
Bakgrund om språket 

Det spanska språket är modersmål för ca 400 miljoner människor och talas av ca 600 miljoner totalt  
Språkets utbredning: Spanien, Sydamerika, Centralamerika,  USA m.fl 
Det är ett indoeuropeiskt språk. Spanjorerna kallar sitt språk español  men också castellano 

Språket har utvecklats från vulgärlatinet 

Uttalsregler 

Grundregeln är att man uttalar alla bokstäver utom h 

Konsonanter: 

c uttalas som läspande s framför e och i. Ex centro = centrum, cinco = fem.              

Annars uttalas c som k. Ex casa = hus, cama = säng, camisa =skjorta, color = färg,   
cocina = kök, colega = arbetskamrat 

              

ch uttalas som t + tj-ljud. Ex chica/o = flicka/pojke, chino/a = kines, churro = bakverk, 

coche = bil, champú= schampo 
 

g uttalas som ch i Bach framför e och i. Ex gente = folk,  girasol = solros,  

general = allmän, gitano = zigenare  
Annars som g. T ex gordo = tjock, gafas = glasögon, gamba = räka, gorila = gorilla 
 

gu u:et uttalas inte framför e och i. Ex guerra = krig , guitarra = gitarr 

men uttalas framför a t ex guardia civil =civilpolisen, guante = handske,  
guapo/a = vacker, snygg 
 

gü här uttalas u:et. Ex Nagüeles 

h uttalas aldrig. Ex hora = timme, helado= glass, hijo/a = son, dotter, hielo = is,  

   hombre = man, make 
 

j uttalas som ch i Bach. Ex jamás = aldrig, jardín = trädgård, joven = ung, jugar = leka 

ll uttalas som j. Ex Marbella, llevar = ta med sig, llegar = anlända, lluvia = regn  

ñ uttalas som nj i Sonja. Ex señor = herr, niño/a = liten pojke, liten flicka,  

España = Spanien 

qu uttalas som k.    Ex qué = vad, queso= ost 

y Kan vara både vokal 0ch konsonant.  

Som konsonant uttalas y som j i jag. Ex ya = redan yo = jag, raya = tunn linje, bena. 
Som vokal i y = och 
 

z uttalas som läspande s 



   Vokaler: 

Spanska vokaler är alltid korta 

a uttalas som a i aldrig. Ex casa = hus 

e uttalas som e i blek fast kortare. Ex pero = men 

i uttalas som i i sitt. Ex minuto = minut 

o uttalas som å i gå fast lite kortare. Ex no = nej 

u uttalas som o i bott. Ex número = nummer 

y  uttalas som i i sitt. Ex y = och 

Ord: 

Grundregeln är att betoningen ligger på sista stavelsen. Ex mujer = kvinna, hustru 

Undantag är om ordet slutar på vokal eller på n eller s. Då ligger betoningen på näst sista 

stavelsen.        

Om ordet skall betonas på annat sätt måste man sätta ut accent. Ex Málaga  

Fråga och utrop: ¿Hablas español? = Talar du spanska?  ¡Habla español! = Tala spanska! 

 

 

Obestämd artikel 

un (en) singularis maskulinum unos (några) pluralis maskulinum 

una (en) singularis femininum unas (några) pluralis femininum  

Bestämd artikel 

el  singularis maskulinum   los pluralis maskulinum,  

la  singularis femininum  las pluralis femininum  

Grundregeln är att substantiv som slutar på a är feminina och övriga är maskulina. Få undantag finns. 
Substantiv som slutar på vokal bildar pluralis genom ändelsen -s. Ex pelota/s = bollar.                            
De som slutar på konsonant bildar plural genom ändelsen –es. Ex mes/es = månader 
 
 
 



Några bra verb att kunna: 

querer önska, vilja, tycka om och älska.     quiero    jag önskar    (quisiera är artigare) 

tener que vara tvungen, måste  tengo que   jag måste, jag är tvungen 

entender förstå   entiendo  jag förstår  

 

 

 

Hälsningsfraser: 

Buenos dias – god morgon, god dag hälsar man fram till siestan ca kl 14.00 

Buenas tardes – god middag, god eftermiddag efter siestan fram till solnedgången 

Buenas noches – kvällen och natten 

Till folk man känner säger man hola eller hola buenas vilket betyder ungefär hej 

 

Avskedsfraser: 

adiós, hasta luego, hasta la próxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flera verb 

 Svenska  spanska svenska spanska svenska spanska 

Ha, äga Tener Jag har, äger Tengo Vi har, äger Tenemos 

Måste Tener que Jag måste Tengo que Vi måste Tenemos que 

Vara Ser Jag är Soy Vi är Somos 

Skola Ir a Jag skall Voy a Vi skall Vamos a 

Bruka Soler Jag brukar Suelo Vi brukar Solemos 

Sätta,ställa Poner Jag ställer Pongo Vi ställer Ponemos 

Leta efter Buscar Jag letar efter Busco Vi letar efter Buscamos 

Flyga Volar Jag flyger Vuelo Vi flyger Volamos 

Köpa Comprar Jag köper Compro Vi köper Compramos 

Kunna Poder Jag kan Puedo Vi kan Podemos 

 

 

 


