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LÄROPLANSGRUNDERNA 
 

 

 

I Magazin.de förverkligas de nationella läroplansgrunderna och inlärningsprincipen att 
det är eleven själv som är aktiv. Målet är att få eleven att delta i planeringen av sitt 
lärande och hitta den studieteknik som passar varje enskild elev bäst. Eleven 
uppmuntras till självständigt tänkande och därigenom till att göra egna insikter.  

Magazin.de har fokus på naturlig och personlig kommunikation, och i de första 
kurserna uppmuntras eleven i muntlig kommunikation. Hörförståelse och uttal betonas. 
Texterna i serien är av varierande typ och riktar sig både språkligt och 
innehållsmässigt till unga i dag. De språkliga strukturer som lärs ut är utvalda för att 
stödja olika kommunikationssituationer.  

Magazin.de handleder eleven i att också använda informations- och 
kommunikationsteknik som inte finns i själva läromedlet. Serien uppmuntrar eleven till 
att använda till exempel ljudinspelningar, videor och bildpresentationer i övningarna. 
Med det digitala materialet som finns i serien tränar eleven mångsidigt sina ikt-
färdigheter.  

Övningarna i serien Magazin.de bygger stegvis upp kunskaperna och därför är det 
möjligt för eleven att gå framåt i egen takt och enligt egna färdigheter. 
Lärarhandledningen innehåller differentierade övningar som stöd för både svagare 
och längre hunna elever. Repeterande övningar i boken, lärarmaterialet och digitala 
tilläggsuppgifter underlättar differentieringen. Serien möjliggör ett mångsidigt 
åskådliggörande av lärandet genom portfoliostig, språkportfolio, kursvisa utvärdering 
och digitala prov.  

Mångsidig kompetens  
Läroplanens krav på ett brett kunnande har tillgodosetts i materialet till Magazin.de.  

K1 Förmåga att tänka och lära sig 

I läromedlet Magazin.de uppmuntras eleven till att själv fundera över sin inlärning och 
komma till insikter. Varje elev handleds i att hitta och använda den studieteknik som 
passar hen bäst.  

K2 Kulturell och kommunikativ kompetens 

I serien betonas elevens egna erfarenheter och kommunikativa behov. Eleven 
uppmuntras till ett personligt kommunikationssätt samt till aktivt lyssnande.  

Språket i Magazin.de - materialet är modernt vardagsspråk. Uttalet övas 
genomgående och på meningsfulla sätt i anknytning till övningarna. Det tyskspråkiga 
kulturområdet blir bekant genom texter, övningar och videor.  



 

K3 Vardagskompetens 

Till en början är språket tematiskt nära elevens vardag. I Magazin.de 1 lär eleven sig 
att presentera sig, berätta om sig själv, om fritiden, om familjen och om skolan. I 
Magazin.de 2 får eleven lära sig att stämma träffa med någon, samtala om resor och 
hantera kommunikativa situationer i samband med resor, berätta om sitt hem, sina 
kläder och sin hälsa.  

K4 Multilitteracitet  

I Magazin.de presenteras olika texttyper. Bilder och videor erbjuder också möjlighet 
till bildanalyser. Utöver texterna i läromedlet uppmuntras eleverna till att bekanta sig 
med autentiska informationskällor. 

K5 Digital kompetens 

Magazin.de hänvisar systematiskt till nyttan av informations- och 
kommunikationsteknologi till exempel genom övningar i läsförståelse, 
informationssökningar och kommunikationsuppgifter. I serien uppmanas eleven till att 
göra övningar med hjälp av ljudupptagningar, filmer eller bildpresentationer. Seriens 
digitala material (digital lärobok, digitala läromedlets tilläggsuppgifter, elevens 
digitala tilläggsuppgifter och digitala prov) övar mångsidigt elevens kunskaper inom 
IKT. Till serien hör också autentiskt videomaterial som ger eleven möjlighet att bekanta 
sig med det tyskspråkiga kulturområdet. 

Språklig fostran 
 
Med hjälp av Magazin.de- serien lär sig eleven att dra fördel av olika sätt att lära 
sig språk. Eleven handleds i att använda kunskaper från andra språk men också att ta 
till vara och jämföra med sådant som hen lärt sig tidigare, i skolan och utanför. Eleven 
tränas i att använda tyskan i olika situationer både muntligt och skriftligt. Eleverna 
uppmuntras också att kommunicera med de språkkunskaper de tillgodogjort sig hittills 
och motiveras till att hitta tyskspråkigt material som kan intressera utöver läromedlet. 
Tyskan och dess variationer blir bekanta. Texterna och övningarna som ger eleven 
tillfälle att bli förtrogen med de tyskspråkiga kulturområdena, erbjuder möjlighet till 
integration med andra läroämnen. 

Magazin.de och målsättningen för undervisningen i B2- 
tyska i årskurserna 8–9  
 

M1 Fostran till kulturell mångfald och språklig medvetenhet 

I Magazin.de-materialet har kulturen en stor betydelse för språkundervisningen. I 
serien bekantar man sig med olika länder och kulturer där man talar tyska. Eleverna 
handleds alltså i att studera språk, länder och kulturer. I serien lyfter man också fram 
jämförelser mellan språk och tar till vara de språkkunskaper eleven redan har. 
Eleverna uppmuntras till att använda färdigheter inom informations- och 
kommunikationsteknik när de söker upp information. 

M2 Färdigheter för språkstudier 

Magazin.de - materialet uppmuntrar eleven att pröva och utveckla sin studieteknik 
samt att sätta upp mål för språkinlärningen. Eleven handleds i att göra egna 
upptäckter i till exempel i ordlistan eller bland strukturerna. Flerspråkig kompetens och 
annat kunnande, som eleven förvärvat såväl i skolan som utanför, uppmuntras eleven 
att ta till vara och kontrastera i sammanhanget. 



 

M3 Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera.  

Utgångspunkt i materialets övningar är elevens erfarenheter och kommunikativa 
behov. I grundskolan ligger fokus på muntliga övningar och i samband med dem övas 
uttal. Eleven handleds i att utveckla ett personligt muntligt kommunikationssätt och ett 
aktivt lyssnande. Kulturkunskap ger eleven redskap att hantera 
kommunikationssituationer på lämpligt sätt. 

M4 Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter 

Magazin.de materialets olika texttyper hjälper eleven att träna sin förmåga att läsa 
och förstå olika typer av text. Mångfalden ger variation i inlärningen och eleven 
vänjer sig vid att hantera material av olika svårighetsgrad både då hen läser och 
lyssnar. Genom hör- och läsförståelser uppmuntras eleven att använda sin 
slutledningsförmåga. Eleven handleds i att bekanta sig med autentiskt material på 
internet. 

M5 Växande språkkunskap, förmåga att producera texter 

i Magazin.de-materialet uppmuntras eleven genast i att producera texter såväl 
muntligt som skriftligt. Differentierade kommunikationsövningar sänker tröskeln för 
eleven i kommunikationssituationen. Uttal övas systematiskt och på ett meningsfullt sätt 
i samband med övningarna. De strukturer som lärs ut är utvalda för att stödja 
kommunikationssituationens olika behov. Det finns gott om övningar att utöra på egen 
hand och i dem uppmuntras eleven dra nytta av informations- och 
kommunikationsteknologins möjligheter. Kommunikativa övningar kan bifogas till 
språkportföljen.  

Bedömning  
 
I Magazin.de- serien handleds eleven i att ge feedback med hjälp av självvärdering 
och kamratbedömning. Materialet möjliggör bedömning som grundar sig på 
språkportfolion eller portfoliostigen. Seriens utvärderingsmaterial – skriftliga och 
muntliga uppgifter – täcker språkstudiernas alla delområden. I materialet finns 
differentierade uppgifter till bokens olika helheter. Till serien hör också digitala prov.  

Magazin.de seriens centrala innehåll 
Magazin.de 1: Vi bekantar oss med varandra och det nya språket  
Mål 

– vi bekantar oss med det tyska språkets ställning i världen  
– vi övar oss i vardagskommunikation i olika situationer  
– vi lär oss de viktigaste artighetsfraserna 

 Teman och kommunikationssituationer  

– att hälsa och fråga hur någon har det  
– att presentera sig  
– att tala om fritiden och att berätta om sina hobbyer  
– att tala om vad man ska göra på veckoslutet  
– att beskriva utseende och personlighet  
– att tala om att bli kär eller förtjust  
– att tala om släkt och familj  
– att berätta om fester  
– att tala om skolan och skolämnen  
– att tala om skoldagen  



 

Språkliga strukturer  

– räkneorden 0–100  
– substantivets bestämda och obestämda artikel  
– pluralisböjning  
– substantivets ackusativ  
– personliga pronomen i nominativ  
– verben sein och haben  
– regelbunden presensböjning  
– oregelbunden presensböjning  
– skiljbara sammansatta verb  
– de modala hjälpverb können och müssen  
– ordföljd i huvudsatsen  
– tidsuttryck: klockslag, veckodagar, månader och årstider  
– frågeord  
– nekningsord  

Magazin.de 2: På resa i världen  
Mål 

– vi övar oss i att hantera olika sociala situationer relaterade till resande  
– vi övar oss i att hantera ovanligare kommunikationssituationer  
– vi lär oss mer om att använda kompensationsstrategier och andra 

kommunikativa strategier  

Teman och kommunikationssituationer  

– att beskriva väder  
– att stämma träff med någon  
– att beställa på kafé  
– att tala om reseplaner  
– att berätta om det egna hemmet  
– att bekanta sig med sevärdheter  
– att fungera på resan  
– att beskriva kläder och accessoarer   
– att tala om hur man mår  
– att berätta om en resa  

Språkliga strukturer  

– repetition av strukturer  
– imperfekt av sein och haben (war och hatte)  
– ordföljden i bisatser  
– man-pronomen  
– modala hjälpverb 
– verben mögen och wissen  
– substantivets dativ 
– prepositioner med dativ  
– perfekt av regelbundna verb 
– perfekt av oregelbundna verb 
– haben eller sein som hjälpverb i perfekt   


