
Upptäck att du 
kan tala 
spanska!  

 

 

  

Fortsättningskurs A1 i spanska   
v. 1-13  / 14-26 
Nu när du både kan säga något om dig själv, om dina nära 
och kära och om platser du tycker om att vistas på är det 
dags att prata fest, musik, kläder och sport på spanska. 
Vilken sport tror du att vi pratar om? Få en inblick i den 
spanska kulturen och upptäck att du kan tala! I kursen 
ingår onlineträffar med Esther och Alvaro från Madrid. Vi 
träffas på onsdagar kl. 17.00 – 18.30 under 12 veckor.  

Anmälan till ewa@languageinuse.se eller 0768 796962 

Kursavgiften är  2470 kr  (kaffe/te och “tapas”  ingår) 

Kurslitteraturen: Buena idea 1  (ISBN 91-622-6906-2) + extraövningar 

Kursen ges i Öjersjö / online  (möjlig praktik i Spanien) 

(Kursen startar med förbehåll  för att tillräckligt många anmäler sig) 



Kursinnehåll 

!Preparamos una fiesta!                   Vamos de tapas 
Du gör en inköpslista på spanska och lär dig namn på spanska rätter och varor. Du övar på att spela upp 
scener där du handlar i saluhallen och lagar mat i köket. Du ringer till en kompis och bjuder honom/henne 
på fest på spanska. (v.1-2) (v. 14 och 16) 

”Ir de tapas”– vardag i Spanien, trend i Sverige. Vi pratar tapas, tortilla, gazpacho och pizza cuatro quesos. 
Du övar på att spela upp scener där du beställer mat och ställer frågor till kyparen om olika rätter mm. Vad 
äter man och när äter man i Spanien? (v. 3-4) (v. 17-18) 
 

¿Qué música te gusta más?        ¿Miramos algo de ropa? 
Musiken är det universella språket – vi diskuterar kring ämnet. Vi lyssnar på, dansar till och pratar om vår 
favoritmusik på spanska.  (v.5-6) (v. 19-20) 

Många tycker att handla kläder utomlands är lite roligare än hemma; stilen, färger, urvalet skiljer sig från 

det vi är vana vid och det känns annorlunda, spännande och kul. Vi övar på att handla kläder och skor, 

ställa frågor om olika plagg, provrum, priser mm  (v. 8-9) (v. 21-22). 

¿Qué deporte practicas?            Charlando en una fiesta. 

Sportar du? Tycker du om sport? Vilken sport är viktigast för dig? Varför? Är sport viktig? Varför är det så 

många som avgudar fotboll? Vi försöker hitta svar på dessa och liknande frågor på spanska (v. 10-11) (v. 

23-24) 

Nu får du gå på “una fiesta” och prata om ditten och datten på spanska.  Dags att använda fraser och 

uttryck som du lärt dig på den här kursen: ¡Hola, ¿qué tal?! ¡Qué rico! ¡Qué falda más bonita! ¿Dónde la has 

comprado? ¿Qué música te gusta más? ¡Qué guay! etc.  (v. 12- 13) (v.25-26) 


