
INFÖR NATIONELLA PROVET SPANSKA ÅR 9
Det nationella provet i spanska består av flera olika delar. Det nationella provmaterialet i 
moderna språk rekommenderas från Skolverket för att öka möjligheten till en så korrekt 
och rättvis bedömning av elevernas resultat. Ni kommer göra läsförståelse och 
hörförståelse. Alla instruktioner och frågor på nationella provet är på spanska. Inga 
hjälpmedel är tillåtna. Här nedan kan du se vanliga ord och uttryck som brukar finnas med 
på de nationella proven i spanska. Gå igenom orden/uttrycken och sätt ett kryss framför de 
som du inte kan. Öva på de ord/uttryck som du markerat med ett kryss.
Español Svenska
Qué significa Vad betyder
Busca las palabras Leta efter orden
Combina los imágenes con los textos Kombinera bilderna med texterna
Completa los frases Fyll i meningarna
Contesta las preguntas Besvara frågorna
Lee el texto siguiente Läs följande texten
¡Atención! Var uppmärksam/se upp!
Corresponden Överensstämmer
e Och (“y” blir i vissa sammanhang “e” för att 

underlätta uttal)
Ahora vas a escuchar... Nu ska du lyssna...

Pon una cifra en la casilla correcta. Sätt en siffra i rätt ruta.

Vas a escuchar cada diálogo una sola vez. Du ska/kommer att lyssna till varje dialog en 
enda gång.

conversación konversation
entre mellan
Mientras escuchas, puedes tomar notas. Medan du lyssnar, kan du anteckna.
Vas a escuchar la entrevista dos veces. Du ska/kommer att lyssna till intervjun två 

gånger.
Primero vas a escuchar la entrevista en partes 
y al final vas a escuchar toda la entrevista otra 
vez sin pausas.

Först ska du lyssna till intervjun i delar och till 
sist ska du lyssna till hela intervjun en gång till 
utan pauser.

¿Por qué? Varför?
Porque Därför
¿Cuántas veces...? Hur många gånger...?
¿Qué? Vad/vilken?
¿Cuántos años...? Hur många år...?
¿Dónde? Var?
¿Adónde? Vart?
Ahora vas a escuchar tres anuncios de 
contactos.

Nu ska du lyssna till 3 kontaktannonser.
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Antes de cada presentación vas a escuchar las 
preguntas.

Innan varje presentation kommer du att lyssna 
till frågorna.

¿Cuál? Vilken?
Marca sólo una imagen. Markera endast en bild.
Marca sólo dos imágenes. Markera endast två bilder.
¿Qué tipo de...? Vilken typ/vilken sort...?
Para cada pregunta hay 4 alternativas. För varje fråga finns det 4 alternativ.
Pon una cruz en la casilla correcta. Sätt ett kryss i rätt ruta.
directamente después direkt efter
Solamente una alternativa es posible. Endast ett alternativ är möjligt.
Aparte de... Förutom...
Elige Välj (en uppmaningsform/imperativ, från 

verbet eligir = att välj)
Escribe Skriv (en uppmaningsform/imperativ, från 

verbet escribir = att skriva)
cada varje
Hay dos imágenes extra, que no combinan con 
ningún texto.

Det finns två bilder extra, som inte kan 
kombineras med någon av texterna.

Mira las fotografías y elige una. Titta på fotografierna och välj ett.
Vas a presentar... Du ska presentera...
¿Quién es? Vem är han/hon?
¡Usa tu fantasía! Använd din fantasi! (usa - uppmaningsform/

imperativ av verbet usar = att använda)
Tienes 5 minutos para prepararte. Du har 5 minuter för att förbereda dig.
Si quieres puedes tomar notas. Om du vill så kan du anteckna.
Vas a mostrar... Du ska visa...
Describe Beskriv (uppmaningsform/imperativ av verbet 

describir = att beskriva)

Repetera följande grammatik innan provet:
- presens (nutid)
Du kan öva regelbunda verb i presens på http://www.borlange.se/templates/
BlgPage____65992.aspx
Du kan öva oregelbundna verb i presens på http://www.borlange.se/templates/
BlgPage____65988.aspx
Du kan öva refelxiva verb på http://www.borlange.se/templates/BlgPage____65997.aspx
Du kan öva verbet gustar och liknande verb på http://www.borlange.se/templates/
BlgPage____66021.aspx

- framtid (ir + a + verb i grundform)

- gerundium (pågåendeform, estar + ändelse -ando/-iendo)
Du kan öva gerundium på http://www.borlange.se/templates/BlgPage____65998.aspx

- perfekt (har gjort/sett etc. hjälpverb + -ado/-ido)
Du kan öva verb i perfekt på http://www.borlange.se/templates/BlgPage____65995.aspx 
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INFÖR HÖRFÖRSTÅELSEN
Öva in vanliga ord och fraser som kan förekomma på provet se listan ovan. Hörförståelse 
på spanska är något du har övat på sedan den dagen du började lära dig spanska. Varje 
gång du har genomfört en muntlig övning, lyssnat på en text, sett en film eller lyssnat till 
redovisningar från dina klasskamrater så har du övat hörförståelse. Nedan finns tips på 
hur du kan förbereda dig ytterligare inför provet om du vill.

ÖVNING 1 EL ATRACO AL BANCO (enskilt)
Titta och lyssna http://www.ur.se/Produkter?q=el+atraco+al+banco
Om länken inte fungerar så hittar du materialet på följande sätt:
www.ur.se
skriv ”el atraco al banco” i sökrutan
Titta på det och fokusera på att lyssna. Det finns frågor till varje avsnitt i form av ett quiz. 
Övanför frågorna kan du klicka på en bildruta och lyssna på en intervju, för att få mer 
infroamtion och kunna svara på bästa sätt.

ÖVNING 2 ljudmästaren
http://www.ljudmastaren.se
Välj språk ”spanska”
Välj bok ”Vale 9”
Välj valfritt kapitel (ett kapitel som du inte har jobbat med tidigare) och lyssna utan att titta i 
boken.
Skriv ner vad du förstått
Slå sedan upp kapitlet i din textbok och gå igenom texten. Jämför dina egna anteckningar 
med texten. Förstod du helheten?

ÖVNING 3 VOLANTE - Campeonato Internacional de bádminton (tillsammans)
Escuchas y contestas las preguntas.
1a ¿Cuál es la nacionalidad de Guerrero?

1b ¿Cuál es la nacionalidad de Lee?

1c ¿Cuál es tu nacionalidad en español?

2a ¿Cuántas veces triunfa Guerrero en el campeonato peruano?

2b ¿Qué puesto ocupa Guerrero en el ranking americano?

3 ¿Cuánto tiempo dura la final del campeonato peruano?
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TIPS Pregunta ya
www.ur.se
skriv ”Pregunta ya” i sökrutan
Välj ett avsnitt som intresserar dig. Titta på det och fokusera på att lyssna. När du titta klart 
så tryck på flicken ”Dokument” och arbeta med materialet till avsnittet. 

TIPS Enkla filmer
www.ne.se Logga in
Klicka på pilen bredvid ”Mina tjänster”
Välj ”E-språk”
Välj ”spanska”
Välj ”Filmer”
Se valfri film och besvara sedan frågorna till filmen.

TIPS video med information om städer och områden i Spanien
http://www.audiria.com/capitulos.php?cat=19 Titta och lyssna. Helst tillsammans med en 
kompis och diskutera sedan vad ni förstått.

TIPS Lätta nyheter på spanska
http://www.ur.se/Produkter/180157-Que-pasa-facil-2014-03-22 Lyssna på lätta nyheter på 
spanska.

TIPS TILL DIG SOM KÄNNER ATT DU BEHÖVER REPETERA GRUNDLÄGGANDE 
KUNSKAPER OCH ÖVA HÖRFÖRSTÅELSE:
Mi vida loca http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/ 
Kamikaze España http://www.ur.se/Produkter/161717-Kamikaze-Espana-Alla-uppdrag-pa-
en-timme
Om länken till Kamikaze inte fungerar så hittar du materialet på följande sätt:
www.ur.se
skriv ”Kamikaze” i sökrutan
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INFÖR LÄSFÖRSTÅELSEN
Öva in vanliga ord och fraser som kan förekomma på provet se listan ovan. Läsförståelse 
på spanska är något du har övat på sedan den dagen du började lära dig spanska. Varje 
gång vi har arbetat med en text på lektionstid så har du arbetat med läsförståelse. Nedan 
finns tips på hur du kan förbereda dig ytterligare inför provet om du vill.

ÖVNING 1
a) Arbeta med läsförståelsen som Sofia har gett dig. Läs texten och svara på frågorna.
b) Markera ord som du inte förstår. Slå upp dessa i en pappersordbok eller www.ne.se 

(klicka sedan vidare på ”Mina tjänster” och ”Språklexikon”) och gör en ordlista. Öva på 
de nya orden.

TIPS 1
Samarbeta med en klasskompis. Välj en av extra texterna s. 40-50 i textboken och läs. 
Läs texten var för sig och försök att förstå helheten. Återberätta för varandra vad ni 
förstått. Har ni tolkat texten likadant? Om inte, varför? Gå igenom texten tillsammans en 
gång till. Slå upp ord som är svåra. Gör en ordlista. Öva på orden.

TIPS 2
Samarbeta med en klasskompis. Välj var sin extra text s. 40-50 i textboken och läs.
Slå upp ord om du inte förstår. Skriv ner 3-5 frågor om texten. När ni båda har läst och 
skrivit frågor, så byter ni text med varandra och ger frågorna till varandra. Läs texten 
kompisen valde och svara på kompisens frågor. Diskutera och jämför era svar med 
varandras.

TIPS 3 Läsa lätta nyheter
www.ne.se Logga in
Klicka på pilen bredvid ”Mina tjänster”
Välj ”E-språk”
Välj ”spanska”
Välj ”Nyheter”
Läs till valfri nyhet och besvara sedan frågorna.
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