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Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Spansk Fjernundervisning – 

Niveau 2 fra Romansk Hus.  

Gå til vores hjemmeside www.romanskhus.dk for at læse mere om kurset eller 

for at se vores andre kurser. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.romanskhus.dk/shop/spansk-fjernundervisning-183p.html
http://www.romanskhus.dk/shop/spansk-fjernundervisning-183p.html
http://www.romanskhus.dk/
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NY GRAMMATIK: FORSKEL MUY/MUCHO 

GUSTAR. 

TIL DENNE LEKTION BEDES DU LÆSE KAPITEL 12. 

 
 
FORSKEL PÅ MUY / MUCHO 

Både muy og mucho betyder ”meget”.  
Muy bruges foran biord og tillægsord og mucho bruges i alle andre tilfælde. 
Muy bøjes aldrig. 
Mucho bøjes i køn og tal, når det står foran et navneord, ellers ikke. 
 
Se opgave 1 
 
 
 
GUSTAR 

At kunne lide noget = gustar. Sætninger med ”gustar” konstrueres anderledes end på dansk.  
Eksempel: jeg kan lide bogen = me gusta el libro. 
Dette betyder, at det er ikke ”jeg” der er grundled – for så ville det jo hedde ”gusto”, men det, man 
kan lide (bogen), er grundled. Man kan tænke på det som ”bogen behager for mig”. ”Jeg” - eller i 
denne sidste konstruerede sætning - ”mig” bliver til hensynsled i den spanske sætning. 
Hensynsleddet står altid placeret foran udsagnsordet og grundleddet må derfor stå bagefter. Også 
hvis det er et udtrykt hensynsled  ( dvs. ikke et personligt stedord), står det foran: 
A Luisa le gusta el libro = Luisa kan lide bogen 
Det bemærkes at man sætter et “a” foran det udtrykte hensynsled og at der gerne er 
”dobbeltrepræsentation” af det foranstillede objekt – dvs. det gentages med et personligt stedord (i 
dette tilfælde ”le”).  
Husk at bøje ”Gustar” efter grundleddet. Således hedder det: ”Me gustan los libros”, fordi her er 
”los libros” grundled. 
  
De personlige stedords former som hensynsled ser således ud: 
 
 

Jeg 
Du 
Han/hun/De 
Vi 
I 
De 

Me 
Te 
Le 
Nos 
Os 
Les 

 
 
Se opgave 2 
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OPGAVER 

 
Opgave 1 

Indsæt muy eller mucho i disse sætninger 

 

1.  Leo*       (* bøjning af leer) 

2. El coche es       grande 

3. Tomamos una coca cola       barata 

4. Hay       chicas en la calle 

5. Las chicas están       tranquilas 

6. La señora es       elegante 

7. Entran       personas en el bar 

8. Comen       

 

Rettelser til opgave 1:       

 

 

 

Opgave 2 

Øvelse med “gustar”.  

Se desuden den efterfølgende supplerende gloseliste. 

 

1. Kan du lide huset? 

Oversættelse:       

Rettelser:       

 

2. Nej, jeg kan bedre* lide lejligheder 

Oversættelse:       

Rettelser:       
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3. Kan I lide hotellet? 

Oversættelse:       

Rettelser:       

 

4. Ja, vi kan meget godt lide hotellet 

Oversættelse:       

Rettelser:       

 

5. Tror du at Leo kan lide byen? 

Oversættelse:       

Rettelser:       

 

6. Vi kan godt lide at være i dette land 

Oversættelse:       

Rettelser:       

 

7. Kan du lide at snakke spansk? 

Oversættelse:       

Rettelser:       

 

8. Ja, det kan jeg (godt) lide, men nogle gange er det lidt svært 

Oversættelse:       

Rettelser:       

 

 

Gloseliste til opgave 2: 

* bedre: svarer til mere = más 

Lejlighed: piso 

Svær: difícil 

Nogle gange: a veces 
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Opgave 3 

Repetition 
 
 
1. Til venstre er der et apotek. 

Oversættelse:       
Rettelser:       

 
2. Apoteket ligger ved siden af en stor butik. 

Oversættelse:       
Rettelser:       

 
3. Apotekerne ligger i Calle Buenos Aires. 

Oversættelse:       
Rettelser:       

 

4. Hvis du drejer til højre ser du en billig forretning.   

Oversættelse:       
Rettelser:       

 

5. Jeg er hjemme indtil kl.17.00.    

Oversættelse:       
Rettelser:       

 

6. Jeg ønsker ikke at pigerne er alene. 

Oversættelse:       
Rettelser:       

 

7. Jeg synes at ananaserne er meget gode. 

Oversættelse:       
Rettelser:       

 

8. Det er en stor skole. 

 Oversættelse:       
Rettelser:       
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9.  Skolen ligger lige i nærheden. 

Oversættelse:       
Rettelser:       

 

10 .Jeg kan godt lide de spanske danse. 

 Oversættelse:       
Rettelser:       

 

11. Er det rigtigt at de små værelser er til udlændingene?  

Oversættelse:       
Rettelser:       

 

12. Kan du ikke lide lagkagen? 

Oversættelse:       
Rettelser:       

 

13. De to søskende er gode venner. 

Oversættelse:       
Rettelser:       

 

 

 

 

Eventuel kommentar:       


