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Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 41026  



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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Läraranvisning 

Titel: Alles Deutsch 6 … oder was? 

Författare: Annika Karnland, Monica Sällberg-Svensson, Sonja Kalmbach 

ISBN: 978-91-47-10454-3 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................. 21 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 22 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 23 

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. 

• När eleven uppmanas att ”Ringa in” ord eller ”Dra ett streck”  ”Kryssa för” står  det 
istället  Markera/Skriv. 

• Hörövningar är markerade med (hör). 

• Vid korsord står antalet bokstäver som svaret ska ha inom parentes. 
Exempel: 1. hobbies (6) 

• Det finns inga urtavlor för klockövningarna. Använd en taktil övningsklocka istället. 
Se pedagogiska tips. 
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Sidspecifika förändringar 

6 

Para ihop påståendena 1-10 med bilderna a-j. 

9 

Tabell omgjord till lista: 

Selina 

  Land: --- 

  Stad: --- 

Noah 

  Land: --- 

  Stad: --- 

Alex 

  Land: --- 

  Stad: --- 

13 

Övning F omgjord: 

Hälsningsfraserna sitter ihop. Hitta dem! 

Dra ett streck efter varje fras. 

b i s m o r g e n h a l l o 

t s c h ü s s s a l ü 

s e r v u s h i c i a o 

17 

Övning C, 3 och 4 är omgjorda: 

3.  I raderna gömmer sig sex frågeord. Hitta dem och skriv. 

m w a n n g i --- 

g i w a s --- 

v w i e p --- 

w i e v i e l a t --- 

s t w o h e r --- 

w t w o r m --- 

4.  Här gömmer sig ett ord som inte är ett frågeord. 
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s h e u t e l --- 

Vad betyder det? --- 

23 

Övning D omgjord: 

Lös krysset. Använd kapitel 2 och 3 som hjälp. Antalet bokstäver i orden du ska skriva står 
inom parentes. 

1. Hej!(5) 

2. Vad heter du? (3 + 5 + 2) 

3. Och du? (3 + 2) 

4. Var kommer du ifrån? (5 + 6 + 2) 

5. Jag kommer ifrån... (3 + 5 + 3) 

6. Vi ses imorgon. (3 + 6) 

7. God dag. (5 + 3) 

8. Adjö. (3 + 11) 

9. Bokstäverna är omblandade. Skriv den rätta frågan. 

iwe tal sibt ud? 

10. Svara på frågan. 

25 

Övning C utgår 

28 

Övning E omgjord: 

Leta efter färger och räkneord. Hitta dem och skriv. 

n s r o t w e --- 

k l z w e i m --- 

g l b g e l b --- 

f ü m f r a --- 

o b e i g e e l --- 

g l e d r e i s --- 

b l a u r i k --- 

z c h w a r z e t --- 

a b s i e b e n --- 

n u l l i s t --- 
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p r a g r a u s t --- 

29 

Övning F omgjord: 

Färgerna sitter ihop. Hitta dem! Markera efter varje ord. 

o r a n g e g e l b 

b r a u n b l a u 

g r ü n r o t g r a u 

s c h w a r z w e i ß 

29 

Övning G tabelll omgjord till lista: 

Lyssna. Vilka är personernas älsklingsfärger (Lieblingsfarbe)? Skriv på tyska. 

  Gisela: --- 

  Horst: --- 

  Nina: --- 

  Günter: --- 

32 

Övning B omgjord: 

1.  Lyssna och para ihop veckodag 1-7 med rätt aktivitet a-g. 

1. Am Montag 

2. Am Dienstag 

3. Am Mittwoch 

4. Am Donnerstag 

5. Am Freitag 

6. Am Samstag 

7. Am Sonntag 
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a) reite ich. 

b) lese ich. 

c) schwimme ich. 

d) singe ich. 

e) höre ich Musik. 

f) treffe ich Freunde. 

g) faulenze ich. 

36-37 

Bilden på sidan 36 återges ej. Uppgift A är omgjord: 

1.  Du får höra Lisa berätta om sin familj. Vad heter hennes släktingar? 

  Lisas Familie 

  Bruder --- 

  Schwester --- 

  Mutter --- 

  Vater --- 

  Tante --- 

  Onkel --- 

  Tante --- 

  Cousin --- 

  Oma --- 

  Opa --- 

  Oma --- 

  Opa --- 

2.  Skriv in namn från din egen familj eller hitta på andra namn. 
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  Meine Familie 

  Bruder --- 

  Schwester --- 

  Mutter --- 

  Vater --- 

  Tante --- 

  Onkel --- 

  Cousin --- 

  Oma --- 

  Opa --- 

  Oma --- 

  Opa --- 

3.  Arbeta två och två eller i grupp. Berätta om din familj eller en påhittad familj med hjälp 
av meningarna nedan. Börja så här: 

Ich heiße ... Ich wohne in ... 

39 

Övning 3 är omgjord: 

3.  Vem är vem? Skriv rätt bokstav från bildbeskrivningarna på sidan 38. Arbeta sedan två 
och två. Jämför med vad din kompis skrivit. 

42 

Övning E är omgjord. Tabell är lista: 

Du kommer att höra några tyska ungdomar som berättar om sina familjer. Hur många 
syskon har de? Det gör inget om du inte förstår allt de säger. Koncentrera dig på hur 
många syskon de har. 

  g Geschwister 

  b Bruder/Brüder 

  s Schwester/Schwestern 

Anton 
g ---  b ---  s --- 

Doris 
g ---  b ---  s --- 

Anja 
g ---  b ---  s --- 
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Lena 
g ---  b ---  s --- 

Lukas 
g ---  b ---  s --- 

44 

Övning A är omgjord: 

A Wie heißt das Tier? 

Para ihop rätt ord med rätt beskrivning. 

1. der Hund 

2. die Katze 

3. der Papagei 

4. die Kuh 

5. das Meerschweinchen 

6. das Kaninchen 

7. das Schaf 

8. das Schwein 

a) nos och svans, läte: vov, vov 

b) päls och horn, läte: muu 

c) tjock fluffig päls, läte: bää 

d) Färggranna fjädrar, läte: kan härma andra 

e) ögon som ser bra på natten, läte: mjau 

f) långa öron, kan hoppa 

g) litet pälsdjur, inomhus oftast i bur 

h) tryne och knorr på svansen, läte: nöff nöff 

45 

Övning 1 är omgjord: 

1.  Vad gör djuren? Lyssna först. Para sedan ihop de tyska meningarna 1-8 och de svenska 
meningarna a- h. 



8 
 

a) Den skäller. 

b) Den älskar möss. 

c) Den hoppar gärna. 

d) Den ger mjölk. 

e) Den flyger högt. 

f) Den äter morötter. 

g) Den stinker. 

h) Den ger ull. 

50-51 

Spelplanen utgår. Hitta på ett annat sätt att använda frågekorten. I elevens bok står: 

Du får hjälp av din lärare. 

59 

Uppgift C. Tabellen omgjord till lista: 

C Wann hat du Geburtstag? 
Lyssna. När har Marcel, Johanna och Samuel födelsedag? Skriv månadens namn på tyska. 

  Marcel: --- 

  Johanna: --- 

  Samuel: --- 

64 

Välj bland följande alternativ: 

  regnerisch  stürmisch 

  heiß  neblig 

  sonnig  wolkenlos 

  warm  wolkig 

  nass  kalt 

  windig  klar 

  schönes Wetter: sonnig 

  --- 

  schlechtes Wetter: regnerisch 

  --- 
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65 

  Hamburg --- 

  Innsbruck --- 

  Zürich --- 

  Madrid --- 

  Stockholm --- 

a) det är varmt 

b) det är kallt 

c) solen skiner 

d) det är molnigt 

e) det är dimmigt 

f) det blåser 

g) det snöar 

h) det regnar 

67 

Uppgift 2. Skriv r för Richtig och f för Falsch. 

69 

  16:00 Es ist vier Uhr. 

  08:30 Es ist halb neun. 

  13:15 Es ist Viertel nach eins. 

  11:45 Es ist Viertel vor zwölf. 

  02:10 Es ist zehn nach zwei. 

  17:40 Es ist zwanzig vor sechs. 

70 

2.  Arbeta två och två. Bestäm 6 stycken klockslag. Försäkra dig om att du själv vet hur 
varje klockslag ska sägas på tyska. Byt sedan frågor. Fråga och svara så här: 

71 

Para ihop uppgifterna 1-5 med rätt klockslag a-f. 
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a) klockan två 

b) halv tio 

c) kvart över åtta 

d) kvart över sex 

e) halv fem 

f) halv åtta 

72 

Uppgift D, tabell omgjord till lista: 

Du får höra fem ungdomar bli intervjuade. Lyssna noga och skriv rätt klockslag. 

Wann stehst du auf? 

  Michael --- 

  Andrea --- 

  Sabine --- 

  Daniel --- 

  Nils --- 

Wann gehst du zur Schule? 

  Michael --- 

  Andrea --- 

  Sabine --- 

  Daniel --- 

  Nils --- 

Wann kommst du nach Hause? 

  Michael --- 

  Andrea --- 

  Sabine --- 

  Daniel --- 

  Nils --- 

Wann gehst du ins Bett? 
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  Michael --- 

  Andrea --- 

  Sabine --- 

  Daniel --- 

  Nils --- 

73 

Vilka klockslag gömmer sig i uppgifterna 1-8? Skriv. 

74-75 

Uppgift A omgjord: 

Para ihop rätt fritidsaktivitet 1-20 med rätt översättning a-t. 

1. Fußball spielen 

2. Basketball spielen 

3. Hallenhockey spielen 

4. Inlines fahren 

5. Eishockey spielen 

6. Skateboard fahren 

7. tanzen 

8. reiten 

9. schwimmen 

10. ins Theater gehen 

11. Klavier spielen 

12. Gitarre spielen 

13. Schlagzeug spielen 

14. Flöte spielen 

15. singen 

16. Computerspiele spielen 

17. ins Kino gehen 

18. Tischtennis spielen 

19. ins Konzert gehen 

20. lesen 
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a) spela dataspel 

b) simma 

c) spela basketboll 

d) spela gitarr 

e) gå på teater 

f) spela innebandy 

g) spela trummor 

h) spela piano 

i) åka inlines 

j) sjunga 

k) spela flöjt 

l) rida 

m) gå på konsert 

n) spela bordtennis 

o) dansa 

p) spela fotboll 

q) spela ishockey 

r) gå på bio 

s) åka skateboard 

t) läsa 

78 

Övning C omgjord: 

Det är lördag och Laura har mycket att göra. När ska hon göra vad? Lyssna och skriv rätt 
nummer vid rätt plats i listan. 

a) konsert --- 

b) simma --- 

c) fotboll --- 

d) äta --- 

e) sova --- 

f) spela gitarr --- 

82-83 

Övning A 
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Para ihop rätt plagg 1-20 med rätt översättning a-t. Skriv det svenska ordet. Första ordet är 
löst. 

Arbeta sedan två och två. Turas om att läsa de tyska orden för klädesplaggen. 

1. die Hose – byxorna 

2. der Pulli --- 

3. das Hemd --- 

4. die Schuhe --- 

5. die Jeans --- 

6. das T-Shirt --- 

7. die Jacke --- 

8. die Mütze --- 

9. der Badeansug --- 

10. der Schal --- 

11. der Rock --- 

12. der Mantel --- 

13. Die Socken --- 

14. die Badehose --- 

15. die Unterhose --- 

16. die Bluse --- 

17. das Kleid --- 

18. die Handschuhe --- 

19. die Strümpfe --- 

20. der BH --- 
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a) skorna 

b) t-tröjan 

c) jeansen 

d) badbyxorna 

e) kappan 

f) jackan 

g) sockorna 

h) klänningen 

i) tröjan 

j) handskarna 

k) kjolen 

l) skjorta 

m) mössan 

n) baddräkten 

o) blusen 

p) halsduken 

q) kalsongerna 

r) BH:n 

s) byxorna 

t) strumporna 

85 

Uppgift C. Bilduppgiften utgår, uppgiften omgjord: 

1.  Fundera hur du vill att en tröja, ett par byxor, ett par strumpor och en t-shirt ska se ut. 

2.  Skriv hur kläderna ser ut. Vilken färg eller vilket mönster har de? 

86 

Uppgift D är omgjord: 

Vem är vem? Julia, Annika och Jessica beskriver vilka kläder de har på sig. Lyssna och skriv 
rätt namn till 1, 2, 3 eller 4. En blir över. 

1. Rosa hatt med blå blomma, halsduk, jacka, blå jeans och bruna skor. --- 

2. Vit- och lilarandig klänning och svarta strumpor. --- 

3. Mössa, prickig t-shirt, grön kjol och röda skor. --- 

4. Vit- och lilarandig klänning och vita strumpor. --- 
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88-89 

Uppgift A är omgjord: 

1.  Lyssna på orden på i listan. I parantes står översättning på de översta orden i listan. 

  der Kopf (huvudet) 

  die Schulter (axeln) 

  der Bauch (magen) 

  der Zeh (tån) 

  der Po (stjärten) 

  das Gesicht (ansiktet) 

  der Arm 

  die Hand 

  der Finger 

  das Bein 

  das Knie 

  der Fuß 

  der Rücken 

  der Hals 

  das Ohr 

  das Auge 

  die Nase 

  der Mund 

2.  Översätt, leta efter rätt ord i listan. Första uppgiften är löst. 
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1. fingret – der Finger 

2. halsen --- 

3. armen --- 

4. ryggen --- 

5. handen --- 

6. knät --- 

7. benet --- 

8. foten --- 

9. ögat --- 

10. örat --- 

11. näsan --- 

12. munnen --- 

90 

Uppgift C: 

1.  Skriv de bokstäver som saknas. 

1. d-e H- -d (handen) 

2. d-r - -ß (foten) 

3. -e- -o- - (huvudet) 

4. der - -m (armen) 

5. das -e-n (benet) 

92 

Uppgift F är omgjord: 

1.  Lyssna på hur mycket kläderna i listan kostar. 

  das Kleid 99,00 Euro 

  das Halstuch 9,00 Euro 

  die Hose 70,00 Euro 

  das T-Shirt 4.3Euro 

  die Mütze 3,60 Euro 

  der Rock 75,00 Euro 

  das Hemd 48,45 Euro 

2.  Skriv rätt priser i dialogen. 
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– Wie viel kostet eine Mütze? 

– Eine Mütze kostet ---. 

– Das finde ich billig. 

– Wie viel kostet ein T-Shirt? 

– Ein T-Shirt koste ---. 

– Das ist OK. 

– Wie viel kostet ein Rock? 

– Ein Rock kostet ---. 

– Das finde ich teuer. 

3.  Arbeta två och två. Läs dialogerna högt. Byt ut klädesplaggen och priserna. Använd 
listan i uppgift 1. 

93 

Para ihop rätt nummer med rätt bokstav a-h. 

a) Elefant 

b) Apa 

c) Giraff 

d) Råtta 

e) Kanin 

f) Hund 

g) Fluga 

h) Känguru 

95 

2.  Para ihop rätt ord 1-8 med rätt frukt a-h. 
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a) Äpplet 

b) Bananen 

c) Kiwin 

d) Vindruvorna 

e) Apelsinen 

f) Persikan 

g) Melonen 

h) Päronet 

96 

Uppgift B är omgjord: 

1.  I Tinas rum ligger en stor hög med saker. Vissa saker ska till tvättmaskinen, andra 
hamnar i fruktsalladen och några ska ner i idrottsväskan. Fem saker hör inte hemma 
någonstans. Hjälp henne att sortera! Skriv: 

  w för In die Waschmaschine 

  för In den Obstsalat --- 

  s för In die Sporttasche --- 

  die Mütze --- 

  der Fußball --- 

  die Jacke --- 

  der Hund --- osv. 

98 

Glasstrut med olika smaker på glasskulorna: 

Vanille Erdbeere Himbeere Schokolade Blaubeere Zitrone. 

Prislapparna nederst på sidan finns som en lista: Förslag på priser. 

100 

Uppgift G är omgjord: 

Vilka frukter ligger i korgen? Hitta orden på raderna. Du ska också hitta det tyska ordet för 
frukt. 

uorangest 

mleapfelgn 

skobster 

melonept 
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ebanane 

birnekalon 

sweintraubenora 

Uppgift H är omgjord: 

1.  Verben sitter ihop. Markera efter varje verb. 

s i n g e n t a n z e n g e h e n 

f a h r e n s p i e l e n 

e s s e n s c h w i m m e n 

k a u f e n s c h l a f e n 

2.  Skriv verben och vad de betyder på svenska i din skrivbok. 

101 

Uppgift I, tabellen är omgjord till enkel lista: 

Här får du höra några ungdomar berätta vilken som är deras älsklingsfrukt. Vem gillar vad? 
Skriv det tyska ordet för varje frukt. 

  Vlad: --- 

  Amelie: --- 

  Stefanie: --- 

  Timo: --- 

Uppgift J är omgjord: 

markera första bokstaven i dem. Skriv dem sedan med stor bokstav som första bokstav. 

2.  Dela på orden på raderna så att det blir fyra rättstavade meningar. Skriv meningarna. 

3.  Översätt meningarna till svenska. Skriv dem. 

ichschwimmedreimalprowoche 

dasmachtspaß 

ichkommeauchmit 

leiderhabeichkeingeld 

108-109 

Uppgift A är omgjord: 

Hur ser Lotties julförberedelser ut? Lyssna och skriv rätt bokstav vid rätt datum.(i 
svartskriftsboken är uppgiften formad som en adventskalender, men bara de öppnade 
luckorna är med i din lista). 
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  Ein Adventskalender. Lecker! Schokolade! --- 

  Advent, Advent eine Kerze brennt. --- 
6. Heute kommt der Nikolaus. --- 

  Heute gehe ich auf den Weihnachtsmarkt. --- 

  16. Sterne und Engel basteln. --- 

  18. Weihnachtskarten schreiben. --- 

  Plätzchen backen. --- 

  Weihnachtsbaum schmücken. --- 

  Heiligabend! Der Weihnachtsmann kommt! Geschenke! --- 

112-115 

Utgår 
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Till läsaren 

• Vid korsord (Kreuzworträtsel) står antal bokstäver som svaret ska ha inom 
parentes. 

• Det finns bildbeskrivningar till bilder som behövs till uppgifterna. Ibland är bild och 
bildbeskrivning utbytta till vanligt text. 

• I svartskriftsboken finns en karta över Tyskland på sista sidan. Du kan istället 
använda din kartbok. Enkla kartor kan du be din lärare att rita på ritmuffen. 

• Det finns inga svällpappersbilder till boken. 
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Pedagogiska tips 

• Till enkla bilder går det bra att använda ritmuffen om eleven är nyfiken på någon 
bild. Som t.ex. Tysklandskartan på sidan 8 och klädesplaggen sidan 85. 

• När eleverna ska arbeta tillsammans två och två och byta varandras arbeten, så är 
det bra om du som lärare ha en strategi för hur samarbetet ska lösas. 

• Taktil klocka att använda för övningar med klockslag finns att beställa från SPSM, 
beställningsnummer: 13269. 
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Bildbeskrivningar 

7 

a) En liten hund håller tassarna för öronen och tunga ut genom munnen. 

b) En katt tittar på en mus som sitter i en låda. 

c) En man spelar gitarr. 

d) En hatt hänger på en stolsrygg. 

e) Blå himmel och solsken. 

f) Ett smutsigt fönster. 

g) En flicka lyssnar på musik genom hörlurar. 

h) En man spelar fotboll. 

i) Ett grönt hus. 

j) En dam kör moped. 

8 

En mycket förenklad karta visar 3 länder som gränsar till varandra: 

1. Tyskland (Deutschland) med städerna Hamburg, Bonn, München och Berlin 
Hallo! 

2. Österrike (Österreich) med Innsbruck, Kitzbühel och Wien 
- Servus! 

3. Schweiz (Schweiz) med Genève, Matterhorn och Bern 
- Salü! 

8 

3 foton visar: 

1. Wien, en vit häst. 
Österrikes flagga: tre vågräta fält i rött vitt rött. 

2. Bern, en staty av en katt. 
Schweiz flagga: röd botten med vitt kors. 

3. Berlin, ett högt torn. 
Tysklands flagga: tre vågräta fält i svart rött gult. 

9 

Fyra fotografier. 
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1. En skidåkare i alperna. 

2. Ett fat med ost och en liten flagga med röd botten och vitt kors. 

3. Två bilar av märket Volkswagen, allmänt kallad ”bubbla”. 

4. En staty av kompositören Mozart. 

35 

En flicka ligger i sängen och sträcker ut handen för att stänga av väckarklockan som visar 
06.10. 

38 

a) Äldre dam simmar. 

b) Liten pojke bygger sandslott. 

c) Flicka spelar frisbee. 

d) Kvinna surfar. 

e) Äldre man läser tidning. 

f) Man ligger i solstolen. 

g) Man äter glass. 

56 

En liten filur med pratbubbla visar ett rött hjärta bredvid texten: Der Sommer! 

Ett cirkeldiagram visar indelningen av årstider och månader. 

  Winter = Dezember Januar Februar 

  Frühling = März April Mai 

  Sommer = Juni Juli August 

  Herbst = September Oktober November 
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