRASIL
PERÚ

ECUADOR

CHILE

GUAT
EM

ALA

EL 
SA

LVA
DOR

PUERTO RICO (USA)

Golf
o de México

C A R I B E

Golfo
de

California

OCÉANO

ATLÁNTICO

OCÉANO

PACÍFICO

Amazona

Rio de la Plata

Cabo de Hornos
(Cape Horn)

Islas Revillagigedo

700

P Flik 14 Bilder.indd   39 2014-11-13   14.09



Buena idea 1 © Författarna och Sanoma Utbildning AB     KOPIERING TILLÅTEN

37

Elevblad planering 
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Tilläggsövningar
Under flik 12, Elevblad, finns de övningar som har ett kopieringsunderlag. 
Under ”Tilläggsövningar” tas ett antal andra aktiviteter upp. Här finns också 
hänvisningar till didaktikavsnittet där uppgiften diskuteras. 

Klassrumsfraser
Ett par uppgifter som går ut på att kombinera spanska och svenska fraser finns 
under flik 12, ”Elevblad”. Tanken är att eleverna så småningom själva ska 
använda de ord och fraser som finns under Frases para ti… och framför allt 
förstå de ord/fraser som finns under … y para la clase. På Elevbladen 16 och 17 
har vissa fraser valts ut. Du kan ge fler fraser en annan gång. 

Extra övning:                     
Låt eleverna först fundera över vilka fraser de kan behöva och översätta dem till 
spanska. Ge varje grupp ett A4 blad, där de med stora bokstäver textar sin fras. 
Sätt upp alla bladen synligt i klassrummet.  

Ta ner bladen efter en tid och kolla om eleverna kommer ihåg fraserna. Ibland 
tänker elever inte på vad som finns uppsatt. Därför är det bra att byta anslag 
och bilder ibland. 

Förhoppningsvis har du tillgång till, om inte ett eget ”spanskt” klassrum så 
åtminstone en vägg eller del av vägg som kan reserveras för spanska.

”Hänga” någon 
Avkoppling. Samtidigt ett sätt att fundera över vilka bokstäver som är rimliga 

Du tänker på ett för eleverna känt ord som de ska gissa.
Skriver en rad för varje bokstav.
Om eleverna säger rätt fyller man i bokstaven på dess plats.
Om eleverna säger fel ritar man ett streck för varje felaktig bokstav.  
När mannen är ”hängd” har eleverna förlorat.

Låt eleverna tänka ut ord och göra denna lek tillsammans.
Låt en elev stå vid tavlan och leda övningen.

Ett spel med ord och fraser                
(Elevblad 9 A och 9 B)

Gör en spelplan som en slingrande orm/som ett stort ”S”, avdelad i rutor.  
En siffra för varje ruta. En spelplan per grupp om 4–5 elever.  
En tärning och 4–5 spelpjäser.

Skriv en numrerad lista med frågor, samma antal som rutor.
En elev i gruppen är ”domare” övriga spelar.
Elev 1 slår tärningen. Flyttar sin pjäs till respektive ruta. Domaren läser upp 
frågan och bedömer om elev 1 svarat rätt. 3 poäng för rätt svar. 1 poäng för 
nästan rätt svar.
Spelet går vidare.

Mål: eleverna använder sin spanska. De måste lyssna på varandra. En elev kan 
få samma fråga som redan varit uppe.

Nästa gång: Låt en grupp elever skriva ett antal frågor som alla får svara på i 
respektive grupp.

ATT TALA, s. 5:19

ATT ANVÄNDA SPRÅKET, s. 5:27

ATT ANVÄNDA SPRÅKET, s. 5:27
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Utbildningsradion
Utbildningsradion har korta nyhetsprogram. Under avsnittet Att lyssna finns 
förslag på hur man kan behandla dem. 

Här följer ett annat förslag:
Låt en grupp elever ibland sitta för sig själv och lyssna på ett nyhetsprogram − 
hela eller ett par inslag. De kan då anpassa avlyssningen efter sin egen förmåga.

Uppmana eleverna att                    
• lyssna flera gånger, tills de förstår 
• skriva ner några stödord för varje inslag
• förbereda sig att inför klassen berätta på spanska. 

Det är viktigt att de elever som lyssnar förstår vad kamraterna berättar. Bero-
ende på svårighetsgraden kan du be de elever som lyssnar att återberätta på 
spanska eller svenska. Berättar de på svenska har man kontrollerat att de 
förstått.

Vill du utveckla detta så kan du uppmana de elever som lyssnar att på spanska 
be om förtydligande, t.ex. más alto por favor, más despacio por favor, no 
comprendo, otra vez por favor.

Dessa fraser finns på pärmens insida i Libro de trabajo. Se också avsnittet Att 
tala.

Ibland kan du, beroende på gruppen, nöja dig med att eleverna berättar om 
innehållet på svenska för sina kamrater. De har då övat sig i att lyssna och 
förstå, men inte behövt fundera på hur de ska formulera sig på spanska.  
Och hela gruppen har fått information om något som hänt i världen. 

Memory 
(tidigast efter kapitel 8)

Det är bra om eleverna lär sig att med bokstäver skriva räkneord t.o.m. 31.
Mål: Kombinera räkneord med siffror och räkneord med bokstäver.

Kopiera spelplanen med bokstäver under flik 12,  Elevblad 4. En spelplan till 
varje grupp. 
Kopiera och klipp ut i bitar spelplanen med siffror. Lägg bitarna i kuvert och ge 
ett kuvert till varje grupp. Låt eleverna kontrollera att de kan uttala alla räkne-
orden.

Den här varianten av spel kan göras med
• presensformer av verben och infinitiver
• klockor och utskriven tid
• infinitiv och perfekt

Låt olika grupper av elever vara med och välja ord till spelplanen.

ATT ANVÄNDA SPRÅKET, s. 5:27

ATT TALA, s. 5:19

ATT LYSSNA OCH FÖRSTÅ, s. 5:4

Q Flik 15 Tilläggs.indd   42 2014-10-17   11.28



 15:43

Skriva ”dikt”
Skriv några kända ord på tavlan, t.ex. 

 F  T
 U  O
 T  M
 B  A
 O  T
 L  E

Eleverna kanske vill komma med andra förslag (det får inte vara för ovanliga 
bokstäver).

Uppgift: Skriv en ”dikt” på, i dessa fall, sex rader, där första bokstaven i varje rad 
är given. Ge gärna ett exempel; eleverna brukar ha mycket mer fantasi.

T Tenemos un plan para
A Adela que
R regresa mañana por la
T tarde, es una
A amiga simpática de Chile.

Låt eleverna skriva på A 4-blad och sätt upp bladen i klassrummet.  
Uppmana eleverna att läsa varandras dikter.

Tu plan para un turista en tu ciudad/pueblo
(tidigast efter kapitel 9)

Du har fått besök av en vän. Vad kan man hitta på i din stad/ort/by?
Skriv upp de sju veckodagarna. Gör en plan för vad ni ska göra de olika 
dagarna.
Rätta. Berätta för en kamrat vad du valt. 

Leka klädaffär 
(tidigast efter kapitel 16)

Låt eleverna leka klädaffär. Dela in i fyra grupper.                  

Varje grupp 
• skriver upp en lista med cirka tio klädesplagg och priser
• väljer en av medlemmarna till expedit.
 
Expediterna byter klädlista med varandra.
Expediten ställer sig i ett hörn i klassrummet som får föreställa klädaffär.
Övriga elever i gruppen är kunder som ställer sig i kö.
 
Varje elev handlar något klädesplagg − ber kanske någon av de andra om 
smakråd, frågar om färg, storlek, pris.

Eleverna som väntar i kön måste under tiden prata med varandra − prata om 
vad de vill, prata med flera i kön, hålla igång samtalet.
 
Elev som handlat kan stanna kvar och delta i samtalen i kön.
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Låt ibland eleverna själva göra 
repetitionsavsnitt
                    
Inventera med dem först vilka situationer de arbetat med.           

   Innehåll/Situationer
Det kanske blir
 
• en promenad i Madrid    _______________________________________

• prat vid middagsbordet   _______________________________________

Fråga sedan vilket ordförråd och vilken grammatik man behöver för dessa 
situationer. Anteckna bredvid den situation ni skrivit upp. Låt eleverna i 
grupper göra en repetition över valt avsnitt. Kopiera till alla och låt dem repe-
tera. 

Hur viktigt är det att allt blir rätt?
Fundera över vilka fel som stör och vilka fel som förstör kommunikationen.  
Se avsnittet Att rätta och bedöma fel. Mycket är vunnet om dina elever vågar 
använda språket. 

ATT ANVÄNDA SPRÅKET, s. 5:27

ATT RÄTTA OCH BEDÖMA FEL, s. 5:44
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	K Flik 09 Facit till test
	L Flik 10 Manus horforst
	M Flik 11 Manus hîrîvn
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