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Välkommen till Alles Deutsch, ditt nya läromedel i tyska för årskurs
6-9! Serien Alles Deutsch visar att tyskan är ett rikt språk som är

roligt att lära sig. Vi ger eleverna en positiv utmaning - du kan! - och
låter eleverna arbeta sig in i det tyska språket med alla sinnen.

Det är enkelt att jobba digitalt med Alles Deutsch
Alles Deutsch Digital Max ger dig allt med en enda inloggning,

med stöd för återkoppling och uppföljning.

Läs mer
Alles Deutsch Digital Max - för dig som vill undervisa med ett

interaktivt läromedel på riktigt
Nu får du allt du behöver för en lyckad tyskundervisning samlat på
ett och samma ställe! Materialet har tydlig struktur och tematisk
uppdelning. Varje kapitel innehåller flera textavsnitt, och varje
textavsnitt innehåller flera övningar som befäster kunskaper och
tränar de olika förmågorna. Varje textavsnitt kan avslutas med ett
kort interaktivt test. Texterna är varierade och representerar olika
texttyper, som dialoger, fiktiva berättelser, personliga återgivelser,
dikter, sånger och faktatexter med realiainslag. Du kan förstås både

läsa och lyssna på alla texter.

Alles Deutsch Digital Max har också en inbyggd fortbildning,



Lärande lärarstöd, som hjälper dig att utvecklas som lärare.
Innehållet är hämtat från Libers forskarsamarbeten och ger dig de

senaste tankarna, dels om ämnet, dels om ämnesdidaktiska grepp för
att ge eleverna bättre förutsättningar för att lära. Det är koncist,

kärnfullt och kopplat direkt till innehållet i ämnet.

Lärarljud, lärarhandledning och facit i Lärarwebb
Till Alles Deutsch-serien hör en omfattande ljudproduktion som ger
dina elever tillfälle att höra många olika röster och varianter av

dagens tyska. Du får tillgång till samtliga texter, gloslistor, dikter och
sånger samt hörövningar när du beställer Lärarwebb eller Digital

Max.
Varje årskursbok har en lärarhandledning med förslag på hur du kan
arbeta med böckerna, kopieringsunderlag till extraövningar, roliga

spel, lekar och prov. Det finns även större färdighetsprov.
I facit hittar du svar på övningsböckernas uppgifter samt förslag på

svar till textböckernas öppna frågor.

Alles Deutsch Lärarwebb
Med en inloggning får du tillgång till allt undervisnings- och

lärarmaterial (lärarhandledning, lärarljud och alla
kopieringsunderlag), såväl som bokens alla uppslag med

ljudspårslänkarna i direkt anslutning till text och hörövning på
uppslaget.

I Lärarwebben finns:
- Ljudfiler till bokens alla texter, hörövningar och tester

- Lärarstöd - utförliga kapitelkommentarer med praktiska och
metodiska tips
- Spielecke

- Grammatikövningar
- Tester och färdighetsprov

- Facit
- Digitala introduktioner (övningar till kapitelstarterna att laborera

tillsammans med på en storbildsskärm)
- Manus till hörövningar och färdighetsprovens hörförståelsedelar

- Länkar till interaktiv glosträning m.m för eleverna
Alla kopieringsunderlag är sorterade efter kapitel och går att skriva
ut. Ljud, lärarstöd och extraövningar ligger i direkt anslutning till

varje del i läromedlet.

Alles Deutsch onlinebok är den tryckta boken på skärm. Ljudet till
alla texter finns med i onlineboken. Onlineboken passar utmärkt att

kombinera med arbete med tryckt bok och Lärarwebb.

Alles Deutsch 6
Alles Deutsch 6 är en lustfylld och aktiverande elevbok med många

muntliga och skriftliga övningar. Den är härligt färgglad och
inbjudande! Språket är modernt och har en knorr lite utöver det



vanliga. Vi har satsat på dialoger som är roliga att läsa i par eller
grupp, rim, ramsor och sånger, men också på korta texter och ett
drama som passar att spela upp i klassrummet. Repetition är en röd
tråd och boken hjälper eleverna att lära in, repetera och befästa på ett

stimulerande och lekfullt sätt.
Vårt realiakapitel bjuder på en positiv utmaning som eleverna kan

uppskatta, eftersom de får tänka till lite.
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