Maskulinum x Femininum
Un vaso – una silla
Un choche – una tarde

GENUS
Dos cocheS
MiS amigos son…

NUMERUS

Mi x Me x Yo

PRONOMEN

TEMPUS

STAVFEL

He comprado…
Estoy comprando…
Compré…
Quiero vuelvo* (volver)

Un elado* (helado)
Espanja*(ñ) montanja*(ñ)
Familla* (familia).

Några frågor för att hjälpa dig att strukturera din text:
mejl från ett spansktalande land

Var har du varit?
Med vem?
Hur har du åkt dit?
Hur hänge har du varit där?
Hur är staden/byn?
Är det finare än i Sverige?
Hur är maten där? Vad gillar du? Vad gillar du inte?
Vad har du gjort på dagarna? Och på kvällarna?
Har du gjort några utflykter?
Har du sett något intressant?
Hur länge ska du vara kvar?
När åker du hem?
Vill du återvända någon gång?

Glöm inte
hälsningsfraser
i början och
i slutet på
mejlet!

Checklistan för att undvika vanliga misstag – spanska 7-9.
Brev från ett spansktalande land
•Tillhörighet och ägande uttrycks med hjälp av prepositionen ”de”: La casa de mi prima. (Min kusins hus).
Genitiv
•I spanskan är substantiv antigen maskulina eller feminina. De flesta som slutar på -o är maskulina och de flesta som slutar på –a är
feminina.
•Undantag: (m.): el día; el clima; el idioma; el sofá; el programa; el problema; el tema; (f.) la mano ; la foto; la moto; la radio.
Genus •Substantiv som slutar på –e eller konsonant är antigen maskulina eller feminina: (m.): el coche ; el hotel; el país; el mar; (f.): la tarde; la gente; las noches.
•Substantiv som slutar på -ión är feminina: la estación (f.); la habitación (f.); la profesión (f).
Adjektiv

•Adjektiv står vanligen efter substantiv på spanska. Adjektiv böjs efter sitt huvudord. La segunda ciudad. Un museo muy famoso,

Unas iglesias pequeñas.
•Jämförelse: grande - más grande que – la/el más grande; bueno – mejor – la/el mejor; malo – peor – la/el peor.

•”Muy” används före ett adjektiv eller adverb. Muy + adjektiv/adverb: Mi amiga es muy guapa. Tú escribes muy bien.
•”Mucho/Mucha/Muchos/muchas” används före ett substantiv. Mucho + substantiv: Allí hay mucha gente. He hecho muchos ejercicios.
Mucho •”Mucho” används efter första verbet. Mucho + verb: Mi profesora trabaja mucho. Me gusta mucho viajar.

Muy

•”Gustar” och ”doler” böjs med samma småord: ”me, te, le, nos, os, les”. Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta.
* Me duele la cabeza. (Jag har ont i huvudet.)
Gustar •”Me gusta” = Jag tycker om en sak.
•”Me gustan” = Jag tycker om flera saker.
* Te duelen los pies. (Du har ont i fötterna.)
Doler
•”No me gusta”… ”No” placeras alltid förre verbet. No tengo hermanos.
No
•Sí = ja / Si = om
Accent •Mí = mig / Mi = min, mitt
Stavning •Espanja*=España = Spanien

tú = du / tu = din, ditt
Qué = Vad? / que = som
Familla* = familia = familj

está = den ligger / esta = den här
Él = han / El = bestämd artikel: maskulinum, singular

