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Vanliga frågor och svar på spanska
OBS! Kan innehålla felaktigheter!
Fråga

Svar

Cómo estas?

Hur mår du?

Muy bien, gracias.

Mycket bra, tack.

Cómo se dice Stockholm en español?

Hur säger man Stockholm på spanska?

Usted dice Estocolmo.

Man säger Stockholm.

Cómo se escribe?

Hur skriver man det?

Usted está escribiendo Suecia.

Man skriver Sverige.

Cómo se llaman tus hermanos?

Vad heter dina syskon?

Mi hermano se llama Arne y mis
hermanas llaman Marie y Gun.

Min bror heter Arne och mina systrar
heter Marie och Gun.

Cómo te llamas?

Vad heter du?

Me llamo Lars

Jag heter Lars

Cuál es tu asignatura favorito?

Vilket är ditt favoritämne?

Mi asignatura favorita es la astrofísica.

Mitt favoritämne är astrofysik.

Cuáles son tus intereses?

Vad är dina intressen?

Me gusta mucho los autos viejos.

Jag tycker mycket om gamla bilar.

Cuántos años tiene usted?

Hur många år är ni?

Tengo veinte años.

Jag är tjugo år.

Cuántos años tienes y dónde vives?

Hur gammal är du och var bor du?

Tengo diecisiete años y vivo con mi
familia en Estocolmo.

Jag är 17 år och bor med min familj i
Stockholm.

Cuántos años tienes?

Hur många år är du?

Tengo veinte años.

Jag är tjugo år.

Cuántos gatos tienes tú?

Hur många katter har du?

Tengo tres gatos.

Jag har tre katter.

Cuántos gatos?

Hur många katter?

Tres gatos.

Tre katter.

Cuántos hermanos tienes?

Hur många syskon har du?

Tengo tres hermanos.

Jag har tre syskon.

De dónde eres?

Varifrån är/kommer du?

Soy de Suecia.

Jag är från Sverige

De dónde es tu familia?

Var kommer din familj ifrån?

Mi familia es de Västergötland y el norte
de Sueica.

Min familj kommer från Västergötland
och Nordsverige.

De dónde?

Varifrån?

De Suecia.

Från Sverige.

Dónde está?

Var ligger det?

Está al sur de Estocolmo.

Det ligger söder om Stockholm.

Dónde estas?

Var är du?

Yo soy aqui. No me ves?

Jag är här. Ser du mig inte?

Dónde vive tu familia?

Var bor din familj?

Mi familia vive en Estocolmo y
Gotemburgo.

Min familj bor i Stockholm och Göteborg.

Dónde vive?

Var bor han?

Él vive en Noruega.

Han bor i Norge.

Dónde vives?

Var bor du?

Vivo en Estocolmo

Jag bor i Stockholm

Eres de Suecia?

Är du från Sverige?

Si, soy de Suecia.

Ja, jag är från Sverige.

Eres Español?

Är du spanjor?

No, soy Sueco, pero vivo en España.

Nej, jag är svensk men bor i Spanien.

Eres de España?

Är du från Spanien?

Sí, soy de España.

Ja, jag är från Spanien.

Estudias o trabajas?

Studerar du eller arbetar?

Yo estudio y trabajo.

Jag studerar och arbetar.

Karlsson es un apellido sueco, verdad?

Karlsson är ett svenskt efternamn, eller
hur?

Si, ese es cierto, es un nombre muy
común en Suecia.

Ja, det stämmer, det är ett mycket vanligt
namn i Sverige.

Lo puedes repetir, por favor?

Kan du upprepa det, tack?

Me llamo Lars.

Jag heter Lars.

Qué tu número de teléfono?

Vilket telefonnummer har du?

Mi número de teléfono es cero uno dos
tres cuatro cienco seis siete ocho nueve

Mitt telefonnummer är 0123456789

Qué es tu colore favorito?

Vilken är din favoritfärg?

Mi colore favorito es azúl.

Min favoritfärg är blå.

Qué idiomas hablas?

Vilka språk pratar du?

Hablo sueco, inglés y un poco de español. Jag pratar svenska, engelska och lite
spanska.

Qué mese es tu cumpleaños?

I vilken månad fyller du år?

Me llenando en enero.

Jag fyller år i januari.

Qué rama studies?

Vilken inriktning på studierna?

Estudiando matemáticas y física.

Jag studerar matematik och fysik.

Qué significia?

Vad betyder det?

Qué tal?

Hur är det?

Bastante bien, gracias.

Ganska bra, tack.

Quién?

Vem?

Soy yo, Lars

Det är jag, Lars

Tienes hermanos?

Har du syskon?

No tengo hermanos.

Jag har inga syskon.

Tienes hermanos?

Har du syskon?

Tengo dos hermanas y un hermano.

Jag har två systrar och en bror.

Vives solo?

Bor du ensam?

No, vivo con mi novia.

Nej, jag bor ihop med min flickvän.

Yo soy aqui. No me ves?

Jag är här. Ser du mig inte?

Si, te veo.

Jo, jag ser dig.

