
 

 

Alles Deutsch … oder was? 
9 Übungen 

Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40276  



 

 

Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt.  

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

 Det finns en svällbild till boken, Wörterkiste sidan 39. 

 Den lilla ikonen med en högtalare vid uppgifterna ersätts med följade ord skrivet 
inom parentes, efter rubriken (hörövning). 

 Ikonen för checklista (ett ark med vikt kant) utgår. 

 Uppmaningar som:  Skriv i din skrivbok, Skriv i era skrivböcker, har utgått. 

 Det förekommer att eleven ska välja ord eller text i rutan. Orden i rutan har ersatts 
med: nedan 

 Ringa in har ersatts med markera. 

 Efter frågorna i korsord står en siffra inom parentes. Den siffran anger rätt antal 
bokstäver i svaret. 

 Minigrammatiken finns i en egen flik. 
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 Under rubriken, Sidspecifika förändringar, nedan visas hur tabeller av olika slag 
skrivits om till mer löpande text. 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Bilden (tankekartan) är ersatt med textanpassning: 

 Name 

 Eigenschaften  

 Wohnort  

 Alter  

 Familie  

 Interessen 

Ich--- 

9 

Perfekt particip: spielen (visas som exempel), arbeiten, reparieren, bezahlen 

Hjälpverb: 

 ich habe gespielt --- --- --- 

 du hast gespielt --- --- --- 

 er, es, sie hat gespielt --- --- --- 

 wir haben gespielt --- --- --- 

 ihr habt gespielt --- --- --- 

 sie haben gespielt --- --- --- 

 Sie haben gespielt --- --- --- 

12 

Jana Wo? --- Was? --- 

Tim Wo? --- Was? --- 

Ali Wo? --- Was? --- 

16 

sammansatta verb: anfangen aufhören 

förstavelse: an- och auf- 

verbdel: -fangen och –hören 

19 

Essen 

Deutschland: am Abend isst man Brot. 
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Schweden: am Abend isst man eine warme Mahlzeit. 

zu Hause --- --- 

in der Schule --- --- 

andere Unterschiede --- --- 

22 

Vad hör till vilken fest? 

Får tillägget: 

Para ihop a)-f) med 1.-15. (kan vara fler alternativ som passar till a)-f)) 

a) Karneval 

b) Osterfeier 

c) Oktoberfest 

d) Walpurgisnacht 

e) Mittsommerfest 

f) Luciafest 

 

1. Frühlingslieder 

2. Lebkuchenherzen 

3. geschmückte Wagen 

4. bunte Federn 

5. Bier 

6. Feuer 

7. Hering und frische Kartoffeln 

8. Sternenknaben 

9. Maibaum 

10. Lederhosen und Dirndl 

11. Blumenkranz 

12. Saffrangebäck 

13. sich verkleiden 

14. bemalte Eier 

15. der Hase 

26 

Fyll i listan, har ändrats till: 
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Skriv en lista. 

 Früstück:  --- 

 Mittagessen: --- 

 Getränke: --- 

 Gemüse: --- 

 Obst: --- 

28 

Bilden (tankekartan) är ersatt med textanpassning: 

 Wer kocht?  

 Frühstück  

 Wann? Um wie viel Uhr? 

 Trinken  

 zu Mittag  

 Abendessen  

 Lieblingsgericht 

Meine Essgewohnheiten--- 

29 

Uppgift 4 tabellen 

Nominativ / Ackusativ 

 ich jag / --- mig 

 du du / --- dig 

 er han den det / --- honom den det 

 es den det / --- den det 

 sie hon den det / henne den det 

 wir vi / --- oss 

 ihr ni / --- er 

 sie de / --- dem 

 Sie Er / --- Er 
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34 

nominativ / ackusativ / dativ 

 ich / mich / mir 

 du / dich / dir 

 er / ihn / ihm 

 es / es / ihm 

 sie / sie / ihr 

 wir / uns / uns 

 ihr / euch / euch 

 sie / sie / ihnen 

 Sie / Sie / Ihnen 

38 

para ihop 1.-10. med a.-j. 

57 

Paula Adrian Roni Emma 

Nebenjob --- Verdienst --- 

Geld verwenden für … --- 

Skriv svaren för varje person med hjälp av orden nedan: 

Kleidung, das Reiten, Trainer,  

10 Euro pro Auftrag,  

6 Euro pro Stunde, eine Reise,  

Gartenarbeit, Schülercoach, 

10 Euro pro Stunde, ein Smartphone 

8 Euro pro Stunde, 

Statist/Nebenrolle 

62 

verb (spalt 1) 

hängen stellen stehen setzen  

sitzen legen liegen sein 
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substantiv (spalt 2) 

 das Bett, der Teppich,  

 die Lampe, der Stuhl,  

 der Schreibtisch, das Rega, 

 der Schrank, die Kommode, 

 der Sessel, das Sofa, der Tisch, 

 das Bild, der Laptop,  

 der Fernseher, das Kissen. 

preposition (spalt 3) 

 an auf hinter in neben  

 unter vor zwischen 

64 

Uppgift 1. 

Läs texten i läroboken. Fyll på med ord och uttryck (5 st) vid respektive ungdomskultur. Vi 
har hjälpt dig med ett par ord. 

 Cosplayer: geht auf Conventions, Verkleidet sieh, --- 

 Hipster: --- 

 Slammer: ---  

 Hacker: --- 

 Gamer: --- 

77 

C4 

 (Para ihop namnen men rätt bokstavsalternativ) 

 Rashid: --- 

 Noel: --- 

 Mirja: --- 

 

a. Skateboard fahren 

b. Viel trainieren 

c. Onlinespiele spielen 

d. Musik hören 

e. Viel zu tun haben 



8 

 

f. Mit dem Hund spazieren gehen 

80 

Bilden (tankekartan) är ersatt med textanpassning: 

So fühle ich mich wohl 

a) mit dem Hund Gassi gehen 

b) Sport treiben 

c) acht Stunden pro Nacht schlafen 

d) --- 

e) --- 

f) --- 

g) --- 

87 

Tabellen. 

Imperfekt (preteritum) 

sein, haben, werden 

 

person / sein 

 ich / war 

 du / warst 

 er, es, sie, man / war 

 wir / waren 

 ihr / wart 

 sie / waren 

 Sie / waren 

person / haben 

 ich / hatte 

 du / hattest 

 er, es, sie, man / hatte 

 wir / hatten 

 ihr / hattet 

 sie / hatten 

 Sie / hatten 
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person / werden 

 ich / wurde 

 du 7 wurdest 

 er, es, sie, man / wurde 

 sir 7 wurden 

 ihr / wurdet 

 sie / wurden 

 Sie / wurden 

94 

Imperfekt (preteritum) 

spielen arbeiten 

person / spielen / arbeiten 

 ich / spielte / arbeitete 

 du / spieltest / arbeitetest 

 er, es, / spielte / arbeitete 

 sie, man / spielte / arbeitete 

 wir / spielten / arbeiteten 

 ihr / spieltet / arbeitetet 

 sie / spielten / arbeiteten 

 Sie / spielten / arbeiteten 

99 

Tabell 1. 

infinitiv; presens;  

imperfekt/preteritum; perfekt 

 sehen; er sieht;  

 er sah; er hat gesehen 

 gehen; er geht; 

 er ging; er ist gegangen 

99 

Tabell 2. 

person / sah / gehen 
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 ich / sah / ging 

 du / sahst / gingst 

 er, es, sie, man / sah / ging 

 wir / sahen / gingen 

 ihr / saht / gingt 

 sie / sahen / gingen 

 Sie / sahen / gingen 

112 

Bilden (tankekartan) är ersatt med textanpassning: 

15 Jahre später 

 Wohnort  

 Berut/Studium,  

 Familie  

 Hobbys/Interessen 

120  

Bestämd artikel 

 maskulinum: der Mann mannen 

 neutrum: das Kind barnet 

 femininum: die Frau kvinnan 

 plural: die Männer/Kinder/Frauen 

männen/barnen/kvinnorna 

Obestämd artikel 

 maskulinum: ein Mann en man 

 neutrum: ein Kind ett barn 

 femininum: eine frau en kvinna 

122 

Tabell 1. 

Maskulinum singular: der Hund 

 plural: die Hunde 

 Neutrum singular: das Buch 

 plural: die Bücher 
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 Femininum singular: die Katze 

 plural: die Katzen 

122 

Tabell 2. 

 Tyska: -e och –e+ 

 Hund/Hunde och Nacht/ Nächte 

 Svenska: hund/hundar och natt/nätter 

 Tyska: -er och –er+ 

 Bild/Bilder och Buch/Bücher 

 Svenska: bild/bilder och bok/böcker 

 Tyska: -en Frau/Frauen 

 Svenska: kvinna/kvinnor 

 Tyska: -n Katze/Katzen 

 Svenska: katt/katter 

 Tyska: -s Sofa/Sofas 

 Svenska: soffa/soffor 

 Tyska: - Zimmer/Zimmer 

 Svenska: rum/rum 

 Tyska: -+ Apfel/Äpfel 

 Svenska: äpple/äpplen 

125 

Tabell 1. 

 Nominativ/Ackusativ/Dativ 

 maskulinum: der/den/dem 

 neutrum: das/das/dem 

 femininum: die/die/der 

 plural: die/die/den + n 

(Tabell 2. Skrivs med samma uppställning som tabell 1 ovan.) 
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126 

Nominativ/Ackusativ/Dativ 

1:a person singular:  

 ich jag / mich mig / mir 

2:a person singular: 

 du du / dich dig / dir 

3:e person singular: 

 er han den det / es den det / ihm 

 es den det / es den det / ihm 

 sie hon den det /  

 sie henne den det / ihr 

1:a person plural: 

 wir vi / uns oss / uns 

2:a person plural: 

 ihr ni / euch er / euch 

3:e person plural: 

 sie de / sie dem / ihnen 

Tilltals-Sie: 

 Sie Ni / Sie Er / Ihnen 

127 

Tabell 1. 

Nyckel till tabellen: 

 pers pro = personliga pronomen   

 pers poss = possessiva pronomen 

pers pro / pers poss 

 ich / mein  min, mitt 

 du / dein  din, ditt 

(Osv.) 
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127 

Tabell 2. 

Nominativ / Ackusativ /  

Dativ 

 maskulinum: mein Vater / meinen Vater / meinem Vater 

 neutrum: mein Kind / mein Kind /  

 meinem Kind  

 feminimum: meine Mutter / meine Mutter / 

 meiner Mutter 

 plural: meine Katzen / meine Katzen / 

 meinen Katzen 

129 

Tabell. 

Presens (nutid):  

 ich spiele jag spelar 

Imperfekt/preteritum (dåtid): 

 ich spielte jag spelade 

Perfekt (dåtid): 

 ich habe gespielt jag har spelat 

Pluskvamperfekt (dåtid): 

 ich hatte gespielt jag hade spelat 

Futurum (ramtid): 

 ich werde spielen jag ska spela 

130 

Tabell 2. 

Markerade bokstäver i orden nedan har placerats inom parentes efter orden. 

1:a person sing: 

 ich spiele (e)  jag spelar 

 ich arbeit(e) jag arbetar 

2:a person sing: 

 du spielst (st) du spelar 
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 du arbeitest (est) du arbetar 

(osv.) 

131 

Tabell 1. 

(zu) haben 

 1:a pers sing: ich habe jag har 

 2:a pers sing: du hast du har 

 3:e pers sing: er hat han har 

 3:e pers sing: es hat den har 

 3:e pers sing: sie hat hon har 

 1:a pers plur: wir haben vi har 

 2:a pers plur: ihr habt ni har 

 3:e pers plur: sie haben de har 

 Tilltals-Sie: Sie haben Ni har 

 (zu) sein 

 1:a pers sing: ich bin jag är 

(Osv.) 

131 

Tabell 2. 

trinken (dricka) 

 1:a person sing: ich trinke 

 2:a person sing: du trinkst 

 3:e person sing: er trinkt 

 3:e person sing: es trinkt 

 3:e person sing: sie trinkt 

 1:a person plur: wir trinken 

 2:a person plur: ihr trinkt 

 3:e person plur: sie trinken 

 Tilltals-Sie: Sie trinken 
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schlafen a – ä (sova) 

 1:a person sing: schlafe 

(Osv.) 

132 

Tabell. 

dürfen (få, få lov) 

 1:a person sing: ich darf • 

 2:a person sing: du darfst 

 3:e person sing: er darf • 

 3:e person sing: es darf • 

 3:e person sing: sie darf • 

 1:a person plur: wir dürfen 

 2:a person plur: ihr dürft 

 3:e person plur: sie dürfen 

 Tilltals-Sie: Sie dürfen 

 können (kunna) 

 1:a person sing: kann • 

(Osv.) 

133 

Tabell. 

Markerade bokstäver i orden nedan har placerats inom parentes efter orden. 

1:a pers sing:  

ich spielte (te) jag spelade 

ich arbeitete (ete) jag arbetade 

2:a pers sing: 

du spieltest (test) du spelade 

du arbeitest du arbetade 

(Osv.) 

134 

Tabelluppställningar: 

Tabell 1 se sidan 131. 

Tabell 2 se sidan 130 
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135 

Tabell. 

spielen: 

 1:a pers sing:  

 ich habe Tennis gespielt 

 2:a pers sing: 

 du hast Tennis gespielt 

 3:e pers sing: 

 er hat Tennis gespielt 

 3:e pers sing: 

 es hat Tennis gespielt 

 3:e pers sing: 

 sie hat Tennis gespielt 

 1: pers plur: 

 wir haben Tennis gespielt 

 2:a pers plur:  

 ihr habt Tennis gespielt 

 3:e pers plur: 

 sie haben Tennis gespielt 

 Tilltals-Sie:  

 Sie haben Tennis gespielt 

arbeiten: 

(Osv.) 

136 

Tabelluppställningar: 

Tabell 1 se sidan 135. 

Tabell 2 se sidan 134 tabell 1. 
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137 

Tabell. 

1:a pers sing:  

 ich habe Wasser getrunken 

 ich habe viel geschlafen 

2:a pers sing: 

 du hast Wasser getrunken 

 du hast viel geschlafen 

(Osv.) 

138 

Tabell. 

Nyckel till tabellen: 

 inf = infinitiv 

 pr = presens 3:e pers sing 

 im = imperfekt 3:e pers sing 

 pe = perfekt 3:e pers sing 

tabelluppställning: 

 pr / im / pe 

 inf: beginnen (börja) 

 er beginnt / begann / hat begonnen 

 inf: anfangen (börja) 

 er fängt … an / fing … an / 

 hat angefangen 

 inf: anrufen (ringa) 

 er ruft … an / rief … an / 

 hat angerofen 

(Osv.) 
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141 

Tabell 1. (Tabell 2 har samma uppställning) 

 durch  genom; 
Wir gehen durch den Wald. (Vi går genom skogen.) 

 für  för, till; 
Hier ist eine Fahrkarte für dich. (Här är en biljett till dig.) 

 gegen  mot; 
Er spielt Tennis gegen  seinen Freund. (Han spelar tennis mot sin vän.) 

 ohne  utan; 
Ich fahre nicht ohne meinen Hund. (Jag reser inte utan min hund.) 

 um  omkring, runt, om; 
Abends sitzen wir um den Tisch. (På kvällarna sitter vi runt bordet.) 

142 

Tabell. 

an vid, på, till; 

 ackusativ: Otto setzt sich gern ans Klavier. 

 dativ: Otto sitzt gen am Klavier. 

auf (ovan)på; 

 ackusativ: Er legt die Schlüssel auf den Tisch. 

 dativ: Die Schlüssel liegen auf dem Tisch. 

(Osv.) 
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Till läsaren 

 Det finns en svällbild till boken. Wörterkiste sidan 39. 
Du ska söka orden i bokstavslådan (vågrätt och lodrätt) och sedan para ihop dem 
med rätt bildbeskrivning 1-7. 

 Minigrammatiken finns i en separat flik. 

 På sidan 15, Spielecke -  Wetterkarte, och på sidan 23, Projekt – Das ist Schweden 
behöver du konferera med din lärare om hur du ska gå till väga för att lösa 
uppgifterna. 
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Pedagogiska tips 

 Spieleck – Die Wetterkarte på sidan 15, den här uppgiften behöver eleven hjälp 
med att få en förenklad karta på ritmuffen. Det finns en bildbeskrivning av den 
tecknade kartan i elevens bok. 

 Gå tillsammans med eleven igenom tabellerna i boken. 
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Bildbeskrivningar 

14 

Tecknade bilder: 

 Mörkt moln med blixt under. 

 Mörkt moln med snöflingor under. 

 Termometer -15 grader C. 

 En glad sol. 

 Vitt moln. 

 Mörkt moln med regndroppar under. 

 Två ögon med svarta streck framför. 

 Mörkt moln. 

15 

Tecknad karta: 

Tyskland: vid kusten ett streckat fält. 

Vid västra sidan och Hamburg sol med vitt moln. 

Östra sidan sol och vita moln. 

Berlin vita moln. 

Mitt i landet vita moln. 

Södra delen av landet i väster mörkt moln med blixt under. 

München befinner sig mellan två mörka moln med regn under. 

Schweiz: Bern mörkt moln med regn 

St. Moritz snöflingor 

Österrike: St. Anton snöflingor 

I söder mörka moln. 

Wien mörka moln. 

19 

1. Sol i söder 33 grader C, regn i mitten och moln med blixt i norr och 26 grader C. 

2. Regn i väster 10-16 grader C, vitt moln i söder, i öster sol, i norr regn. 

3. sol 24-28 grader C i nästan hela landet, ett regnmoln i nordost. 

4. I väster -2 grader C moln med snöflingor, i söder regnmoln, i norr och nordost vita 
moln 10 grader C. 
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39 

1. Rör runt med en slev i en skål. 

2. Två kannor med olika vätska hälls i ett glas. 

3. En kavel bearbetar en deg. 

4. En form i en mikrovågsugn. 

5. Ett mönstrat lock med handtag lyfts av från ett fat. 

6. Bullar som rullas runt i händerna. 

7. På en skärbräda ligger en kniv och en paprika och små bitar. 

49 

klänning, stövlar, kofta, skärp, långärmad tröja, långbyxa/jeans, jacka, kavaj och långbyxa, 
halsduk, mössa, skjorta, blus, kjol, handske, slips. 

50 

1. Handväska med små handtag och axelrem 

2. Vita sneakers/fritidsskor 

3. Tonårstjej med starkt målade läppar och markerade svarta ögonbryn. Klädd i randig 
tröja och kofta, hatt med små brätten på huvudet . Tittar i mobiltelefon och har 
hörsnäckor i öronen som är kopplade till mobilen i en lång sladd. 

58 

1. åkgräsklippare 

2. fransk bulldog med koppel på 

3. skummad mjölk hälls i en kopp med kaffe 

75 

En tonåring ligger i sin säng med huvudet på kudden och tittar i sin mobiltelefon. 

83 

Ett fotografi visar Berlinmurens fall. Ett stort hål delar muren och långt bort syns en stad i 
dimma. Det är fullt med människor som passerar i öppningen och ovanpå muren sitter det 
hundratals människor. 

90 

Ett svartvitt fotografi visar många människor som står tätt tillsammans. De har flytvästar 
på sig. Barnen på bilden som vuxna håller i famnen har inga flytvästar. I bakgrunden ses ett 
stort vatten och ett landskap. 

112 

Tre svartvita fotografier. 
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1. En stolpe med olika vägskyltar: Broadway, No standing anytime, 5 AV, One way 
m.fl. 

2. En ung kvinna arbetar i ett laboratorium. 

3. Tre ungdomar balanserar på en stock över vatten. 
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