
Spansk lektion 6,  2017-11-20 

 

Verbet vara kan översättas med två olika ord i spanskan ; ser o estar 

Ser  Estar 
 

Självständigt verb står vid  
-substantiv,  
-pronomen  
-räkneord 

 

 
-äger rum, sker existerar 
-karaktärsdrag när substantivet har en viss 
egenskap 
-när adjektiven betecknar form, färg, storlek, 
nationalitet m. m. 
 
-vid opersonliga uttryck ex es temprano 

 
-befintlighet 
-substantivet befinner sig i ett visst tillstånd 
som kan vara övergående. Kan förändras. 

 
Används när något är beständigt 

 

 

 Ser Estar 
Jag är  Soy Estoy 

Du är Eres Estás 

Han hon är  Es Está 

Vi är  Somos Estamos 

Ni är Sois Estáis 

De är  Son Están 

 

Parkering 

Parkera Aparcar Parkeringsavgift Tarifa de 
aparcamiento 

Parkeringsplats Aparcamiento o 
Párking 

Förbjuden parkering 
 

Prohibido aparcar 

Gratis parkering Libre Parkeringsautomat Parquímetro 

Avgiftsbelagd De pago parkeringsböter Multa 

Tidplan, tidtabell Horario Parkeringsvakt  Controlador 

 

¿Hay un aparcamiento cerca de aquí? 

Hay aparcamientos en la calle grande. 

¿Donde esta el parquímetro? 

El parquímetro esta en la acera (trottoaren) enfrente el parque. 



Resa 

Biljettlucka Taquilla o 
Ventanilla 

  

Biljett Billete Biljett till evenemang  Entrada 

Enkelbiljett Un billete de ida Tur och retur De ida y vuelta 

Buss Autobús Tåg  Tren 

 

Beställ en biljett för en tur och retur resa från Marbella till Málaga med buss för 

en person 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beställ en enkel resa med tåg från Málaga till Madrid för två personer 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿A qué hora sale el tren a Sevilla?        El tren sale a las dos por la tarde. 

 

Öppna – stänga; abrir – cerrar 

 

Öppna Abrir Stänga  Cerrar 

Öppen  Abierto Stängt  Cerrado 

Öppethållande  Horario de apertura Stängningsdags Es la hora de cerrar 

Öppning  Apertura   

 

La tienda esta cerrado. 

La tienda es cerrado 

El restaurante esta abierto. 

El restaurante es abierto 

¿A qué hora es la hora de cerrar el restaurante? 

La oficina de correo esta cerrado todos los domingos pero la oficina de 

turismo esta abierto en los domingos. 

 



Namn på olika släktskap 

 

 

Padre  far 
Madre  mor 
Padres  föräldrar 
La familia  familjen 
Tio  farbror, morbror 
Tia  faster, moster 
Suegros  svärföräldrar 
Suegra/-o  svärmor/-far 
Mujer, esposa maka 
Marido  make  
Esposo  äkta man 
Hija/-o  dotter/son 
Niña/-o  flicka/pojke 
Hermana/-o syster/bror 
Sobrina/-o  systerdotter/systerson, brorsdotter/brorsson 
Cuñada/-o  svägerska/svåger 
Abuela/-o  mormor/farmor/morfar/farfar 
Bisabuela/-o gammelmormor etc 
Nieta/o  barnbarn  
Bisnieta/o  barnbarnsbarn 
Prima/-o  kusin (kvinnlig/manlig) 
Viuda/-o  änka/änkling 
Soltera/-o  ogift (kvinna/man) 
Casada/-o  gift (kvinna/man) 
 

 


