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Vi gillar spanska!
Ge dina elever en chans att få lära känna Spanien, Latinamerika och det spanska språket. Lite snabbare
progression, lekfullt med mer framträdande grammatik, fokus på individuell planering.
Läs mer
Utmärkande drag
- Modernt och Lgr 11-anpassat
- Komplett interaktivt läromedel
- Elevvänligt
- Spännande tecknad serie
- Mycket musik med pedagogisk användning
Me gusta
Me gusta är en serie för elever som läser spanska på högstadiet. Eleverna lär känna de spansktalande länderna
på ett helt unikt sätt med de spännande och roliga tecknade serierna på spanska: I årskurs 6 får de följa med på
ett cirkusäventyr runt Spanien, i år 7 blir det skattjakt i Latinamerika, i år 8 åker får de följa ett gäng ungdomar
på sommarläger i norra Spanien och i år 9 handlar det om en försvunnen släkting från Chile.
Me gusta 1 har fått nytt omslag
Vi har rättat lite fel i boken och samtidigt bytt omslag på Me gusta 1 för år 6. Det går utmärkt att använda både
den nya och den äldre versionen i samma klassrum.
Tydliga mål
Varje kapitel i Me gusta inleds med en tydlig målbeskrivning för eleven och avslutas med en kort utvärdering
där eleven själv fyller i vad han/hon lärt sig efter varje kapitel.

Texter av spanskspråkiga författare
De 15 bastexterna i varje bok är humoristiska, vardagsnära och mycket varierande. Språket är modernt och
ungdomligt och ger eleverna en tydlig bild av hur det används av både vuxna och unga.
Musik och kultur
Genomgående i serien Me gusta finns en satsning på både musik och kultur.
Det är en blandning av härligt knasiga specialskrivna sånger för att lära sig vokabulär och grammatik i de
tidigare åren, och autentisk spansk och latinamerikansk musik från år 7. I El Bazar från år 8 presenteras
kulturella inslag från den spansktalande världen och i år 9 fördjupar de sin kunskap i olika utmanande
"proyectos".
Varierade övningar med fokus på kommunikation
Med övningsböckerna till Me gusta får eleverna en rad väldigt varierade övningar som hjälper dem utveckla
sina språkkunskaper. De kommer också snabbt igång med att prata spanska med varandra, det finns flera
väldigt enkla kommunikations-övningar redan från år 6. Dessa övningar utvecklas efter hand och blir mer
utmanande allt eftersom eleverna utvecklas och blir friare i sitt språk.
Tydlig grammatisk progression
Den grammatiska progressionen i böckerna är jämn och synliggörs för eleverna genom enkla förklaringar och
tydlig layout. Vi tar också hjälp av figurerna i de tecknade serierna som hjälper eleverna med särskiljande
språkliga drag mellan svenskan och spanskan.
Lärarhandledningen med extra allt
I lärarhandledningarna till Me gusta har du som lärare ett stort stöd. Det finns mallar till dokumentation av
varje elevs lärstil, styrkor och svagheter. Du kan på ett mycket enkelt sätt bygga upp en individuell
utvecklingsplan för varje elev, och få en tydlig överblick över progression, måluppfyllelse och eventuella
problemområden. Med spelplanen till varje bok repeterar eleverna kontinuerligt sina nyvunna kunskaper. Det
finns regelbundna muntliga repetitionsövningar, skriftliga test, diagnoser, extra övningsmaterial, rollspel,
skrivarskola och mycket annat.
Övriga komponenter i serien
Me gusta el español är ett introduktionshäfte i spanska för elever som vill prova på spanska under år 6, eller
för elever som börjar läsa spanska i år 7 och vill ha en lättare introduktion till språket innan de börjar med Me
gusta 2.
Mi libro
Till serien Me gusta finns elevens egen bok i spanska: Mi libro. Boken passar elever som läser spanska i
årskurs 6 och 7. Alla de teman som förekommer i Me gusta 1-2 finns i elevens egen bok. De fyller sidorna i
boken med egna bilder, klipp och texter.
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