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1 In Klasse 8

1:1Pedagogisk genomgång av textboken
Sid. 6 – 7
spår 1

1A Besonders wichtig
Snabböversikt
Presentera sig själv och andra
Berätta vad som är viktigt för en själv och andra
Tysklands förbundsländer med huvudstäder
Läxa
Texten med tillhörande glosor
Uttryck och fraser
Tysklands förbundsländer med huvudstäder
Eleverna får träffa sex ungdomar som berättar om vad som är viktigt för dem, om sina
intressen, drömmar och framtidsplaner. Skriv upp följande glosor på tavlan som stöd för
avlyssningen:
Manuel								
das Tier, -e			
djuret					
die Schildkröte, -n
sköldpaddan
der Tierversuch, -e
djurförsöket			
										
Valerie									
reden				
prata
										
Alex									
die Raumfahrt		
rymdfärden
der Traum, ”-e		
drömmen
der Weltraum		
(världs)rymden
der Mond, -e		
månen

Tim
total süβ		

jättesöt

Fatma
malen		
zeichnen		

måla
rita

Mia
neidisch		

avundsjuk

Eleverna har böckerna uppslagna när de lyssnar på cd:n. Pausa gärna efter varannan person
för att se att alla eleverna förstår vad ungdomarna berättar.
Efter avlyssningen arbetar eleverna två och två och turas om att läsa texten och översätta
den muntligt. Den ena eleven läser om en person och den andre översätter samma text. De
tar hjälp av gloslistan om så behövs. Under Flik 13:1 finns Textfrågor att arbeta med. De kan
även göra egna muntliga frågor (helst på tyska) att ställa till varandra för att kolla att de har
förstått innehållet.
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1 In Klasse 8

Sid. 8 – 9

16 x Deutschland
Skriv upp följande ord och vad de betyder:
das Bundesland, ”-er
die Polizei			
der Schüler, -		

delstaten
polisen
eleven

Läs gemensamt texten om Tysklands delstater och titta på kartan enligt uppgift 1 på sidan 9.
Diskutera vilka delstatsnamn och städer de redan känner till och om de geografiskt ligger
ungefär där de hade tänkt sig. Under Flik 10:1 finns Karta över de tyska delstaterna och under Flik
10:2 finns Blindkarta över de tyska delstaterna.
Tyskland är en federal stat som heter Bundesrepublik Deutschland.
De 16 delstaterna (deras officiella namn är Länder der Bundesrepublik Deutschland) är
mycket olika vad gäller storlek och befolkning. Bremen är den minsta delstaten med bara
660 000 invånare. Nordrhein–Westfalen har den största befolkningen (18 miljoner) och
Bayern den största ytan (70 548 km2 ).
En grupp för sig bildar de tre delstaterna som består av städer: Stadtstaaten (Bremen,
Hamburg och Berlin). Berlin har dessutom en speciell roll som huvudstad.
Man skiljer på die neuen Länder, som låg i dåvarande DDR, och die alten Länder som
bildade det dåvarande Västtyskland. Man använder även uttrycken ostdeutsche und
westdeutsche Länder.
De sydtyska delstaterna, framför allt Bayern och Baden-Württemberg, gäller som mera
konservativa och är mest välmående när man jämför ekonomin och hushållet. Vad gäller
arbetslöshet och social nivå har de forna östtyska delstaterna större problem än de forna
västtyska.
Varje delstat har sin egen författning, parlament och regering. Delstaterna är bland annat
ansvariga för rättsväsende, polis, utbildning och sjukvård.
På sistone har man ofta diskuterat frågan om den federala strukturen inte är ett hinder för
att få igenom viktiga reformer. Det fanns även försök att lägga ihop två eller tre delstater.
Men än så länge har inget försök att ändra något i systemet lyckats.

Faktatexten och kartan på sidan 8 blir tillsammans en bra realialäxa. Alla elever kanske inte
lär sig namnen på alla delstaterna med huvudstäder, men alla bör känna till det viktigaste.
Diskutera gemensamt vad ni tycker är viktigast att kunna.
Gör övningarna 2A och 2B enligt anvisningarna.
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1 In Klasse 8

spår 2

1A3 Fyra ungdomar berättar om sig själva
Övning 3 är en hörtext. Manus till hörtexten finns under Flik 11:1. Vi får veta mera om fyra
av de sex ungdomarna från texten på sidorna 6 – 7. Med ledning av vad de berättar om
sig själva ska eleverna lista ut vilka de är. Lyssna på cd:n två gånger innan ni går igenom
svaren. Eleverna skriver svaren i sina skrivböcker. De kan ha sidorna 6 – 7 uppslagna när
de lyssnar, eftersom de kanske inte kommer ihåg vad personerna heter.
Eleverna har fått läsa om hur några tyska ungdomar har presenterat sig själva och berättat
vad som är viktigt för dem. Nu är det elevernas tur att göra detsamma. Eleverna arbetar
med övning 4A. När uppgiften är klar och de har blivit upplästa sparar eleverna texterna
om sig själva i sin portfolio.

Sid. 10 – 11
spår 3

1 B Phil
Snabböversikt
Kunna presentera en person i intervjuform
Plural
Uttrycket es gibt + ackusativ
Läxa
Texten med tillhörande glosor
Uttryck och fraser
Plural
Uttrycket es gibt + ackusativ
Berätta att texten handlar om Phil som bor i Assmannshausen vid floden Rehn. Titta på
kartan på sidan 11 för att se var det ligger. Jämför med kartan på sidan 8. Titta på fotot över
Assmanshausen och läs bildtexten tillsammans.
Övre Mittelrheindalen är en hel region som är UNESCOs världsarv. Den imponerar genom
kombinationen vacker natur och viktigt kulturlandskap. Det dramatiska landskapet är en
blandning av klippor, floden Rhen, branta vinberg, talrika borgar och historiska platser.
Ett område många kulturer och folkgrupper vandrat igenom, och där alla har efterlämnat
sina spår. Den romantiska auran som omger hela dalen mellan Bingen och Koblenz är full
av myter och sånger, t. ex. den om den förtrollande Loreley. När du själv vill uppleva det
här fantastiska landskapet är det bäst att åka med en av Köln-Düsseldorfer båtarna, t. ex.
från Mainz till Koblenz. Där passerar du kända orter som Assmannshausen, Bacharach,
Kaub och St. Goar. Men även tågsträckan Mainz – Koblenz som leder längs floden är en
upplevelse som man aldrig glömmer.
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1 In Klasse 8

Skriv upp följande glosor på tavlan som stöd för avlyssningen:
das Kultusministerium
am wenigsten			
zurzeit				
der Milchbubi, -s			
schmusen				
das Zeugnis, -se			
der Nachhilfeunterricht

kulturdepartementet
minst
just nu
plutten
kela
betyget
privatundervisningen

Läs tillsammans igenom textfrågorna, (övning 1), på sidan 11 och lyssna på texten om
Phil. Om hela texten spelas upp vid ett tillfälle är det bra att göra en paus efter de tre första
styckena och se om eleverna undrar någonting. Eleverna väljer själva om de vill lyssna
med öppen eller stängd bok. Efter avlyssningen arbetar eleverna med frågorna i övning 1
antingen enskilt, två och två eller i mindre grupper. Gå därefter igenom svaren i helklass.
Under Flik10:4 finns Det tyska skolsystemet förklarat.
När texten har varit läxa och eleverna är väl bekanta med innehållet turas de om att
intervjua och vara Phil i övning 2 på sidan 11. Intervjun kan göras på flera olika sätt
beroende på hur mycket tid man vill ägna åt den. Eleverna kan arbeta muntligt med
uppslagna böcker och läraren går runt och lyssnar eller så gör eleverna först frågorna
skriftligt och läraren rättar. Intervjusvaren kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Det är
alltid trevligt om ett eller några par spelar upp intervjun i helklass.
Text 1B finns som Lucktext under Flik 10:3.
Under tiden som eleverna arbetar med intervjun och läraren går runt och hjälper till kan
man samtidigt passa på att låta eleverna en och en läsa en bit ur texten om Phil för att träna
på högläsning.

Sid. 13
spår 4

1C Popmusik
Die Prinzen sjunger om popmusik Spela sången några gånger om eleverna vill sjunga med.
Die Prinzen kommer ursprungligen från Leipzig och Dresden där de sjöng i kyrkokörer och
gosskörer. 1987 började de sin popkarriär under ett helt annat namn: Die Herzbuben.
1991 bytte de namn till Die Prinzen och fick snabbt sin första hit: Gabi und Klaus.
Bandet består av sju medlemmar: Matthias Dietrich, Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel,
Wolfgang Lenk, Henri Schmidt, Jens Sembner och Ali Zieme.
Gruppen som är duktiga a capella-sångare var från början mest känd för sina trallvänliga
låtar och för sina välskrivna texter. Bland deras mest populära sånger finns t. ex. Küssen
verboten, Alles nur geklaut och Millionär. I dag har gruppen ett rockigare sound och något
tuffare och mer ironiska texter.
Gruppens logo är en grön groda med gyllene krona. Den syftar på bröderna Grimms saga
om grodprinsen, där en prinsessa kysser en groda som förvandlas till en stilig prins.
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1 In Klasse 8

Sid. 14
Frankfurt am Main kallas ofta för Mainhattan eftersom det finns mer än 80 banktorn och
skyskrapor. Skylinen ses bäst från floden Main. Från Maintowers utsiktsplattform på 200
meters höjd på 55:e våningen har man en fantastisk utsikt över staden. Däruppe finns även
restauranger och barer. Frankfurt är Tysklands mest betydande finansdistrikt och en av
världens äldsta mässplatser. Här finns inte mindre än 333 banker etablerade. Europeiska
Centralbanken och Frankfurtbörsen, där 90 procent av Tysklands börshandel sker, finns
också här. Redan 1240 fick staden sina stadsprivilegier. I dag finns här världens största
mässor för konsumtionsvaror. Även inom teknik och textil är Frankfurt en betydelsefull
mässplats, för att inte nämna Frankfurts bokmässa som pågår under fem dagar i oktober
varje år.
Römerberg och det gamla rådhuset kallas Römer och är hjärtat i stadens gamla
stadskärna. Tre förre detta patricierhus från 1300-talet bildar med sina gotiska gavlar
Römers fasad som är en känd symbol för Frankfurt. Det historiska rådhuset är än idag
borgmästarens säte.
Utmed Main på Sachsenhausen-sidan ligger tio muséer som mellan 1980 och 1990 byggts
eller renoverats av världsberömda arkitekter. De viktigaste är Städel (konstmuseum),
Deutsches Filmmuseum, Museum für Angewandte Kunst, Völkerkundemuseum och
Museum für Kommunikation. Vid Römerberg finns dessutom konsthallen Schirn, ett av
Europas mest renommerade muséer för modern konst. Den främsta kulturpersonligheten
med anknytning till Frankfurt är Johann Wolfgang von Goethe. Hans födelsehus är
återuppbyggt och ett välbesökt museum.
Varje år kommer mer än 1,5 miljon besökare bara till mässorna så det är inte konstigt att
järnvägsstationen är Tysklands trafiktätaste. Frankfurts flygplats Rhein-Main är den största
i Tyskland och efter London Heathow och Paris Charles de Gaulle den tredje största i
Europa. Men själva Frankfurt har bara cirka 650 000 invånare.
Efter en intensiv dag i Frankfurt och kanske en promenad längs den fina museikajen är det
trevligt att avsluta med ett besök i Sachsenhausen och gå på Wagner. Det är en restaurang
med lång tradition och riktigt genuin inredning där man beställer in någon lokal specialitet
och dricker ett glas Äbbelwoi (det hessiska äppelvinet) till.
Mera information om Frankfurt finns under Flik 23 Internetadresser.

Sid. 15
spår 5

1 D Milena
1D är en hörtext. Manus till hörtexten finns under Flik 11:2. Milena bor i Frankfurt och
berättar om sin stad och sitt liv. Gå igenom glosorna gemensamt och låt eleverna läsa
igenom meningarna a – m som de ska komplettera när de har lyssnat klart. Lyssna på cd:n
två gånger innan ni går igenom svaren. Eleverna skriver svaren i sina skrivböcker. Låt
eleverna till sist göra övning 2 i par.
Låt eleverna berätta om sig själva och sitt gäng! Eleverna plockar ut en del av meningarna
a – m och ändrar dem så att det istället handlar om dem själva.
De kan börja så här:
Mein Name ist …
Ich finde …

Ich bin in … geboren
Meine Klasse … finde ich …
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Sid. 16 – 17
spår 9

LESEN! LESEN! LESEN!
1A Wakeboard – Was ist das?
Wakeboard är en blandning av snowboard och vattenskidor. På en snowboardliknande
bräda åker man antingen med en lina efter en båt som vid vattenskidåkning eller så åker
man i en vajerbana. Den fungerar ungefär som en skidlift, men man dras naturligtvis
mycket fortare. Vågen som bildas efter båten använder man till att hoppa på. Det går att
göra alla möjliga och omöjliga tricks i luften. I dag hoppar de bästa åkarna fem-sex meter
upp i luften. De svåraste tricken just nu är dubbla volter samt 1080s (tre varv i luften!).
Men även den som inte vill hoppa, graba eller göra inverts kan ha kul på en wakeboard.
Svallvågen bakom båten passar utmärkt till att surfa upp och ner på. Det är även vanligt att
man bygger olika rails (räcken inspirerade från skateboardåkningen) för att slida på eller
gupp för att hoppa på.
Sporten har sitt ursprung i USA där vågsurfarna i början av 80-talet började dra varandra
med båt de dagar då vågorna inte var tillräckligt höga att surfa på. Så småningom började
de göra egna mindre brädor med bindningar som var enklare att åka på än de stora
surfbrädorna. Sporten kom till Sverige i början av 90-talet.
För att åka wakeboard behöver man en båt, bräda, lina och handtag. Flytväst är ett måste
vid all vattensport.
Det krävs egentligen inte mycket av en båt för att man ska kunna åka wakeboard. Båten
ska vara planande och ha en motor som är tillräckligt stark att kunna dra upp åkaren ur
vattnet. Men allteftersom man utvecklas som åkare och kan utnyttja båtens våg att hoppa
på ökar kraven på en dragbåt. Man vill ha så stor våg som möjligt. Det finns speciella
wakeboard-båtar. De har bland annat ett torn eller en pylon. Detta är en anordning som gör
att man kan fästa draglinan högre vilket gör att hoppen underlättas för åkaren. Det blir även
lite lättare att starta ur vattnet med högre fästpunkt.
Källa: Stadium magazine nr 2 maj 2007 sidorna 57 – 59, Text Helena Stenman

Liten ordlista för den som tycker det är kul:
Fakie				
Flat tricks			
Goofy 			
Heelside (HS)
				
Nose			
Ollie			
Pop				
Rail				
Regular			
Rocker			
Tail				
Toeside (TS)
				
Wake to wake trick
Källa: www.wake.se

Åkning med ”fel” fot fram i förhållande till hur du vanligen åker
Tricks som utförs på vattnet, t. ex. ollie
Åkning med höger fot fram som standard
Hälskärssida (När man skär så att hälarna är ned mot vattnet / ger 		
tryck på bakre kanten.)
Framändan på brädan
Litet hopp på plattvattnet
Avstamp
Kanten på brädan eller en slide
Åkning med vänster fot fram som standard
En brädas ”bananform”
Bakänden på brädan
Tåskärssida (När man skär så att tårna är ned mot vattnet / ger 			
tryck på framkanten.)
Trick som utförs i luften över båda vågorna, t. ex. 180´s, 360´s osv.

Under Flik 9:1 finns Uppgifter till LESEN!
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1 In Klasse 8

Sid. 18 – 19

1 B Auf dem Baggersee

spår 10
Chuck Berrys hit Sweet little sixteen handlar om en sextonårig flicka som gärna vill vara
vuxen och gå på konserter och ses som ett fynd av de unga männen. Musiken till sången
togs över av Beach Boys som skrev en något mera rumsren version när de gjorde sin
Surfin’ USA. Den tyska versionen Auf dem Baggersee med text av Guntmar Feuerstein blev
inte en lika stor hit, men visst svänger även den.

Lyssna och sjung med! Spela den några gånger så blir det lättare och roligare att sjunga med.

genau! 3 © bonnier utbildning ab.

kopiering förbjuden.

21

1 In Klasse 8

1:2 Pedagogisk genomgång av arbetsboken
Sid. 6

1A Besonders wichtig
1A:1 Wer erzählt?
Fyra av ungdomarna från 1A i textboken berättar mer om sig själva.
Eleverna arbetar två och två. De har textböckerna uppslagna på sidorna 6 – 7 ifall de inte
kommer ihåg vad ungdomarna heter. De turas om att läsa de fyra texterna i arbetsboken för
varandra. Den som lyssnar väljer själv om han / hon vill titta på texten eller inte. Eleverna
skriver rätt namn till texterna. När de är klara jämför de namnen med varandra och ser om
de har skrivit samma.

Sid. 7
spår 6

1A:2 Wer ist das?
Övning 1A:2 är en hörtext. Manus till hörtexten finns under Flik 11:3.
Vi har lämnat ungdomarna i 1A och får här träffa fyra andra. Lyssna på cd:n två
gånger innan ni går igenom svaren. Eleverna skriver svaren i sina skrivböcker enligt
instruktionerna. Titta tillsammans på kartan på sidan 8 i textboken och se i vilka delstater
städerna ligger.
1A:3 Was passt?
En verbövning som ger möjlighet att snabbt kontrollera att eleverna kommer ihåg
verbändelserna i presens. Låt eleverna göra övningen och jämföra med varandra eller rätta
den snabbt gemensamt.

Sid. 8

1A:4 Was bedeuten die Verben?
När de tyska och svenska verben har parats ihop arbetar eleverna två och två. Den ena har
boken uppslagen och säger verben på svenska. Den andra har boken stängd och säger vad
verben heter på tyska.
Nu kan eleverna välja nya verb och göra en egen likadan övning i sina skrivböcker. Men de
skriver bara de svenska eller tyska verben på ena sidan och facit på nästa uppslag. Sedan
byter de böcker med varandra och gör övningen.

Sid. 8 – 10

A1:5 Das machen sie gern
När eleverna har skrivit vad de olika personerna gör arbetar de två och två. Den ena tittar
bara på illustrationerna och säger vad personerna gärna gör. Den andra tittar även på texten
så att allt blir rätt. Sedan byter de roller.

Sid.11

1A:6 Hanna hat frei
Repetera gärna possessiva pronomen innan ni gör övningen. När övningen är gjord tittar
den ena i facit och ändrar tillbaks från tredje person singular till första person singular och
den andra tittar i boken att allt blir rätt. Sedan byter de roller.
1A:7 Paare
En ren ordövning för att ge eleverna en chans att associera fritt och återkalla sina
kunskaper från tidigare studier.
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Sid. 12
spår 7 + 8

1B Phil
1B:1 Das reimt auf …
1B:1 är en hörtext. Manus till hörtexten finns under Flik 11:4. Lyssna på spår 7 och låt eleverna
gissa vilka ord som fattas. Lyssna sedan på spår 8 som innehåller facit. Eleverna skriver
svaren i sina skrivböcker enligt instruktionerna. Gå sedan igenom svaren gemensamt så att
allt blivit rättstavat.
1B:2 Ein Telefongespräch
När eleverna har skrivit dialogen på tyska i sina skrivböcker är det trevligt att några
elevpar spelar upp den, helst utan skrivböcker. De elever som vill ha en extra utmaning kan
dessutom göra en egen dialog att spela upp där innehållet i Chris och Petras telefonsamtal
ändrats helt eller delvis.

Sid. 13

Sid. 14

1B:3 Zickzack
Eleverna kan använda den här övningstypen för att göra sina egna Zickzack när de har tid
och lust och låta sin kamrat skriva in de ord som saknas. De kan även använda övningen
som repetition av ord och uttryck och fraser eller vid läxpreparation.
Plural
Se även sidan 119 i textbokens grammatikdel. Vi har valt tecknet ” för att markera
omljud i plural därför att det tecknet mest påminner om hur man skriver ”prickar” över
stamvokalerna.
1B:4 Zeichen
Eleverna får tänka efter vad tecknet ” betyder.

Sid. 15

1B:5 Singular und Plural
Denna övning tränar förmågan att avläsa ett ords plural i ordlistor.
1B:6 Wie heißt der Plural?
Kort övning för att repetera ord i plural ur de texter vi nu har bearbetat.

Sid. 16

1B:7 Wie heiβt der Singular?
Eleverna kan då och då göra egna övningar av typen 1B:5 och 1B:7 med aktuella ord. De
skriver dem i sina skrivböcker med facit på nästa uppslag. Eleverna byter skrivböcker med
varandra och gör uppgifterna.

Sid. 16 – 17

1B:8 Miroslav
Frågeorden brukar hänga med även om eleverna har glömt mycket under sommarlovet. En
kort övning för att repetera de vanligaste.
1B:9 Fragen und Antworten
Här fortsätter repetitionen av frågeord och läsförståelsen testas i korta meningar.
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1 In Klasse 8

Sid. 18

1D Milena
1D:1 Corinna jobbt
Kort läsförståelse där eleverna visar att de kan förstå en kort radannons.
Es gibt + ackusativ
Se även sidan 119 i textbokens grammatikdel.

Sid. 19

1D:2 Gibt es hier einen Kiosk?
Innan eleverna gör övningen repeterar de substantiven i uppgifterna a – l. De kan arbeta två
och två. Den ena säger orden på svenska och den andra översätter. Sedan byter de roller.
1D:3 Quiz
Under Flik 10:5 finns frågebladen A och B till tävlingen. Spela enligt instruktionerna.

Sid. 20

1D:4 So sagt man
Gör övningen enligt instruktionerna. Man kan också låta hela klassen vara med och göra en
dialog i stafettversion. En elev väljer en replik, t. ex.
- Was willst du werden?
Den som vill svarar:
- Ich will … werden.
Någon annan säger:
- Und ich will … werden.
Ytterligare en lägger till sin åsikt:
- Ich auch.
Därefter kan en ny elev ställa en annan fråga eller göra ett nytt påstående, osv. Om det blir
tyst lite för länge kan läraren säga en replik för att föra dialogen vidare.
Öva mera! Finns under Flik 19:1.
Eleverna får testa sina kunskaper genom att göra Test efter kapitel 1 under Flik 20:1.
Avrunda gärna arbetet med kapitel 1 genom att eleverna gör Självskattning efter kapitel 1 som
finns under Flik 22:1.
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2 Endlich Österreich!

Sid. 20 – 21

2:1 Pedagogisk genomgång av textboken
Här får vi träffa pingvinerna Joe och Sally som är på semester i Österrike. Pingvinerna
skapades av Willy Puchner (fotograf och författare) och dök för första gången upp 1992
i hans bok med titeln Die Sehnsucht der Pinguine. Den österrikiska turistbyråns kampanj
visar de båda pingvinerna när de är på operan, är ute och äter på restaurang, åker skidor,
etc. Allt för att göra reklam för turistlandet Österrike.
Fråga i klassen om någon elev har varit i Österrike. Om så är fallet, låt dem berätta var i
Österrike de var och vad de gjorde. Titta gemensamt på kartan för att se var orterna ligger.

, spår 11

2A Am Neusiedler See
Snabböversikt
Prata om en ort
Bestämda artikeln i ackusativ
Läxa
Dialogen med tillhörande glosor
2A:2 (TB sid. 21)
Uttryck och fraser
Bestämda artikeln i ackusativ
2D:2 (AB sid. 32)
Neusiedlersjön, på tyska Neusiedler See, är den enda stäppsjön i Centraleuropa och ligger
på gränsen mellan Ungern och Österrike. 240 km² av sjön ligger i Österrike och 75 km² i
Ungern.
Sjön sträcker sig 36 km från norr till söder och är mellan 6 och 12 km bred. Den är
faktiskt inte djupare än 1,8 meter som mest. Regn och torka kan därför orsaka betydande
översvämningar eller drastiskt sänka sjöns vattennivå. Sjön har försvunnit helt flera gånger
under årens lopp, senaste skedde detta i början av 1900-talet. 2003 minskade vattennivån
med 30 cm. Detta skapar problem för seglingen och den kommersiella sjöfarten, då båtar
allt oftare grundstöter.
Större delen av sjön omges av vass. Vassbältet kan bli upp till 4 km brett. Vattnet
karakteriseras av stora mängder salt och gyttja som kommer upp från bottensedimenten.
Under sommarmånaderna blir det ibland vassbränder då torr vass är ganska lättantändlig.
Bränderna sprids sedan snabbt med hjälp av vinden.
Neusiedlersjön är ett av Europas viktigaste fågelrevir. Sjöns vassbälte och saltpölarna
utgör viktiga rast- och häckningsplatser för flyttfåglar. Omkring 320 olika fågelarter kan
observeras i dessa områden vid olika tider. Ca 120 fågelarter häckar här, varav några
är sällsynta. På orternas hustak häckar den vita storken. Bland insekterna finns många
sällsynta fjärilar och över 40 olika trollsländearter. Naturligtvis förekommer också många
olika arter av groddjur. När det gäller faunan är framför allt saltjordområdena intressanta.
Där växer olika saltväxter.
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Nationalparken Neusiedlersee–Seewinkel blev uppsatt på UNESCO:s Världsarvlista 2001.
Neusiedlersjön och der Seewinkel är de västligaste utlöparna av den ungerska lågslätten
och var en gång stäpp. Stäppkaraktären finns kvar inom nationalparken.
Området runt sjön drar en betydande mängd turister. Sjön är känd som wienarnas sjö,
då den erbjuder utmärkta möjligheter för segling och vindsurfing. Sjön har även en del
kommersiellt fiske.

Berätta några fakta om Neusiedlersjön för eleverna och titta tillsammans på kartan var den
ligger.
Fråga i klassen om det finns några elever som vill förhandslyssna på dialogen i ett
grupprum. (Dialogen handlar om Max och Anja som pratar om hur det är att semestra vid
Neusiedlersjön.) Eleverna som har lyssnat ska sedan läsa upp dialogen med inlevelse för de
andra eleverna i klassrummet som ett alternativ till att de lyssnar på cd:n. Välj ut fyra eller
sex elever. Då får eleverna höra dialogen två eller tre gånger. De som lyssnar väljer själva
om de vill ha textböckerna uppslagna eller stängda.
Skriv upp följande glosor på tavlan:
der Storch, ”-e
radeln		
das Rad, ”-er
die Ausrüstung
versuchen		

storken
cykla
cykeln
utrustningen
försöka

De elever som har läst upp dialogen för klassen turas om att ställa textfrågorna till 1B
och bestämmer vilka elever som får svara. Textfrågorna finns under Flik 13:2. Läraren
kontrollerar att allt flyter bra. Därefter arbetar eleverna enligt uppgift 1 på sidan 21.
När dialogen har varit läxa är det skoj om några elevpar spelar dialogen, helst utan böcker.
För dem som vill ha lite stöd finns dialogen på svenska under Flik 15:1 Teatermanus.
Arbeta med uppgift 2 enligt instruktionerna. Sätt upp dialogerna i klassrummet när de är
rättade och klara. Eleverna sparar dialogen i sin portfolio.

Sid. 22 – 23
spår 12

2B Alles Mozart?
Snabböversikt
Fakta om Salzburg
Bestämda artikeln i ackusativ
Läxa
Fakta om Salzburg
Dialog med tillhörande glosor
Uttryck och fraser
Bestämda artikeln i ackusativ
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Texten handlar om en svensk turist som är på besök i Salzburg och frågar efter vägen till
huset där Mozart föddes. Under samtalets gång får svensken klart för sig att väldigt många
olika platser och saker är döpta efter Mozart, men även att staden har mycket mera att ge
än bara Mozart.
Staden Salzburg, som är huvudstad i den österrikiska delstaten Salzburg, har ca. 145 000
invånare. Som namnet avslöjar var saltet en gång stadens och områdets viktigaste resurs.
I dag är det främst turismen som staden lever på.
Salzburg är pittoreskt belägen vid floden Salzach alldeles vid den bayerska gränsen och
är världskulturarv sedan 1996. Fästningen Hohensalzburg som reser sig över staden gör
ett oförgömligt intryck. Ärkebiskopsresidenset, domen och slottet Mirabell är berömda
exempel på stadens barockstil.
Wolfgang Amadeus Mozart är stadens mest berömda son. Det finns många platser
i Salzburg som minner om honom, men turisterna vill först och främst se huset i
Getreidegasse där han föddes år 1756. I själva byggnaden finns även ett Mozart-museum.
Salzburgs festspel som äger rum varje sommar är ett måste för många musik- och
teaterentusiaster. Höjdpunkten är föreställningen av Hugo von Hofmannsthals skådespel
Jedermann.

Titta tillsammans på kartan på sidan 147 och se var Salzburg ligger. Titta även på bilderna
som finns i boken och prata om dem. Fråga om någon elev har varit där eller vet någonting
om staden. Berätta lite fakta ur rutan. Därefter arbetar eleverna enskilt eller två och två
med dialogen. De tar styckesordlistan, uttryck och fraser och Textfrågorna under Flik 13:2
till hjälp. Gå igenom svaren till textfrågorna gemensamt. Eleverna lyssnar på cd:n med
böckerna uppslagna och arbetar vidare med uppgift 1. Be några elever i klassen läsa upp
dialogen med inlevelse. De har böckerna uppslagna.
Sidan 22 överst: Äkta Salzburger Mozartkugel tillverkas av företaget Mirabell och är helt
runda. Receptet motsvarar Paul Fürsts originalrecept och innehåller 14 arbetsmoment, vilka
tillsammans tar ca 2½ timmar. Kärnan av marsipan (med inslag av pistage) täckes av lager
av ljus och mörk nougat och choklad.
Sidan 22 underst: Statyn av Mozart – das Mozartdenkmal – stod färdig 1842 och blickar
mot domen.
Sidan 23 överst till vänster: Der Salzburger Dom är domkyrka för stiftet Salzburg. I kyrkan
får ca 10 000 personer plats. Kyrkan i dess nuvarande form invigdes 1628 av ärkebiskopen
Paris von Lodron. Staden festade i åtta dagar för att fira sin nya domkyrka.
Sidan 23 överst till höger: Mozarts Geburtshaus (Mozarts födelsehus) ligger på
Getreidegasse i mitten av Salzburg. Hit flyttade Leopold Mozart med sin fru Anna Maria
Walburga 1747. Familjen Mozart bodde i en lägenhet på fjärde våningen och här föddes
även de sju barnen varav endast två överlevde till vuxen ålder (Nannerl och Wolferl).
Sidan 23 underst: Floden Salzachs meandrande lopp delar Salzburg och är en viktig del
av stadens charm. Salzburg styrdes till en början av sina ärkebiskopar. Där staden i dag
ligger låg tidigare den romerska staden Juvavum. På 1600-talet och 1700-talet byggdes de
flesta av de byggnader i barockstil vi i dag finner i gamla stan. Salzburg i dag lever främst
på turismen, men är även ett kommunikationscenter. Staden omges av Kapuzinerberg och
Mönchsberg.

genau! 3 © bonnier utbildning ab.

kopiering förbjuden.

29

2 Endlich Österreich!

Sid. 24
spår 13

2C Das ist Österreich
Snabböversikt
Fakta om Österrike
Läxa
Fakta om Österrike
Fakta om Sverige på tyska
Österrike presenterar sig med hjälp av tolv rubriker i en faktaruta. De flesta av orden är
nya för eleverna. De slår upp styckesordlistan och lär sig dem. Samma faktaruta finns även
under Kopieringsunderlag 10:6, Das ist Österreich, men då utan ifyllda fakta. Underlaget kan
användas vid repetition eller läxprov.
Arbeta enligt uppgift 1. Antingen läser eleverna faktarutan på egen hand, enskilt eller två
och två, eller så lyssnar de på cd:n. De använder kartan på sidan 24 som blindkarta för att
berätta för varandra vilka grannländer som ligger var. Är de osäkra kan de titta på kartan på
sidan 148.
När eleverna har sökt fakta om Sverige enligt uppgift 2 sparar de sin faktatext i sin
portfolio. Om det finns tid så gör faktatexter om Tyskland, Schweiz och Liechtenstein på
samma sätt. Välj ett stort ark, rita landets flagga över hela arket, skriv in alla fakta och häng
upp arken i klassrummet. Glöm inte att ta med Österrike och Sverige också.

Sid. 25
spår 14

2D Weltkulturerbe in Österreich
2D är en hörtext. Manus till hörtexten finns under Flik 11:5. Arbeta enligt instruktionerna.
Världskulturarv i Österrike
Salzburg blev världskulturarv 1996 för att staden är ett viktigt exempel på en europeisk
kyrkostad som lyckats behålla sin stadsbild och ett stort antal byggnader från olika historiska
perioder. Viktigt är även alla kopplingar till konsten och framför allt musiken (t. ex. Mozart).
Neusiedler See blev världskulturarv 2001 för att området Fertö / Neusiedler See har varit
mötesplats för olika kulturer under åtta årtusenden. Överallt finns tydliga spår av mänsklig
aktivitet och både den lantliga arkitekturen och olika palats från 1700-talet och 1800-talet
höjer områdets kulturvärde.
Semmeringbahn blev världskulturarv 1998. Den 41 kilometer långa järnvägen som slingrar
sig bland de höga bergen byggdes mellan 1848 och 1854. Den anses vara en storslagen
ingenjörsbedrift. Den höga standard allting byggdes med redan då har medfört att större
delen än i dag användes aktivt – både tunnlar, akvedukter och broar. (På sträckan finns
det 14 tunnlar, varav två har en längd av 1,5 km, 16 viadukter och över hundra välvda
stenbroar.) Byggandet av järnvägen medförde att oerhört natursköna områden blev lättare
tillgängliga för fler människor. Semmeringbahn är ett eldorado för alla tågfantaster. Det
finns även en speciell Bahnwanderweg längs sträckan där man kan åka och gå av och på
hela tiden för att fotografera och beundra de sensationella konstruktionerna.
Staden Melk ligger vid Donau i delstaten Niederösterreich och är världskulturarv. Väster om
Melk finns Wachau, en region som är berömd för sin vinodling. Wachau blev världskulturarv
2000. Melk är mest berömt för sitt vackra benediktinerkloster som ligger på en klippa
ovanför Donau. Redan den 21 mars 1089 anlände de första munkarna. De enormt stora

Waging
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och vackra byggnaderna man ser idag är från 1700-talet och byggda i barockstil. Som
turist bör man inte bara besöka den berömda kyrkan utan även biblioteket där det finns
många unika handskrifter. Stiftet Melk har även varit ett utbildningscentrum genom
tiderna. Det började med att man hämtade pojkar som skulle sjunga under mässorna. Så
småningom bildades en latinskola som sedan omvandlades till ett offentligt gymnasium av
Maria Theresia.
Hallstatt, ca 1 000 invånare, ligger i delstaten Oberösterreich, sydöst om Salzburg vid
Hallstätter See. Denna region, Hallstatt – Dachstein – Salzkammergut, är världskulturarv
sedan 1997. Redan för sjutusen år sedan började man utvinna salt och saltet har varit
grunden till regionens välfärd. Under brons- och järnåldern blomstrade den berömda
Hallstattkulturen. Populära mål för turister är bergsbruken (Salzbergwerke) där man
utvann saltet och stora isgrottor (Eishöhlen) varav den mest kända och största är
Dachsteinhöhlen. Turisterna som besöker Hallstatt kan även gå på Weltkulturerbe–
Museum, klättra på Dachstein, vandra i det vackra landskapet och åka båt på sjön.

Fråga eleverna om de vet om vi har några platser i Sverige som är världskulturarv. I dag år
2007 finns 14 platser i Sverige med på listan. Fråga också om det finns några elever som
vill gå ut på nätet och söka information och berätta med bara ett par meningar om varje
plats – helst på tyska förstås. (Lämplig sökplats på nätet är : http://whc.unesco.org/en/
statesparties/se)

Sid. 26 – 27
spår 15

2E Kaiserschmarrn
Snabböversikt
Recept
Läxa
Följa ett recept och göra Kaiserschmarrn
Eleverna väljer själva ut glosor
Kaiserschmarrn är en österrikisk nationalrätt och en av kejsar Franz Joseph I (1830 – 1916)
favoriträtter.
Här kommer receptet! Ett perfekt mellanmål för eleverna att göra när de kommer hem från
skolan. Sylt eller äpplemos är gott till. Snabbt, enkelt och jättegott!
Visst kan man även låna hemkunskapsköket och göra Kaiserschmarrn tillsammans. Annars
kan man ge receptet som läxa och låta eleverna göra det hemma tillsammans med en eller
flera kamrater. Då bör de få en vecka på sig så att alla inblandade kan hitta en tid som
passar.

Sid. 28 – 30
spår 17

LESEN! LESEN! LESEN!
A Wolfgang Amadeus Mozart
Vill ni veta mera om Mozart? Titta under Internetadresser Flik 23.
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Mozarts opera Die Zauberflöte med libretto av Johann Emanuel Schikaneder hade
urpremiär den 30 september 1791 i Wien. Operan förenar människor av helt olika karaktär
och stilistisk mångfald till en enhet. Trollflöjten räknas av många inte bara som Mozarts
främsta verk utan som hela operavärldens höjdpunkt.
Handlingen är ganska invecklad. I centrum står prinsen Tamino. Han förälskar sig i Pamina
när han ser hennes bild. (Aria Dies Bildnis ist bezaubernd schön.) Pamina är dotter till
Nattens Drottning (die Königin der Nacht) som hävdar att Sarastro har kidnappat Pamina
och håller henne fången. Hon vill befria Pamina med hjälp av Tamino. Tamino får en magisk
flöjt för att kunna klara alla faror som möter honom på vägen till Pamina. Tamino kommer
fram till Sarastros borg och erfar att han inte alls är så elak som nattens drottning säger.
Sarastro är ledare av solens kult som står för visdom, försoning och kärlek. (Aria In diesen
heiligen Hallen kennt man die Rache nicht.) Tamino och Pamina måste klara av flera prov
för att slutligen kunna mötas och förenas.
Parallellt med Tamino-Pamina handlingen finns Papageno-Papagena handlingen. Papageno
är en rolig fågelfångare med en liten vasspipa som uppträder första gången med den
berömda sången Der Vogelfänger bin ich ja. Han involveras på olika sätt i Taminos och
Paminas äventyr och längtar å sin sida efter en flicka. (Aria Ein Mädchen oder Weibchen
wünscht Papageno sich.) Också han upplever ett lyckligt slut och förenas med sin Papagena.
I Die Zauberflöte ingår många motiv från upplysningstiden, men också Frimurarnas idéer
där Mozart själv var medlem.

Bilden på Papageno på sidan 30 kommer från en av Österrikes många marionett-teatrar.
Under Flik 9:2 finns Uppgifter till LESEN!

Sid. 31

B Rock me, Amadeus

spår 18
Falco
Hans Hölzel föddes den 19 februari 1957 i Wien. Redan som fyraåring lärde han sig att
spela piano. Han lämnade skolan när han var 16 och jobbade med lite av varje. Efter en
kort period på Musikkonservatorium blev han medlem i olika musikkgrupper och försökte
göra sig ett namn i den moderna musikvärlden. Först nu kallade han sig för Falco efter en
skidhoppare från DDR, Falko Weisspflog, som han var imponerad av. Nu hade han valt
basgitarren som sitt instrument. Så småningom blev Falco känd med några sånger. Sången
Der Kommissar blev den största framgången innan han sjöng Rock Me, Amadeus i mars
1986. Den sången låg till och med i topp på de amerikanska och engelska listorna. I några
veckor var den världsetta.
Efter en period på några år där han hade familjeproblem och saknade framgång med sin
musik gjorde Falco 1992 comeback med albumet Nachtflug. Nya problem ledde till att han
flyttade till Dominikanska Republiken. Där dog han efter en bilolycka den 6 februari 1998.
Falcos musik med sin väldigt personliga stil sägs ofta vara en tidig form av rap-musik.

Lyssna och sjung med! Spela den några gånger så blir det lättare och roligare att sjunga med.
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2:2 Pedagogisk genomgång av arbetsboken
Sid. 21

2A Am Neusiedler See
Obestämd och bestämd artikel i ackusativ
Obestämd artikel lärde sig eleverna i Genau! 2, kapitel 9 och nu lägger vi till den bestämda
artikeln i ackusativ.

Sid. 22

2A:1 Ein Kuscheltier
Vi börjar med en enkel övning där eleverna får ägaren samt det som personen äger med
bestämd artikel. Nu gäller det bara att komma ihåg att böja obestämd artikel rätt.
Kanske ler elever eller lärare med rötter i ett tysktalande land när de läser
exempelmeningen Maria hat einen Vogel., eftersom tyskan precis som svenskan gärna
använder djuridiom för att markera hur någon är eller bär sig åt. (Maria hat einen Vogel. =
Maria är en riktig knäppgök.)

Sid. 23

2A:2 Mein Vogel ist weg!
Samma enkla övningstyp som i 2A:1, men denna gång får eleverna arbeta med bestämd
artikel.
2A3 Holst du den Ball?
Ännu mera innötningsövning. Denna gång finns det kanske några elever som
uppmärksammar att alla meningar till vänster har orden i nominativ, eftersom de är subjekt
och att samtliga meningar till höger har orden i ackusativ, eftersom de är ackusativobjekt.

Sid. 24

2A:4 Wer bekommt was?
Här vore det lätt att anta att man kan gissa vilken person som får vilken sak, men då gör
man ett felaktigt antagande. Följ repen noga så glömmer eleverna för en stund att de
arbetar med att nöta in grammatik.

Sid. 25

2A:5 Der Fisch ist frisch
Förutom chansen att uttala en gammal känd tungvrickare igen, så passar vi här på att öva
bestämd artikel i nominativ och ackusativ igen, men denna gång gäller det att tänka efter
först och skriva sedan – det är inte självklart så att första meningen i varje par innehåller
nominativ och den andra meningen ackusativ.

Sid. 26

2A:6 Wer kauft das T-Shirt?
Nu får eleverna chansen att repetera vardagsföremål på tyska och verb och samtidigt nöta
in ackusativformen.
2A:7 Was fehlt?
Eleverna arbetar i par och får ut varsin bild, vilka vid en hastig blick kan misstas för att
vara identiska. Det är de dock inte – bild A innehåller sex föremål som bild B inte har och
bild B innehåller sex föremål som inte finns på bild A.
Bildparet finns under Kopieringsunderlag 10:7, Was fehlt?
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2 Endlich Österreich!

Båda eleverna måste fråga varandra efter olika föremål som finns på deras egen bild och
ringa in de föremål där svaren blir nekande.

Sid. 27

Elev A:
Elev B:

Siehst du den See?
Ja, ich sehe den See. (Elev A låter frågan gå över till elev B.)

Elev B:
Elev A:

Siehst du das Kind?
Nein, das Kind sehe ich nicht. (Elev B ringar in barnet och ställer ännu en fråga
till elev A.)

2B Alles Mozart
2B:1 Welches Wort passt?
Övningen är inte bara en lucktext utan även en faktatext om Salzburg. Uppmana
eleverna att läsa den och lägga märke till innehållet. Vad visste de redan och vad var ny
information?

Sid. 28

2B:2 Meine Stadt
Låt först eleverna arbeta enskilt och skriva ner vad som finns i deras stad. När skrivit
ner vad som finns ska de istället arbeta två och två. Den ena har sin skrivbok uppslagen.
Kamraten har sin stängd och berättar fritt om fem till tio saker som finns där han / hon bor
och fem som inte finns där. Sedan byter de roller.
Om man vill låta eleverna repetera vägbeskrivning kan man därefter låta dem göra övning
Wo ist das? Den finns under Flik 10:8, Kopieringsunderlag.

Sid. 29

2B:3 Zickzack
Att repetera småord brukar uppskattas av eleverna. Vi har därför valt att med jämna
mellanrum lägga in småordsövningar i zick zack. Eleverna kan använda den här övningen
som mall för att göra sina egna Zickzack när de har tid och lust och låta sin kamrat skriva in
de ord som saknas. De kan även använda övningen som repetition av ord och uttryck och
fraser eller vid läxpreparation.
2B:4 Quartett
Förberedelse:
Kopiera upp en omgång kortunderlag till varje elevgrupp. Underlaget finns under Flik 10:9,
Kopieringsunderlag. Antingen klipper eleverna själv isär korten eller så förbereder läraren
spelet genom att laminera och klippa isär korten i förväg.
Eleverna sätter sig i grupper om tre till fem deltagare i varje grupp. De får 40 kort som de
blandar och delar ut. Varje kort tillhör en familj.
De ska nu fråga varandra i tur och ordning efter de kort som saknas för att få en hel familj.
Den som frågar kan fråga vem som helst i gruppen.
Spelet tränar ordförråd och den bestämda artikeln i ackusativ.
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Sid. 30
spår 18

2C Das ist Österreich
2C:1 Info Österreich
2C:1 är en hörtext. Manus till hörtexten finns under Flik 11:6. Innehållet är detsamma som i
textboken. Hörtexten är ett bra komplement och kan användas både till genomgången eller
som en del av ett läxförhör. Spela alltid en hörtext två gånger. Texten kan även fungera
som en lucktext där eleverna fyller i fakta utan att lyssna på cd:n. Om man vill kan man
även låta eleverna läsa den sammanhängande texten på tyska eller svenska för att repetera
faktainnehållet.
2C:2 Fünf Wörter
Här repeterar eleverna ordförrådet. Under C kommer dessutom ett tävlingsmoment in. De
nya rubrikerna finns under Kopieringsunderlag Flik 10:10. Den här övningstypen kan eleverna
använda och göra egna rubriker och tävla mot varandra i större eller mindre grupper.
2C:3Vier gewinnt
Dags att spela luffarschack. Spela enligt instruktionerna i arbetsboken. Spelplanen finns
under Kopieringsunderlag, Flik 10:11. När det är dags för final så kopiera spelplanen, men
klipp om den för att göra det mera spännande. Lägg den på OH:n eller mata upp den på er
smart board. Eleverna skriver på tavlan och klasskamraterna är publik.

Sid. 32

2D Weltkulturerbe Österreich
2D:1 Was machst du heute?
När eleverna har tränat in dialogen är det trevligt att några elevpar spelar upp den, helst
utan skrivböcker. De elever som vill ha en extra utmaning kan dessutom göra en egen
dialog att spela upp där innehållet i ändrats helt eller delvis.
2D:2 Bregenz
Gå igenom texten gemensamt så att alla eleverna vet hur de ska skriva. Sedan skriver de
texten hemma, eventuellt som en del av en läxa.
Öva mera! Finns under Flik 19:2.
Eleverna får testa sina kunskaper genom att göra Test efter kapitel 2 under Flik 20:2.
Om man vill ha en mera omfattande kontroll på hur det har gått under kapitel 1 och 2 bör
man här lägga in Prov 1. Provet finns under Flik 21:1.
Avrunda gärna arbetet med kapitel 2 genom att eleverna gör Självskattning efter kapitel 2 som
finns under Flik 22:2.
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3 Am Wochenende

3:1 Pedagogisk genomgång av textboken
Sid. 34 – 35
Spår 19

3A Was hast du am Wochenende gemacht?
Snabböversikt
Berätta om vad man har gjort över veckoslutet
Perfekt av svaga verb med hjälpverbet haben
Perfekt av verb som slutar på –ieren
Läxa
Texten med tillhörande glosor
Uttryck och fraser
Perfekt av svaga verb med hjälpverbet haben
Perfekt av verb som slutar på –ieren
3A:3 Wie heiβt der Satz? (AB sid. 36 – 37)
3A:7 Wie heiβt die Frage? (AB sid. 43)
Säg att ungdomarna i texten berättar vad de har gjort under veckoslutet. Fråga eleverna vad
det finns för tempusformer för att berätta i dåtid. Läs gemensamt igenom grammatikrutan
på sidorna 34 – 35 i arbetsboken. Be därefter eleverna att leta upp de verb som står i
perfekt i de sex korta texterna och skriv dem i infinitiv och perfekt på tavlan.
Exempel:
suchen		

leta		

ich habe gesucht			

jag letade / jag har letat

Skriv även upp följande glosor innan textavlyssningen:
suchen			
leta efter
weg				
borta
der Wald, ”-er
skogen
das Rennrad, ”-er
tävlingscykeln
der Rennfahrer, -		
tävlingsåkaren
der Ausflug, ”-e		
utflykten
dauernd			
hela tiden
Lyssna på 3A med böckerna uppslagna. Pausa efter varje textavsnitt och fråga eleverna
vem av de sex ungdomarna det är som berättar, enligt uppgift 1.
Eleverna använder sig av verben i infinitiv och perfekt samt glosorna som står på tavlan och
berättar om ungdomarna enligt uppgift 2. Stödord för var och en av ungdomarna finns även
som Kopieringsunderlag under Flik 10:14. Det kan användas vid inlärning, som läxprov eller
vid repetition Textfrågorna under Flik 13:3 finns också som hjälp vid inlärning och repetition.
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Sid. 34
Spår 20

3B Gegoogelt
Snabböversikt
Berätta vad du har gjort över veckoslutet
Perfekt av svaga verb med hjälpverbet haben
Perfekt av verb som slutar på –ieren
Läxa
Dialogen med tillhörande glosor
Uppgift 3 A (TB sid. 34)
Uttryck och fraser
Berätta vad du har gjort över veckoslutet
Perfekt av svaga verb med haben
Perfekt av svaga verb som slutar på –ieren
På bilden syns Karin som har arbetat flitigt med skolarbete hela helgen. Men det dröjer ett
tag innan hennes pappa riktigt inser det.
Skriv upp följande ord på tavlan:
nichts anderes		
Hör auf!			
recherchieren		
die Mauer, -n		
die Berliner Mauer
darüber			
googeln			

inget annat
Sluta!
ta reda på fakta
muren
Berlinmuren
om detta
googla

Verbet googeln togs faktiskt upp i senaste utgåvan av DUDEN (2006):
google
mit Google im Internet suchen
Företaget Google protesterade dock, eftersom de fruktar att verbet kan få ett alltför
allmänt innehåll = att söka på nätet.
Dela ut Textfrågor till eleverna. De finns under Flik 13:3. Gå igenom dem gemensamt. Lyssna
på dialogen, helst med stängda böcker. Låt eleverna diskutera svaren på frågorna muntligt
två och två. Lyssna därefter en gång till. Eleverna väljer själva om de vill ha böckerna
öppna eller stängda. Gå igenom svaren på frågorna gemensamt.
Arbeta med uppgift 1 som leder fram till uppgift 2 där eleverna ska spela dialogen med
inlevelse och helst utan böcker. För att kunna göra detta riktigt bra bör de även lyssna på
sin elev-cd några gånger. Under Flik 15:2 finns Teatermanus för de elever som vill ha texten
på svenska som stöd.
I uppgift 3 berättar eleverna om vad de har gjort under veckoslutet. Säg till eleverna att
de ska binda ihop meningarna så att det blir en liten berättelse på fem meningar, eller fler
förstås för den som vill. I textboken på sidorna 142 – 143 finns en lista över småord till
deras hjälp. När uppgiften är klar sparar eleverna texten i sin portfolio.
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Sid. 35 – 36
Spår 21

3C Flohmarkt
Snabböversikt
Perfekt av svaga verb med haben
Perfekt av verb som börjar med be-, er-, verLäxa
Text med tillhörande glosor
3C:3 Am Sonntag (AB sid. 50)
Klass 8 a – d har haft en loppmarknad till förmån för sin vänskola i Volgograd. I deras
skoltidning Kunterbunt får vi veta mera om loppisen.
En tidningsartikel brukar man läsa i första hand. Därför arbetar eleverna enskilt eller två
och två med att läsa artikeln. De har styckesordlistan och Textfrågorna under Flik 13:3 till sin
hjälp. När de förstår innehållet väl lyssnar de på cd:n och tränar på att läsa texten högt. När
de tycker att de kan läsa den bra, läser de upp den för läraren.
Arbeta med uppgift 1 enligt anvisningarna. Det kanske finns några i klassen som har haft
en loppis i sin idrottsförening eller annan förening och då kan de göra egna intervjuer, men
fortfarande använda samma frågor om de vill.

Sid. 37
Spår 22

3D Oh, Mist!
Läxa
Dikt med tillhörande glosor
Uppgift 2 (TB sid. 37)
Mist!			
entdecken		
sich verstecken
küssen		
träumen		

Jäklar!
upptäcka
gömma sig
kyssa
drömma

Lyssna på cd:n och gör uppgift 1 enligt anvisningarna. Men utlys dessutom en tävling och
avgör vem som läser dikten med mest inlevelse. Eleverna kan läsa den enskilt eller två och
två (i kör).
Om man har lite dramaintresserade elever kan de arbeta i grupper om tre. En elev läser
dikten och de två andra spelar rollerna.
Eleverna arbetar vidare med uppgift 2. Påpeka att deras dikter inte alls måste rimma. Om
det blir svårt för eleverna att komma på något så utvidga temat till något istället för någon.
Då kan de till exempel tänka på en moped eller något annat man kan bli förälskad i och
gärna vill ha.
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Sid. 38 – 39
Spår 23

LESEN! LESEN! LESEN!
Das Museum
Chokladmuséet i Köln
Kölns chokladmuseum, som ligger på en liten halvö i Rhen, precis där båtarna ankrade
på medeltiden, ser ut som ett stort skepp. Byggnaden består av själva museet, där man
får veta allt om chokladens historia och produktion, Shoko-Shop, där man kan köpa alla
möjliga produkter av choklad, och Panorama Café, där man kan njuta av en jättegod varm
choklad eller chokladtårta medan man tittar på båttrafiken på Rhen. Inte helt oväntat är
chokladmuseet ett populärt utflyktsmål bland annat för skolklasser. Museet är ett av de
få som går med vinst. Från domen och Hauptbahnhof tar det ungefär 20 minuter att gå
längsmed Rhen till museet.

Under Flik 9:3 finns Uppgifter till LESEN!
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3:2 Pedagogisk genomgång av arbetsboken
3A Was hast du am Wochenende gemacht?
Sid. 34 – 35

Perfekt av svaga verb med haben
Perfekt av svaga verb som slutar på –ieren kommer senare i 3A och perfekt av svaga verb
som börjar med be-, er-, ver- kommer i 3C.

Sid. 35

3A:1 Was meinst du?
Eleverna får tre frågor att besvara för att de ska se att de har förstått grammatikrutan.
3A:2B Wie heiβt das Partizip?
Påminn eleverna om att vi i svenskan vanligtvis använder preteritum istället för perfekt. De
kan skriva den svenska meningen på två sätt:
Jag skrattade / har skrattat så mycket.

Sid. 36 – 37

3A:3 Wie heißt der Satz?
Här får eleverna samtliga ord i en sats, men måste tänka efter hur ordföljden ska vara. En
nyttig övning för att nöta in att perfekt participformen står sist i satsen.

Sid. 38

3A:4 Wie heißt das Perfekt?
Repetition av kända verbs betydelse samt innötning av hur lätt det är att bilda perfekt.

Sid. 39 – 41

3A:5 Wer hat was gesucht?
Effektiv repetition av substantiv med bestämd artikel i ackusativ samt perfekt.

Sid. 41

Perfekt av verb som slutar på –ieren

Sid. 42

3A:6 Stress beim Frühstück
Möjlighet att nöta in perfekt participformerna av verb som slutar på –ieren. Övningens
meningar bildar en sammanhängande berättelse vilket gör det tacksamt att läsa den på
tyska för varandra och sedan återberätta den på svenska.

Sid. 43

3A:7 Wie heißt die Frage?
Denna övning fungerar både som läsförståelse och repetition av verb i perfekt.

Sid. 44 – 45

3A:8 Was ist das?
Eleverna får se verkliga skyltar från Tyskland för att nöta in vardagliga substantiv.
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Sid. 46

3B Gegoogelt
3B:1 Karin und Jonas
När eleverna har tränat in dialogen är det trevligt att några elevpar spelar upp den, helst
utan skrivböcker. De elever som vill ha en extra utmaning kan dessutom göra en egen
dialog att spela upp där innehållet har ändrats helt eller delvis.
3B:2 Was haben sie gemacht?
Att skriva om en text från ett tempus till ett annat är en välkänd metod att kontrollera om
ett grammatiskt moment fastnat. Först får eleverna arbeta och tänka på sin egen text och
därefter får de möjlighet att gemensamt se om de klarar uppgiften.

Sid. 47

3B:3 Ein Wort passt nicht
Den här typen av övning kan eleverna även göra själva. De skriver ordgrupperna i sina
skrivböcker. Det brukar även vara roligt att få veta av vilka orsaker ett ord inte tillhör
gruppen.

3C Flohmarkt
Sid. 48

Perfekt av verb som börjar med be-, er-, ver3C:1 Mit oder ohne ge-?
Lämplig övning för eleverna att arbeta självständigt med eller att ha som läxuppgift.

Sid. 49

3C:2 Ganz schnell!
Verben finns på Kopieringsunderlag under Flik 10:15. Återkom till den här övningen som
repetition när ni har kommit längre fram i boken. Övningen är också bra som uppvärmning
när lektionen börjar eller som avslutning när det blir ett par minuter över.

Sid. 50

3C:3 Am Sonntag
Gå igenom övningen gemensamt och kolla att alla vet hur de ska göra. Sedan skriver
eleverna berättelsen hemma, eventuellt som en del av en läxa.

Sid. 50 – 51

3C:4 Auf dem Flohmarkt gehört
Repetition av possessiva pronomen.
Öva mera! Finns under Flik 19:3.
Eleverna får testa sina kunskaper genom att göra Test efter kapitel 3 under Flik 20:3.
Avrunda gärna arbetet med kapitel 3 genom att eleverna gör Självskattning efter kapitel 3 som
finns under Flik 22:3.
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9 Uppgifter till LESEN

9:1 Wakeboard – was ist das?
1 Finns wakeboarding i Sverige?
A
Sök information på nätet så att du kan skriva ner några fakta på svenska i din skrivbok.
B
Berätta sedan för varandra vad ni hittat på svenska i klassen.
2 Ich finde Wakeboard …
Arbeta två och två. Diskutera helt kort wakeboarding med varandra på tyska. Följande ord och fraser
kan hjälpa er:
Ich finde ...
Wakeboard ist sehr …
Wakeboard ist zu …
fantastisch, super, toll, spannend
teuer, gefährlich
Man muss … haben.
Man muss erst nach … fahren.
Man kann nur im Sommer …
Ja, aber …
gefährlich

farlig

3 Der Spieler und die Spielerin
Du kan använda verbet spielen och göra ett substantiv av det. Till stammen lägger du -er. Det blir då
en manlig person som spelar: der Spieler.
Om det handlar om en kvinnlig person lägger du till -erin: die Spielerin.
spiel | en
spiel | en

spiel + er
spiel + erin

→
→

A
Vad heter den person som gör detta?

		

der Spieler
die Spielerin

♀

♂

a wakeboarden

____________________________
____________________________
der Wakeboarder
die Wakeboarderin

b reiten

____________________________ ____________________________

c joggen

____________________________ ____________________________

d surfen

____________________________ ____________________________

e schwimmen

____________________________ ____________________________

f lehren

____________________________ ____________________________

g arbeiten

____________________________ ____________________________

h gewinnen

____________________________ ____________________________
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B
Vad tror du att de här orden heter på svenska?
a der Maler

____________________________

b die Reiterin

____________________________

c der Boxer

____________________________

d die Besucherin ____________________________

92

e der Läufer

____________________________

f die Skaterin

____________________________
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9:2 A Wolfgang Amadeus Mozart
1 Der Superstar
Hur slutar meningarna? Skriv det sista ordet.
a Wolfgang Amadeus wird am 27. Januar 1756 in Salzburg ________________________ .
b Er ist musikalisch, ein Wunderkind, wie auch Maria Anna, seine _ _________________ .
c Wolfgang kann schon sehr früh Klavier und Violine ____________________________ .
d Auf Reisen wollen ihn Fürsten, Könige und sogar die Kaiserin spielen ______________ .
e Die Reisen dauern lange, und der kleine Wolfgang geht nicht zur __________________ .
f Vater Leopold ist Wolfgangs und Maria Annas _________________________________ .
g Die beiden lernen unterwegs Französisch, Englisch und noch andere _______________ .
h Wolfgang arbeitet später als Musiker in Salzburg, geht aber dann nach ______________ .
i Dort wird Mozart bekannt und er verdient ziemlich viel _ ________________________ .
j Aber er liebt auch den Luxus und das Spiel und hat schließlich große _______________ .
k Wolfgang Amadeus stirbt schon mit ______________ Jahren.

2 Fragen zum Text
Besvara frågorna.
a Wie alt wird Wolfgang Amadeus Mozart?
_______________________________________________________________________
b Wo ist er geboren?
_______________________________________________________________________
c Wo geht er zur Schule?
_______________________________________________________________________
d Wer ist zusammen mit Wolfgang auf Reisen in Europa?
_______________________________________________________________________
e Welche Rolle spielt Vater Leopold für den kleinen Mozart?
_______________________________________________________________________
f Wohin fahren die Mozarts zum Beispiel?
_______________________________________________________________________
g Wer ist Konstanze Weber?
_______________________________________________________________________
h In Wien ist Mozart ein bekannter Komponist. Warum aber reicht sein Geld nicht?
_______________________________________________________________________
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9 Uppgifter till LESEN

i Warum beerdigt man Mozart in einem Massengrab?
_ ______________________________________________________________________
j Wie heißt die berühmteste Oper der Welt?
_ ______________________________________________________________________
3 Interview mit Wolfgang Amadeus
A
Arbeta två och två. En är den unge Wolfgang, Den andra är en reporter som intervjuar underbarnet
någonstans i Europa. Titta i texten och hjälp varandra att ställa frågor och svara.
B
Öva er intervju så att ni kan spela upp den fritt i klassen.
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10:1 Karta över de tyska delstaterna
(Kap. 1A TB, sid. 8)

Kiel

SCHLESWIG-HOLSTEIN

HAMBURG
Hamburg

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Schwerin

BREMEN
Bremen

BERLIN

NIEDERSACHSEN
Hannover

Potsdam
Magdeburg

Berlin

BRANDENBURG

SACHSEN ANHALT
NORDRHEIN-WESTFALEN
Düsseldorf

SACHSEN
Dresden

Erfurt

THÜRINGEN
HESSEN

RHEINLAND-PFALZ

Wiesbaden
Mainz

SAARLAND
Saarbrücken

Stuttgart

BAYERN

BADEN-WÜRTTEMBERG
München

genau! 3 © bonnier utbildning ab.

kopiering tillåten.

115

10 Kopieringsunderlag

10:2 Blindkarta över de tyska delstaterna
(Kap. 1A TB, sid. 8)
A______________________

3

B______________________

A

1

C______________________

4

2

B

C

D______________________
E_ _____________________

8 F_ _____________________

D

5
G

E

F

H

7

G______________________
H______________________

6
I

9
13 M

L

10
11

12

I_______________________

J

J_ _____________________

K

K______________________

14
N

L_ _____________________

16

M______________________

O

15

N______________________
O______________________

P

P______________________
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1 _ ________________________

9 _ ________________________

2 _ ________________________

10 _ ________________________

3 _ ________________________

11 _ ________________________

4 _ ________________________

12 _ ________________________

5 _ ________________________

13 _ ________________________

6 _ ________________________

14 _ ________________________

7 _ ________________________

15 _ ________________________

8 _ ________________________

16 _ ________________________
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10:3 Lucktext 1B Phil
Skriv ett ord som passar i varje lucka. Ibland finns det bara en möjlighet, ibland kan det finnas flera.
Om du inte kommer ihåg vilket ord som stod i texten, kan du försöka skriva ett annat passande ord.
a Philipp Graf ist sein Name, aber er will lieber Phil ____________________________.
b Das ist cooler, meint er. Auch seine ____________________________ sagen Phil.
Die Grafs leben in Assmannshausen am Rhein.
c Phils Vater ____________________________ in Wiesbaden, im Kultusministerium.
d Er ____________________________ die 40 Kilometer jeden Morgen mit dem Audi.
e Manchmal ____________________________ er Phil mitnehmen.
f Phil kommt jetzt in die achte Klasse. Seine ____________________________ liegt in
Geisenheim.
g Dort ____________________________ es ein Gymnasium.
h Phil ____________________________ den Bus nach Geisenheim, wenn er nicht mit
Papa fährt.
i Das ____________________________ für Phil ist die Musik und seine Band.
j Am ____________________________ mag er zurzeit Mädchen.
k Besonders mag er Nena nicht, seine ____________________________.
l „Milchbubi“ nennt sie Phil. Sie ist fünfzehn. Sie blockiert
____________________________ das Bad.
Oder schmust pausenlos mit Tom, sogar zu Hause. Tom ist ihr „Boy“.
m Phil hat noch ____________________________ Problem: Mathe und Physik.
n Im ____________________________ hatte er eine Fünf in Mathe und eine Vier in
Physik.
o „Eine Vier minus, minus“, so hat sein Lehrer ____________________________.
p Jetzt bekommt Phil ____________________________.
q Zwei Stunden Mathe und zwei Stunden Physik in der ___________________________,
zu Hause. Christian, ein Student, macht das.
r Phil will einmal Musiker ____________________________.
Deshalb trainiert er fleißig mit Christian.
s „Wenn du in der Schule nicht besser ____________________________, kannst du die
Musik vergessen!“ hat sein Vater ____________________________.
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Facit övning 10:3
a heißen
b Freunde
c arbeitet
d fährt
e kann
f Schule
g gibt
h nimmt
i Wichtigste
j wenigsten
k Schwester
l ewig
m ein
n Zeugnis
o gesagt
p Nachhilfe
q Woche
r werden
s wirst, gesagt
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10:4 Det tyska skolsystemet
(Kap. 1A TB)
I Tyskland är die Bundesländer (delstaterna) ansvariga för skolan och det finns flera
skillnader inom skolsystemet. I stort sett kan man dock beskriva det enligt följande:

I grundskolan går man bara till och med fjärde klass. Därefter väljer man mellan tre olika
skolformer:
Gymnasium (klasserna 5 - 12/13) för de elever som vill läsa vidare på universitetet.
Avslutas med en stor examen (das Abitur).
Realschule (klasserna 5 -10) för de elever som vill läsa vidare för att lära sig ett tekniskt
yrke eller ett teoretiskt skrivbordsyrke. Från realksolan kan eleverna antingen gå vidare till
en yrkesskola eller läsa in fler år för att kvalificera sig för universitetsstudier.
Hauptschule (klasserna 5-9) främst för de elever som vill lära sig ett hantverksyrke.
Studierna kan leda till en yrkesskola, men eleverna kan även komplettera sina studier för
att senare kunna ta en examen.
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10:5 Quiz
(Kapitel 1D:3 AB, sid 19)
Frågeblad A

120

1 Wie heißt die Hauptstadt von Belgien?

(Brüssel)

2 Ein Auto mit dem Schild A kommt aus …

(Österreich)

3 Welches Land hat 80 Millionen Einwohner?

(Deutschland)

4 Welche Hauptstadt liegt an der Donau?

(Wien)

5 Woher kommt das Auto mit dem Nummernschild F-SB-7890?

(Frankfurt)

6 Welches Land ist größer: Schweden oder Deutschland?

(Schweden)

7 Paris ist die Hauptstadt von …

(Frankreich)

8 Welches Nachbarland hat Deutschland im Norden?

(Dänemark)

9 Ungarn liegt im Osten von …
			

(Österreich,
Slowenien, Kroatien)

10 Bonn liegt am …

(Rhein)

11 Welche Länder liegen am Bodensee?
			

(Deutschland, die
Schweiz, Österreich)

12 Bezahlt man in der Schweiz mit Euro?
			

(Nein, mit Schweizer
Franken)

13 Gibt es einen Zoo in Basel?

(Ja)

14 Wie viel Länder gibt es in Deutschland?

(16)

15 In welchem Bundesland liegt Frankfurt?

(Hessen)

16 Vaduz ist die Hauptstadt von …

(Liechtenstein)
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10:5 Quiz
(Kap. 1D:3 AB, sid. 19)
Frågeblad B
1 Woher kommt das Auto mit dem Nummernschild K-DF-3456?

(Köln)

2 München ist die Hauptstadt von …

(Bayern)

3 Wie heißt ein Fußballverein von München?

(Bayern München)

4 Wie viel Millionen Einwohner hat Österreich?

(8,3)

5 In welchem Land liegt Luzern?

(in der Schweiz)

6 Wo findet man das KaDeWe?

(in Berlin)

7 Welches Meer liegt zwischen Schweden und Deutschland?

(das Ostsee)

8 Wo sagt man Grüezi?

(in der Schweiz)

9 Wie heißt die Hauptstadt von Schleswig-Holstein?

(Kiel)

10 Barcelona liegt in …

(Spanien)

11 Mit welchem Geld bezahlt man in Österreich?

(Euro)

12 In welchem Land liegt Innsbruck?

(Österreich)

13 Wie heißt die Hauptstadt von Polen?

(Warschau)

14 Wiesbaden ist die Hauptstadt von …

(Hessen)

15 Wie heißt Norge auf Deutsch?

(Norwegen)

16 Die Hauptstadt der Schweiz heißt …

(Bern)
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11 Manus till hörtexter

1 In Klasse 8
11:1

1A3 Fyra ungdomar berättar om sig själva
Hörtext
Textboken sidan 9
1 (Mia)
Meine beste Freundin heißt Andrea. Andrea und ich, wir gehen gern zusammen in die Stadt
und shoppen. Bei H&M, oder besser noch bei Esprit und Lacoste. Shoppen macht Spaß.
Wenn man Geld hat. Ich kriege 50 Euro Taschengeld und manchmal noch extra was.
2 (Tim)
Morgen treffe ich sie wieder. Endlich! Erst habe ich das Spiel am Nachmittag. Vielleicht
kommt sie ja schon in die Halle. Dann dusche ich schnell, und dann machen wir was
zusammen. Sie geht am liebsten ins Kino. Oder wir gehen auf Davids Party. Es wird super!
3 (Alex)
Bald habe ich Geburtstag. „Wenn du 15 wirst“, hat Papa gesagt, „fahren wir zusammen
nach München und gehen ins Deutsche Museum.“ Dort gibt es alles über Technik zu sehen,
und das Museum hat auch ein großes Observatorium. Ich muss Papa fragen, wann wir
fahren.
4 (Fatma)
Ich hasse Mathe und Physik. Das ist alles so schrecklich theoretisch. Ich muss selbst was
machen, praktisch. Eine Figur, eine Collage, ein Bild. Am liebsten mit Pinsel und Farben.
Was für die Augen. Was Schönes.
11:2

1D Milena
Hörtext
Textboken sidan 15
Hi! Ich bin Milena, Milena Djilan. Meine Eltern kommen aus Bosnien, aber ich bin hier in
Frankfurt geboren. Ich werde bald sechzehn, am 12. November.
Frankfurt finde ich toll. Die Hochhäuser, die Zeil, der Hauptbahnhof, der Römer, der Main,
und auch die Leute – Frankfurt ist meine Stadt!
Ich gehe hier in eine Realschule. Meine Klasse ist jetzt die 8 b. Die Klasse ist eigentlich in
Ordnung. In der 8 b sind auch Jana, Laura und Evi. Wir sind eine Clique. Die Clique! Ohne
meine Clique – das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir kommen jeden Tag zusammen.
Wir machen Aufgaben zusammen und ziehen zusammen durch die Stadt. Wir kaufen
zusammen Klamotten und Schuhe, aber es muss nicht Buffalo oder Esprit sein. Wir
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shoppen lieber bei C&A oder H&M. Oder sogar auf dem Flohmarkt. Klamotten müssen
lustig und verrückt sein. Dann hören wir zusammen Musik, und wir sehen zusammen
Soaps oder MTV. Und wir quatschen viel zusammen. Über alles. Natürlich auch über
unsere Probleme.
Viel Geld haben wir alle nicht. Mein Vater ist arbeitslos. Meine Mutter ist Friseurin. Viel
verdient sie nicht. Ich bekomme gerade mal 20 Euro Taschengeld. Ich jobbe aber oft.
Zeitungen austragen, babysitten, einkaufen für alte Leute – was ich so kriege.
Meine Eltern sind okay. Papa macht fast alles im Haushalt. Er kocht auch. Er kann sogar
gut kochen.
Noch drei Jahre, dann bin ich fertig mit der Schule. Dann mache ich eine Lehre. Ich will
mal was mit Tourismus machen. Ich will die Welt sehen.
Jungs? Nein, ich habe keinen Freund. Und wenn einmal, dann muss er gut aussehen. Er
muss spontan und witzig sein. Aber auch treu.
11:3

1A:2 Wer ist das?
Hörtext
Arbetsboken sidan 7
A (Julian)
Mein Vater arbeitet bei Mercedes, hier in Stuttgart. Ich besuche ihn manchmal im Büro.
Autos sind mein besonderes Interesse. Ich will später auch mal was mit Autos machen.
Testfahrer, oder auch Rennfahrer, das ist mein Traum. Ich heiße Julian Meyer.
B (Sandra)
Ich heiße Sandra Bremer. Ich wohne aber in Magdeburg. Lustig, oder? Hobbys habe ich
viele. Musik hören, Partys und so. Besonders aber ins Kino gehen. Kino mag ich am
meisten.
Karin und ich – Karin ist meine beste Freundin - wir sehen jeden Film mit di Caprio oder
River Phoenix.
C (Michael)
Mein Name ist Michael Braun und ich bin 15. Besonders wichtig? Ich weiß nicht.
Eigentlich ist nichts besonders wichtig. Die Schule bestimmt nicht. In der Familie habe ich
Stress. Ich habe gerade auch keine Freundin. Eigentlich ist alles ziemlich langweilig für
mich. Auch die Stadt hier, Hannover.
D (Vanja)
Ich heiße Vanja Lückner und komme aus Potsdam. Das liegt bei Berlin, ist aber selbst
Hauptstadt. Also, ich interessiere mich besonders für Computer. Alles was mit Computern
zu tun hat. Auch die ganze Technik. Oft kommen die Jungen zu mir und fragen: „Wie
macht man das, Vanja?“
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11:4

1B:1 Das reimt auf …
Hörtext
Arbetsboken sidan 12
Version 1
1
Frankfurt liegt am Main.
Philipp wohnt am (piep).

Version 2 (Facit)
1
Frankfurt liegt am Main.
Philipp wohnt am Rhein.

2
Mann, oh Mann, genial ist das!
Philipp spielt unschlagbar (piep).

2
Mann, oh Mann, genial ist das!
Philipp spielt unschlagbar Bass.

3
Nena schmust sogar zu Hause,
und das ewig, ohne (piep).

3
Nena schmust sogar zu Hause,
und das ewig, ohne Pause.

4
Philipp hasst Physik
und (piep).

4
Philipp hasst Physik
und Mathematik.

5
Christian übt mit Phil,
weil Papa das (piep).

5
Christian übt mit Phil,
weil Papa das will.

6
Bitte, nicht vergessen!
Phillip wohnt in (piep).

6
Bitte, nicht vergessen!
Phillip wohnt in Hessen.
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2 Endlich Österreich!
11:5

2D Weltkulturerbe in Österreich
Hörtext
Textboken sidan 25
Sandra
Hier war ich. Das ist total spannend. Man kann alles sehen, aber ich hatte schrecklich
Angst. Ich bin nämlich nicht schwindelfrei.
Josef
Ja, den See kenne ich sehr gut. Er liegt nicht weit von Wien. Hier war ich in den Ferien.
Man kann da viel machen. Schwimmen oder reiten zum Beispiel. Das Wasser ist ziemlich
warm. Vielleicht glaubst du mir nicht, aber man kann da auch windsurfen. Es gibt überall
Surfschulen.
Andreas
Da bin ich zu Hause. Das Foto ist schön. Du siehst den Dom. Und oben die Festung. Ich
wohne in der Getreidegasse. Unser Haus kann man hier nicht sehen. In der Getreidegasse
steht übrigens auch das Geburtshaus von Mozart.
Simon
Ich wohne nicht weit von hier. Wir machen oft einen Ausflug an die Donau. Oder eine
Fahrt mit dem Schiff. Hier, das Kloster und die Kirche, da war ich schon oft. Im Kloster
leben noch heute über dreißig Mönche und sie haben auch im Kloster eine sehr gute
Schule.
Karin
Dort hinten – seht ihr den Berg? Das ist der Dachstein. 2 995 Meter ist der hoch. Da war
ich jetzt oben, mit Vati. Hier am See haben wir gecampt.
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13 Textfrågor

13:1 Textfrågor till kapitel 1
1A Besonders wichtig
Manuel
a Wie alt ist Manuel?
b Wie findet er Tierversuche?
Valerie
c Was ist für Valerie am wichtigsten?
d Warum mag sie besonders ihre Mutter?
Alex
e Was findet Alex besonders interessant?
f Wovon träumt er?
Tim
g In welchem Bundesland lebt Tim?
h Welche Hobbys hat er?
Fatma
i Was macht Fatma in der Schule am liebsten?
j Was macht sie gern in ihrer Freizeit?
Mia
k Was ist für Mia besonders wichtig?
l Wie müssen für Mia die Klamotten sein?

13:2 Textfrågor till kapitel 2
2A Am Neusiedler See
a Woher kommt Anja?
b Warum fahren Anjas Eltern gern an den Neusiedler See?
c Was macht Anja dort besonders gern?
d Was macht sie manchmal zusammen mit ihren Eltern?
e Warum kann man am Neusiedler See gut surfen?
f Warum ist die Surfschule für Anja wichtig?
g Wie gut kann Anjas Vater surfen?
2B Alles Mozart?
a Was will der Schwede in Salzburg machen?
b Was kann man in Salzburg zum Beispiel besichtigen?
c Wie findet der Schwede Salzburg?
d Was kaufen Touristen gern in Salzburg?
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13:3 Textfrågor till kapitel 3
3A Was hast du am Wochenende gemacht?
a Warum war Valeries Wochenende gar nicht schön?
b Was will Martin bald kaufen?
c Welches Hobby hat Joseph?
d Wo war Daniela am Samstagabend?
e Wie war der Familienausflug für Karim?
f Warum war Antonia am Samstag in der Stadt?
3B Gegoogelt
a Warum ist Karins Vater erst ein bisschen sauer?
b Warum hat Karin so viel recherchiert?
c Wo findet man Information über die Berliner Mauer? Was denkt Karins Vater?
d Woher bekommt Karin Information für ihr Referat?
e Was heißt / bedeutet googeln?
3C Flohmarkt
a Wie viel Klassen haben den Flohmarkt organisiert?
b Wer bekommt das Geld, das am Schluss in der Kasse war?
c Was macht die Schule mit dem Geld?
d Wer hat am meisten Geld gekriegt – und wofür?
e Ein Mann hat 30 Euro gezahlt und war ganz glücklich. Warum?
f Wie denkt Elisabeth Meinert über Eminem?

13:4 Textfrågor till kapitel 4
4C Tim allein zu Hause
a Tims Familie – wer sind die Mitglieder?
b Wer ist älter, Tim oder Anni?
c Welches Hobby hat Tims Schwester?
d Warum ist Tim normalerweise gern allein zu Hause?
e Was macht Tim meistens, wenn er am Nachmittag nach Hause kommt?
f Warum wollte Tim mit Jenny chatten?
g Warum konnte Tim nicht pünktlich mit Jenny chatten?
h Tim hat ganz laut geschrien. Wie hat die Spinne reagiert?
i Warum hat Tim die Spinne nicht verjagt?
4D Nina und Olli
a Was macht Nina meistens am Nachmittag?
b Wer ist Oliver?
c Wie hat Nina ihn kennen gelernt?
d Wo hat sie Oliver zum ersten Mal gesehen?
e Wie alt sind Nina und Oliver?
f Ist E-Sport das Wichtigste für Nina?
g Wer ist Timo?
h Was macht Timo, wenn er nach Hause kommt?
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14 Rollspel

14:0 Lärarinstruktion till rollspel
I rollspelen får eleverna arbeta med bekanta ämnesområden, ord och fraser.
De arbetar två och två och får var sitt rollspelskort (Rollspelskort A respektive B).
Korten har kompletterande information och eleverna läser bara sitt eget rollkort.
Uppmuntra eleverna att
• leva sig in i situationen
• själva ta initiativ
• hålla samtalet i gång genom att ställa frågor och berätta
• prata så fritt och spontant som möjligt
• tänka på att det viktigaste är att kamraten förstår, inte att allt blir korrekt.
Uppmuntra även eleverna att säga lite mer än det som står på bladet och att inte hålla sig
alltför nära instruktionerna. De måste inte heller använda all information.
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14 Rollspel

14:1 Rollspel efter kapitel 1
(In Klasse 8)

A

Im Café in Salzburg

Arbeta två och två. Av er lärare får ni ett rollkort var.
Läs noga igenom era instruktioner.
När ni båda har läst igenom era kort börjar ni prata med varandra.
Det gör inget om ni inte kan alla tyska ord – försök ändå att prata med varandra på tyska och
använd er av kroppsspråk eller andra sätt att förstå varandra när ni inte hittar rätt ord.
Du heter Florian / Flora.
Du är 14 år gammal och bor i Lofer.
Du har mobiltelefon: 0177 – 663 11 04.
Lofer ligger i Österrike, inte långt från Salzburg.
Det är mycket vackert där och många turister besöker Lofer, både på sommaren och
på vintern.
Du åker mycket skidor och snowboard på vintern.
Du tycker mest om att åka snowboard, särskilt i halfpipe.
Din familj är ganska stor: ni är sex.
Du har två bröder.
De heter Christoph och Mario.
Din syster heter Miriam.
Du tycker mycket om din familj.
Din familj är det viktigaste för dig.
Du kan prata om allt med mamma och pappa.
Och du gör mycket tillsammans med Christoph, Mario och Miriam.
Mario är 15 år gammal och åker snowboard jättebra.
På ett café i Salzburg möter du en pojke / flicka.
Du tycker att han / hon är trevlig och ni berättar om er själva för varandra.
bröder			
åka snowboard		
Gissa!			
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Brüder
Snowboard fahren
Rate mal!
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14 Rollspel

14:1 Rollspel efter kapitel 1
(In Klasse 8)

B

Im Café in Salzburg

Arbeta två och två. Av er lärare får ni ett rollkort var.
Läs noga igenom era instruktioner.
När ni båda har läst igenom era kort börjar ni prata med varandra.
Det gör inget om ni inte kan alla tyska ord – försök ändå att prata med varandra på tyska och
använd er av kroppsspråk eller andra sätt att förstå varandra när ni inte hittar rätt ord.
Du heter Michael / Michaela.
Du är redan 15 år gammal.
Du kommer från Bingen som ligger vid Rhenfloden i Rheinland-Pfalz i Tyskland.
Det är ungefär 25 kilometer till Mainz.
Mainz är huvudstaden i Rheinland-Pfalz.
På sommaren är det mycket vackert i Bingen och det kommer många turister, alltför
många.
Men på vintern är det ganska tråkigt i Bingen, tycker du.
Då är det mycket vackrare i Alperna.
På vintern åker ni alltid till Bad Reichenhall i Bayern, som inte ligger långt från
Salzburg.
Där åker dina föräldrar helst skidor.
Du tycker mest om att åka snowboard.
Din familj, det är din pappa, din mamma och du själv.
Du har ingen bror och ingen syster.
Det är trevligt att åka med mamma och pappa till Bad Reichenhall, men ibland är det
lite tråkigt, tycker du.
I februari vill du åka tillsammans med Julian på ett skidläger.
Julian är din vän. Skidlägret ligger i Lofer i Österrike, inte heller långt från Salzburg.
På ett café i Salzburg möter du en pojke / flicka.
Du tycker att han / hon är trevlig och du vill veta mer om honom / henne.
25 kilometer till Mains		
vackrare				
i Alperna				
på skidläger				
Gissa!				

25 Kilometer bis Mainz
schöner
in den Alpen
in ein Skilager
Rate mal!
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14 Rollspel

14:9 Facit till samtliga rollspel
Förslag

14:1 Rollspel efter kapitel 1
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
Michaela:
Florian:
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Hallo, ich bin Florian. Woher kommst du?
Ich komme aus Bingen.
Bingen?
Bingen liegt am Rhein. Es sind ungefähr 25 Kilometer bis Mainz.
Ist Bingen schön?
Ja, im Sommer ist es richtig schön in Bingen. Da kommen auch viele
Touristen. Du wohnst hier?
Nein, in Lofer.
Wirklich, in Lofer?
Lofer ist nicht weit von Salzburg. Wir haben auch viele Touristen, im
Sommer und im Winter.
Im Winter ist es langweilig in Bingen. Dann ist es hier in den Alpen viel
schöner.
Warst du schon hier im Winter?
Ja, wir fahren immer nach Bad Reichenhall.
Das kenne ich.
Meine Eltern wandern da gern oder fahren Ski, aber ich fahre am liebsten
Snowboard.
Hast du noch eine Schwester oder einen Bruder?
Nein.
Ich habe zwei Brüder, Christoph und Mario. Und noch eine Schwester,
Miriam.
Oh, deine Familie ist richtig groß.
Ja, und ich mag meine Familie. Eigentlich ist sie das Wichtigste für mich. Wir
machen viel zusammen. Und mit Mama und Papa kann ich über alles reden.
Hast du auch eine Freundin?
Zurzeit nicht. Und du, hast du einen Freund?
Ja, er heißt Julian. Wir wollen im Februar zusammen in ein Skilager fahren.
Und wohin?
Rate mal!
Ich weiß nicht, nach Innsbruck?
Nach Lofer!
Nein, wirklich?
Wirklich! Wie ist deine Telefonnummer? Wir telefonieren dann.
Also, meine Handy-Nummer ist: 0177-663 11 04.
Noch einmal: 0177-66...
66, dann 31104.
Super, Florian. Ich muss jetzt gehen. Tschüs, bis Februar dann!
Tschau, Michaela! Bis Februar!
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15 Teatermanu

15:0 Lärarinstruktion
I den här fliken finns sex dialoger ur textboken översatta till svenska.
De kan användas som manus för att spela upp dialogerna på tyska med eller utan rekvisita.
Antingen kan eleverna spela upp dialogerna som direkt översättning eller så använder de
den svenska texten som stöd för minnet och talar fritt.
De gånger vi har skrivit ord inom parentes så ska de inte översättas till tyska, men finns
med för att svenskan ska vara korrekt.
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15 Teatermanus

15:1 2A Am Neusiedler See
Max:
Anja:
Max:
Anja:
Max:
Anja:
Ma:
Anja:
Max:
Anja:
Max:
Anja:
Max:
Anja:
Max:
Anja:

Har du fortfarande lov, Anja?
Till den tolfte september. I Bayern har vi alltid så långt sommarlov.
Åker ni ofta till Neusiedler See?
Ja, mina föräldrar älskar sjön och landskapet. Och storkarna.
Och du själv (då)?
Jag också. Man kan göra mycket här.
Stämmer. Sjön finns här och där simmar jag gärna.
Vi cyklar mycket. Cyklarna hyr vi.
Och du surfar också.
Ja, här är det för det mesta så bra vind som i dag.
Är det din utrustning?
Nej, det finns ju en surfskola. Där lånar jag utrustningen.
Surfar dina föräldrar också?
Min pappa försöker ibland …
Och?
Han har absolut inte den rätta känslan. Han ligger hela tiden i vattnet.

15:2 3B Gegoogelt
Pappa:
Karin:
Pappa:
Karin:
Pappa:
Karin:
Pappa:
Karin:
Pappa:
Karin:
Pappa:
Karin:
Pappa:
Karin:
Pappa:
Karin:
Pappa:
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Du sitter ju fortfarande vid datorn!
Ja, och?
Men Karin, du har ju inte gjort någonting annat hela veckoslutet.
Vänta lite! Jag har jobbat med skolarbete.
Sluta! Du har surfat på nätet. Och chattat och spelat datorspel.
Det stämmer inte, jag har tagit reda på fakta.
Tagit reda på fakta?
Ja, jag skrev ett referat.
Ett referat, med datorn.
Precis! Med datorn.
Och temat om jag får fråga?
Berlinmuren.
Det finns utmärkta böcker om det.
Men jag googlade.
Vad gjorde du?
Googlade. Google, pappa, är en sökmotor.
Jag vet, jag vet, men googla – det har jag aldrig hört talas om!
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16 Information gap

16:0 Lärarinstruktion
En information gap-övning är tänkt att få eleverna att prata så mycket tyska som möjligt.
Därför bör man uppmana eleverna att försöka att kommunicera även om de tyska orden
inte räcker till. Uppmuntra dem att försöka omformulera fakta eller använda alternativa
strategier för att få sin kamrat att förstå.
Både elev A och elev B ska ge information och fråga efter information. En information
gap-övning är dessutom ett utmärkt tillfälle för eleverna att repetera sådana fraser som:
Wie bitte?
Kannst du das bitte wiederholen?
Ich verstehe dich nicht.
Noch einmal, aber langsam bitte.
Eleverna arbetar i par och ger sin kamrat den information som finns på det egna
arbetsbladet, men saknas på kamratens arbetsblad.
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16 Information gap

16:1 Wie heißt …?
(Kan göras efter kapitel 1)

A
Komplettera din karta genom att fråga din kamrat. Skriv in namn på tyska förbundsländer och
huvudstäder. Turas om att fråga och svara. Jämför till slut era kartor. Har ni skrivit rätt?
Du kan t. ex. fråga:
Wie heißt die Hauptstadt von Thüringen?
Hier steht München, aber wie heißt das Bundesland?
Om du är osäker på hur man stavar ett namn, säger du så här:
Wie schreibt man das?

1 _______________________
2 _______________________

Kiel

SCHLESWIG-HOLSTEIN

BREMEN

1

3 _______________________
MECKLENBURG-VORPOMMERN

Hamburg

4 _______________________

Schwerin

E
NIEDERSACHSEN
Hannover

Potsdam
Magdeburg

2

BRANDENBURG

SACHSEN ANHALT
NORDRHEIN-WESTFALEN

D
Dresden

A

3

THURINGEN

A _ ________________________

HESSEN

RHEINLAND-PFALZ

B _______________________

B
Mainz

C _______________________

SAARLAND

D _______________________

C

Stuttgart

4

E _______________________

BADEN-WÜRTTEMBERG
München
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16 Information gap

16:1 Wie heißt …?
(Kan göras efter kapitel 1)

B
Komplettera din karta genom att fråga din kamrat. Skriv in namn på tyska förbundsländer och
huvudstäder. Turas om att fråga och svara. Jämför till slut era kartor. Har ni skrivit rätt?
Du kan t. ex. fråga:
Wie heißt die Hauptstadt von Schleswig-Holstein?
Hier steht Magdeburg, aber wie heißt das Bundesland?
Om du är osäker på hur man stavar ett namn, säger du så här:
Wie schreibt man das?

1 _______________________
2 _______________________

A

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Hamburg

2

3 _______________________

3

HAMBURG
Schwerin

Bremen

BRANDENBURG

NIEDERSACHSEN

B

Hannover

Berlin

Magdeburg

1
NORDRHEIN-WESTFALEN
Düsseldorf

SACHSEN
Dresden

Erfurt

THÜRINGEN

A _ ________________________

HESSEN

RHEINLAND-PFALZ

B _______________________

Wiesbaden

D

C _______________________

SAARLAND

D _______________________

Saarbrücken

BAYERN

C
BADEN-WÜRTTEMBERG

München

genau! 3 © bonnier utbildning ab.

kopiering tillåten.

247

16 Information gap

16:2 Fakten, Fakten, Fakten
(Kan göras efter kapitel 2)

A
Komplettera din tabell genom att fråga din kamrat. Jämför till slut era tabeller. Har ni skrivit rätt?
Fläche:

_____________________________ km²

Einwohner:

8,1 Millionen

Hauptstadt:

Wien ( _____________________________ Einwohner)

Flagge:

rot - weiß - rot

Nationalitätszeichen: _____________________________

248

Städte:

Wien, _____________________________, Linz,

		

_____________________________, Innsbruck

Flüsse:

die Donau, _____________________________

Gebirge:

die Alpen

Höchster Berg:

_____________________________ (3 798 m)

Wirtschaft:

_____________________________, Landwirtschaft, Tourismus

		

(besonders Wintersport)

Währung:

Euro

Nachbarländer:

Deutschland, _____________________________,

		

____________________________, Ungarn,

		

Slowenien, _____________________________,

		

_____________________________, Liechtenstein
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16 Information gap

16:2 Fakten, Fakten, Fakten
(Kan göras efter kapitel 2)

B
Komplettera din tabell genom att fråga din kamrat. Jämför till slut era tabeller. Har ni skrivit rätt?
Fläche:

83 858 km²

Einwohner:

_____________________________ Millionen

Hauptstadt:

_____________________________ (1,6 Millionen Einwohner)

Flagge:

rot - weiß - _____________________________

Nationalitätszeichen: A
Städte:

_____________________________, Graz,

		

_____________________________, Salzburg,

		

_____________________________

Flüsse:

_____________________________, der Inn

Gebirge:

_____________________________

Höchster Berg:

der Großglockner (3 798 m)

Wirtschaft:

Industrie, _____________________________,

		

_____________________________ (besonders Wintersport)

Währung:

_____________________________

Nachbarländer:

_____________________________, Tschechien, die Slowakei,

		

_____________________________, Slowenien, Italien, die

		

Schweiz, Liechtenstein
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17 Knep och knåp

17:1 Kreuzworträtsel
12
4
16
9
14

18

5

8

1
17
13
10

2
6
11

3

15
7

Waagrecht →
1 eine Farbe
2 süß
3 Alex will in den … fliegen.
4 Wir liegen am Strand, wollen aber bald ...
5 Hier stehen alle Noten. Im …
6 Philipp bekommt … in Physik.
7 Tierversuche sind oft …
8 Heute scheint sie nicht.
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Senkrecht ↓
9 Gegensatz von da
10 därför auf Deutsch
11 bestimmter Artikel
12 München liegt in ...
13 Da schwimmen die Fische in Haralds
		 Zimmer. Im …
14 avundsjuk auf Deutsch
15 ein Instrument
16 Phils Lieblingsfach ist …
17 ein langsames, grünes
		 oder braunes Tier
18 smink auf Deutsch
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17 Knep och knåp

17:2 Rafael berichtet
Rafael berättar om sig själv. Skriv två tyska meningar. Vilket ord passar på vilket ställe? Strecken
visar antalet bokstäver i respektive ord.
det
trött för
säng ofta jag

väldigt		
viktigaste

mig
är

är
min

__
c __
I __
h __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __.
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17 Knep och knåp

17:3 Städte und Flüsse
Samtliga städer utom en och floderna ligger i Österrike, men bokstäverna i deras namn har blandats
ihop. Skriv deras rätta namn.
a NISCKBURN

_ _____________________________________

b NIEW

_ _____________________________________

c NADOU

_ _____________________________________

d NIN

_ _____________________________________

e ZURBALGS

_ _____________________________________

f FORSTBODE

_ _____________________________________

g ZILN

_ _____________________________________

h KLÜHTILZE

_ _____________________________________

i ZARG

_ _____________________________________

j En av städerna ligger inte i Österrike utan i Tyskland. Vilken av dem?
______________________________________________ liegt in Deutschland.
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17 Knep och knåp

17:4 Wir suchen elf Wörter
Vad heter orden? Välj bland stavelserna i rutan.
Al
ten
mal

Aus
Tsche
ge

Che
en
Haupt

tung
Flag
Neu

vus
Ser
pen

chi
sied
rüs

Denk
stadt
ler

stein
mie
Liech

a Ein Nachbarland Österreichs. ________________________________________
Liechtenstein
b Hier bekommst du ein Surfbrett. Auch die … __________________________________
c Anja surft am… See. ________________________________________
d Auf dem Platz steht ein … von Mozart. _______________________________________
e In der Schweiz sagt man „Grüezi“, in Österreich … _____________________________
f Wir haben nicht Physik, wir haben … in der 8. Klasse. ___________________________
g Österreichs … heißt Wien. ________________________________________
h In den … gibt es im Sommer und Winter viel Tourismus. _________________________
i Österreichs ... ist rot-weiß-rot. ________________________________________
j Noch ein Nachbarland Österreichs. ________________________________________
k Ta den första bokstaven i varje ord (a – j). Vilket ord bildar de tillsammans?
_______________________________________________________________________
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17 Knep och knåp

17:5 Senkrecht und waagrecht
8
1
2

12
11
7

3
10
6
9
4

5

Waagrecht →
1 schnelles Fahrrad
2 7 Tage =
3 Macht man gern im Internet.
4 Hier kann man alte Sachen kaufen.
5 immer
6 Zum … hatten sie 600 Euro in der Kasse.

Senkrecht ↓
7 Er wohnt nicht weit weg.
8 Sie schreibt ein ... über die Berliner Mauer.
9 Am Samstag machen wir einen ... nach Wien.
10 Die … war super auf der Party.
11		 Josef hatte Erfolg. Jetzt ist er sehr …
12 50 Euro? Der … ist zu hoch!
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17 Knep och knåp

17:6 Was antwortest du?
Vad svarar du om en person säger följande till dig?

278

a
1
2
3

Was hast du am Wochenende gemacht?
Ich male.
Geschlafen.
Ich weiß noch nicht.

f
1
2
3

Hier ist dein Geschenk.
Bitte!
Tschau.
Oh, danke!

b
1
2
3

Was machst du heute Nachmittag?
Ich muss Bio machen.
Nein, morgen Nachmittag.
Ich habe nichts gemacht.

g
1
2
3

Die Musik ist zu laut!
Okay, okay!
Nein, danke!
Wo denn?

c
1
2
3

Was willst du zum Frühstück?
Um halb sieben.
Nur Milch.
Ja, gern.

h
1
2
3

Woher kommt eigentlich dein Vater?
Nach Italien.
In Venedig.
Aus Neapel.

d
1
2
3

Gibt es hier eine Post?
Ja, es ist nicht weit.
Ich bekomme keine Post.
Ja, morgen um 17 Uhr.

i
1
2
3

Ich habe heute Geburtstag.
Gratulierung!
Alles Gute!
Dein Glück!

e
1
2
3

Ich komme aus der Schweiz.
Wo liegt das?
Warum?
Woher genau?

j
1
2
3

Wo ist dein Handy?
In der Schule.
Prima.
Von Mama.
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18 Ur tidningen

18:0 Lärarinstruktion
Låt dina elever arbeta med autentiska texter ur tidningar.
Här finner du både annonser och artiklar. Eleverna kan antingen arbeta enskilt och
besvara frågorna skriftligen eller muntligen eller arbeta i par med att söka information och
återberätta för varandra.
Sidorna ur olika tidningar kan antingen användas av snabba elever som behöver något
extra att bita i eller som läxarbete eller projekt.
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18 Ur tidningen

18:1 Weltmeister Deutschland
Läs artikeln och försök att förstå så mycket som möjligt. Svara sedan på frågorna på tyska.

Die Deutschen reisen am liebsten im
eigenen Land

W

enn es ums Reisen geht, sind die
Deutschen bekanntlich Weltmeister.
Man trifft sie in Nachbarländern wie
Österreich oder Belgien und natürlich am
Mittelmeer genauso an wie in Singapur,
Bangkok oder Florida.
Wo aber machen die Deutschen am liebsten
Urlaub? Hier gibt es schon seit Jahren einen
klaren Trend: Der Deutsche bleibt mit Vorliebe
im eigenen Land! Mehr als 30 Prozent der
Urlauber baden auf Sylt und Rügen, paddeln

der Urlaub
der Urlauber
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am Rhein und auf der Donau, wandern und
klettern im Schwarzwald und in den Alpen.
Klarer Zweiter hinter Deutschland ist, und
auch das schon seit mehreren Jahren, Spanien.
Auf den weiteren Plätzen liegen dann Italien,
Österreich und die Türkei. In Deutschland
selbst stehen Bayern und MecklenburgVorpommern an der Spitze. Das ostdeutsche
Land zieht mit seiner Ostseeküste und der
Seenplatte mehr und mehr Urlauber an.
Populärer sind nur noch die bayerischen Seen
und Berge.

semestern
semesterfiraren
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18 Ur tidningen

a Du kennst ein anderes deutsches Wort für Urlaub. Wie heißt es?
________________________________________________________________________
b Wo gibt es mehr deutsche Urlauber? In Deutschland oder in Spanien?
________________________________________________________________________
c Ungefähr wie viele Deutsche bleiben im eigenen Land?
________________________________________________________________________
d Wohin reist man am liebsten in Deutschland?
________________________________________________________________________
e Warum sind diese Bundesländer so populär?
________________________________________________________________________
f In welches andere europäische Land reisen die Deutschen am liebsten?
________________________________________________________________________
g Wo in Europa machen die Deutschen auch gern Urlaub?
________________________________________________________________________

genau! 3 © bonnier utbildning ab.
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18:2 Unsere Radtour
Du ska göra en kort cykelsemester tillsammans med en kamrat. Berätta på tyska om cykelturen.

Mozart-Radweg

Auf Mozarts Spuren durch das Voralpenland

Waging

Laufen

Chieming

Prien

Chiemsee

Schönram
Traunstein
Freilassing

Grassau
Inzell

Bad Reichenhall
Ruhpolding
Bayerisch Gmain

Mozart-Radweg in 5 Tagen
•
•
•
•
•
•

Leichte Tagesetappen von 40-50 km
Leihräder von TOPBIKE Salzburg
Übernachtungen in Hotels oder Pensionen mit Frühstück
Rad- und Gepäcktransport
Informationsmaterial zur Tour
Gutschein für Mozart Audio Tour in Salzburg

Pension: 336.- EUR
3- / 4- Hotel: 469.- EUR
(Preise p.P. im Doppelzimmer)

leihen		
in einer Pension
der Transport
der Gutschein
p.P			

304

låna
på pensionat
transporten
rabattkupongen
per person
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18 Ur tidningen

a Wo bekommt ihr die Räder?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b Wie viele Etappen fahrt ihr?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c Von wo bis wo gehen die Etappen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d Wie lang fahrt ihr jeden Tag?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e Was bekommt ihr alles von TOPBIKE?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
f Wo könnt ihr am billigsten übernachten?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
g Wie viel müsst ihr pro Person bezahlen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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19 Öva mera

19:1 1 In Klasse 8
1 Skriv verben i andra person singular. Du glömmer väl inte att vissa av verben har omljud?
a lachen

_________________________________
du lachst

b schlafen

_________________________________

c machen

_________________________________

d öffnen

_________________________________

e fahren

_________________________________

f gehen

_________________________________

g sehen

_________________________________

h bleiben

_________________________________

i gewinnen

_________________________________

j lesen

_________________________________

k sprechen

_________________________________

l laufen

_________________________________

2 Fyll i tabellen med substantiv i singular och plural.
singular

plural

a die Stadt

_________________________________

b _________________________________

die Fächer

c der Schüler

_________________________________

d _________________________________

die Länder

e der Freund

_________________________________

f _________________________________

die Autos

g der Affe

_________________________________

h _________________________________

die Bälle

i der Einwohner

_________________________________

j _________________________________

die Partys

k der Lehrer

_________________________________

l _________________________________

die Füße

genau! 3 © bonnier utbildning ab.
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3 Skriv om dig själv. Skriv en meningar på varje rad. Använd de givna orden.
a heiße
_______________________________________________________________________
b alt
_______________________________________________________________________
c wohne in
_______________________________________________________________________
d jetzt in Klasse
_______________________________________________________________________
e das Wichtigste
_______________________________________________________________________
f Lieblingsfach
_______________________________________________________________________
g habe auch gern
_______________________________________________________________________
h Lieblingsfarbe
_______________________________________________________________________
4 Stryk över det ord som inte passar ihop med de andra och skriv ett ord som passar.

330

a Hamburg

Österreich

Wien

Basel

__________________________
Lübeck

b Nashorn

Kakadu

Zebra

Katze

__________________________

c Fahrrad

Boot

Bus

Skateboard

__________________________

d Eis

Würstchen

Schnitzel

Steak

__________________________

e Tennis

Golf

Fußball

Klettern

__________________________

f schick

langweilig

bequem

elegant

__________________________

g Mädchen

Lehrerin

Kommissar Mutter

__________________________

h joggen

skaten

rennen

gehen

__________________________

i lesen

schauen

besichtigen reisen

__________________________

j Großvater

Familie

Bruder

__________________________

Oma
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19:2 2 Endlich Österreich!
1 Skriv dialogen mellan Ole och Maria på tyska. Fråga dig hela tiden om du måste använda den
bestämda artikeln i nominativ eller ackusativ.
a Ole:

Jag letar efter fotbollen. Har du fotbollen?

_______________________________________________________________________
b Maria: Fotbollen är inte här.
_______________________________________________________________________
c Ole:

Men fotbollen var här i rummet.

_______________________________________________________________________
d Maria: Har inte Anne fotbollen?
_______________________________________________________________________
e Ole:

Nej, hon har inte fotbollen.

_______________________________________________________________________
f Maria: Oh, jag ser fotbollen!
_______________________________________________________________________
g Ole:

Var är den?

_______________________________________________________________________
h Maria: Fotbollen ligger i trädgården.
_______________________________________________________________________
i rummet		
i trädgården

im Zimmer
im Garten

2 Turisterna tycker om att handla, äta och dricka i Salzburg. Skriv rätt artikel i följande meningar. Inom
parentes anges om du ska använda obestämd artikel (obest. art.) eller bestämd artikel (best. art.).
a Was kostet __________ Mozart-T-Shirt?

(obest. art.)

b Kann ich bitte __________ Rock einmal sehen?

(obest. art.)

c Ich möchte __________ Stück Mozart-Torte

(obest. art.)

d und __________ Cappuccino.

(obest. art.)

e Ist __________ Mozart-Buch neu?

(best. art.)

f Haben Sie __________ Jacke auch in Größe 52?

(best. art.)

g Ich bekomme __________ Wiener Schnitzel mit Pommes frites.

(obest. art.)

h Wo kann man __________ echten Mozart-Kugeln kaufen?

(best. art.)

i Ich bestelle __________ Bananen-Milchshake

(obest. art.)
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j und __________ Käsekuchen.

(obest. art.)

k __________ Hut ist sehr schön, was kostet er?

(best. art.)

l Wo kann ich __________ Pullover anprobieren?

(best. art.)

3 Skriv de ord som saknas i luckorna.
a Hallo, ____________________________ bin Mario, Mario Lechner.
b Ich ____________________________ in Kufstein, in Österreich.
c Wir haben da ____________________________ großes Haus.
d Wir sind aber auch eine große ____________________________ , acht Leute!
e Vati, Mutti und ich, dann habe ich ____________________________ Schwestern – Mia
und Fia,
f und einen ____________________________ , Moritz.
g Bei uns leben auch mein Großvater Franz und ____________________________
Großmutter Frieda.
h Kufstein liegt am Inn und hat ungefähr 14 000 ____________________________ .
i Deutschland ist nicht weit, und wir ____________________________ oft mit dem Auto
nach München. Aus München kommen auch immer viele Touristen nach Kufstein.
j Im Sommer wandern und klettern ____________________________ gern in den
Bergen.
k Im ____________________________ fahren sie ____________________________
oder Snowboard.
l Viele fahren auch weiter, ____________________________ Innsbruck zum Beispiel.
m Ich bin oft in Wien. Da ____________________________ mein Onkel Joseph.
n Ich ____________________________ ihn gern und wir machen dann viel zusammen.
o In Wien kenne ich ____________________________ Stefansdom gut.
p Ich kenne auch den Prater und ____________________________ Riesenrad.
q Wir gehen manchmal zusammen ____________________________ Kino, Onkel
Joseph und ich.
r Zu Hause hat er ____________________________ Billard-Tisch, da spielen wir jeden
Tag Billard.
s Ich ____________________________ schon ganz gut spielen.
t Billard ist aber nicht ____________________________ Lieblingssport, das ist ganz klar
Fußball.
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20 Kapiteltester

20:0 Introduktion test och prov
Kapiteltest
Efter varje kapitel kommer här ett kapiteltest där eleven snabbt kan se om han / hon lärt sig
det som behandlas i textboken och arbetsboken. Testen kan antingen användas som små
prov eller som repetitionsmaterial. Tanken är att alla elever ska klara kapiteltesten.
Prov
Till Genau! 3 finns tre prov. Här får eleven möjlighet att visa att både detaljkunskaper och
förmåga att binda samman dessa till ett fungerande språk finns. Proven är innehållsmässigt
inte knutna till något speciellt kapitel, men är anpassade till kursgången och bör göras efter
kapitel 2, 5 och 7 och finns under Flik 21.
Muntliga prov
Muntliga prov kan genomföras mycket bra med hjälp av ett rollspel. Se Rollspel Flik 14.
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20:1 Test efter kapitel 1
Namn: ______________________________ Klass: ________Datum: ________________

1 Presentera dig. Skriv vad du heter, hur gammal du är, var du bor, vad som är viktigt för dig och
vilken hobby du har.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2 Skriv de verbformer som saknas.
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wohnen

fliegen

fahren

zeichnen

nehmen

ich

wohne

___________

fahre

___________

___________

du

___________

fliegst

___________

zeichnest

___________

er

wohnt

___________

___________

___________

___________

es

___________

___________

___________

zeichnet

___________

sie

___________

___________

___________

___________

nimmt

wir

___________

___________

___________

___________

nehmen

ihr

___________

___________

___________

___________

___________

sie

wohnen

___________

___________

___________

___________

Sie

___________

fliegen

___________

___________

___________
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3 Skriv rätt form av verben inom parentes.
a Ich _______________ morgen in die Stadt.

(fahren)

b _______________ du mit?

(kommen)

c Wir _______________ vielleicht ins Kino.

(gehen)

d Es _______________ da einen guten Tierfilm.

(geben)

e Er _______________ in Alaska.

(spielen)

f

Ich _______________ mir auch eine neue Jeans kaufen.

(müssen)

g _______________ du nicht auch was?

(brauchen)

h Meine Mutter _______________ mit dem Auto in die Stadt.

(fahren)

i

Sie _______________ uns mitnehmen.

(können)

j

Wir _______________ noch.

(telefonieren)

4 Skriv namnen på sex Bundesländer med respektive huvudstad.
Bundesland

Hauptstadt

a ______________________________________

__________________________

b ______________________________________

__________________________

c ______________________________________

__________________________

d ______________________________________

__________________________

e ______________________________________

__________________________

______________________________________

__________________________

f

5 Hur slutar meningarna? Skriv ett ord i varje lucka som passar bra till text 1B som handlar om Phil.
a Hallo! Philipp ist mein ____________________.
b Meine Freunde aber sagen nur ____________________.
c Ich bin 14 Jahre ____________________.
d Für mich ist ganz klar die Musik das ____________________.
e Ich spiele selbst ____________________.
f Später werde ich einmal ____________________.
g Die Schule ist zurzeit mein größtes ____________________.
h Ich hatte in Mathe eine Fünf im ____________________.
i Jetzt bekomme ich ____________________.
j Zwei Stunden in der ____________________.
k Ich muss in der Schule besser ____________________.
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l Sonst kann ich die Musik ____________________.
m Das sagt mein ____________________.
sonst

annars

6 Skriv vad pluralformerna heter.
a das Land

die _______________

b das Tier

die _______________

c der Freund

die _______________

d das Mädchen

die _______________

e die Stunde

die _______________

f der Lehrer

die _______________

g das Jahr

die _______________

h das Kind

die _______________

i das Hobby

die _______________

j das Geschenk

die _______________

k die Aufgabe

die _______________

7 Skriv meningar med uttrycket es gibt.
a Dom

Hier gibt es ________________________
einen Dom.

b Gymnasium

Hier gibt es ________________________

c Realschule

Hier gibt es ________________________

d Bahnhof

Hier gibt es ________________________

e Einkaufszentrum Hier gibt es ________________________
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f Pizzeria

Hier gibt es ________________________

g Kaufhaus

Hier gibt es ________________________

h Parkplatz

Hier gibt es ________________________

i Disko

Hier gibt es ________________________

j See

Hier gibt es ________________________
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8 Beskriv en pojke / flicka du känner. Skriv namn, ålder, bostad, familj, hobby, vardag, problem, mål.
Skriv minst 70 ord.
Du kan börja så här: Er / Sie heißt …
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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20:2 Test efter kapitel 2
Namn: ______________________________ Klass: ________Datum: ________________

1 Skriv in rätt form av bestämda artikeln.
a Ich bin gern hier, ich mag ______________ See.
b Ich surfe viel, ______________ Surfbrett kann man hier bekommen.
c Auch ______________ Ausrüstung.
d Es gibt doch hier ______________ Surfschule.
e Dann radle ich auch gern. ______________ Rad habe ich selbst mit.
f Manchmal fahre ich nach Wien. Ich liebe ______________ Stadt.
g ______________ Stefansdom kenne ich schon gut.
h Ich kenne auch ______________ Oper.
i Morgen will ich ______________ Karlskirche besichtigen.
j Und ______________ Naschmarkt muss ich sehen.
der Naschmarkt

utomhusmarknaden Naschmarkt i Wien

2 Skriv dialogen på tyska.
a Är du ofta här?
______________________________________________________________________
b Ibland.
______________________________________________________________________
c Vad kan man göra här?
______________________________________________________________________
d Man kan bada och surfa.
______________________________________________________________________
e Var får man utrustningen?
______________________________________________________________________
f Det finns en windsurfingskola.
______________________________________________________________________
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21 Prov

21:0 Introduktion test och prov
Kapiteltest
Efter varje kapitel kommer ett kapiteltest där eleven snabbt kan se om han / hon lärt sig det
som behandlas i textboken och arbetsboken. Testen kan antingen användas som små prov
eller som repetitionsmaterial. Tanken är att alla elever ska klara kapiteltesten.
Prov
Till Genau! 3 finns tre prov. Här får eleven möjlighet att visa att både detaljkunskaper och
förmåga att binda samman dessa till ett fungerande språk finns. Proven är innehållsmässigt
inte knutna till något speciellt kapitel, men är anpassade till kursgången och bör göras efter
kapitel 2, 5 och 7 och finns under Flik 21.
Muntliga prov
Muntliga prov kan genomföras mycket bra med hjälp av ett rollspel. Se Rollspel Flik 14.
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21:1 Prov 1
Namn: ______________________________ Klass: ____________

In Dinkelsbühl
1 Hörtext – Kommen Sie nach Dinkelsbühl!
Din lärare kommer att läsa upp en text två gånger.
Läs först igenom frågorna. Du ska besvara dem på svenska.
die Stadtmauer			
das Tor, -e				
das Fachwerkhaus, ”-er		
zerstören				
der Festzug			

stadsmuren
(stads)porten
korsvirkehuset
förstöra
paraden

a Var i Tyskland ligger Dinkelsbühl?
_______________________________________________________________________
b Hur många innevånare har Dinkelsbühl?
_______________________________________________________________________
c Vad är Sankt Georg?
_______________________________________________________________________
d Nämn tre saker man ser om man tittar på Dinkelsbühl från ovan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e Nämn tre aktiviteter man kan göra på sommaren i Dinkelsbühl.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
f Var kan man övernatta om man inte vill bo på hotell eller pensionat?
_______________________________________________________________________
g I vilket århundrade utspelades 30-åriga kriget?
_______________________________________________________________________
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22 Självskattning

22:1 Självskattning efter kapitel 1
Namn: ____________________________________________________________________
Varje kapitel inleds med Du lär dig. Vad var det tänkt att du skulle lära dig i kapitel 1?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
I arbetsboken finns rutor med ny grammatik. Beskriv de nya grammatiska momenten i
kapitel 1 med egna ord!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
I varje kapitel får du lära dig några nya uttryck. Skriv ned de uttryck som du tycker var
viktigast i kapitel 1. (Se sidorna 104 – 105 i TB.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Du har fått lära dig en hel del nya ord. Vilka tio tycker du är viktigast?
1

______________________________

6

______________________________

2

______________________________

7

______________________________

3

______________________________

8

______________________________

4

______________________________

9

______________________________

5

______________________________

10

______________________________

Finns det ytterligare något i kapitlet som du lärde dig eller lade märke till och gärna vill
skriva om?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tyckte du något var svårt? Är det något du inte förstod?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sätt kryss i tabellen för det alternativ som du tycker stämmer.

 



Hur nöjd är du med din arbetsinsats?
Hur nöjd är du med dina kunskaper?
Hur nöjd är du med din lärares arbetsinsats?

På nästa sida får din lärare och din målsman chansen att kommentera hur du har utvecklat
dina kunskaper. När de har läst, kommenterat och skrivit under din blankett ska du spara
självskattningen i din portfolio.
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Lärarens kommentar:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Testresultat: _ ______________________________________________________________
Underskrift: _ ______________________________________________________________
Datum: ________________________

Jag har läst självskattningen.
________________________________________________________________________
Målsmans namnteckning och datum
Målsmans kommentar:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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22:9 Det här kan jag!
Sätt kryss för de saker du tycker att du kan. (Eller kryssa över dem.)

1 Uttryck och fraser
hälsa och säga adjö
fråga hur någon mår och berätta hur jag själv mår
säga Välkommen!
fråga vad någon heter och säga vad jag själv heter
fråga var någon bor och säga var jag bor
fråga varifrån någon kommer och säga varifrån jag kommer
fråga var en ort eller en stad ligger och svara på det
fråga efter någons hemtelefonnummer eller mobilnummer och säga mitt eget
fråga efter någons adress och telefonnummer och säga min egen
fråga hur gammal någon är / blir och svara hur gammal jag är
fråga när någon fyller år och svara med månaden när jag fyller år
gratulera någon på födelsedagen
säga min längd
säga min ögonfärg
säga vilken hobby / vilka hobbys jag har
säga mitt favoritämne, min favoritmusik, min favoritbok, min favoritfärg, min
favoriträtt, mitt drömland
säga att jag gillar / ogillar någon / något
säga vad jag för närvarande tycker om / inte tycker om
säga att jag är emot djurförsök
berätta att jag spelar piano, gitarr, bas
berätta att jag är rädd för spindlar
berätta vad jag helst läser / tycker om att läsa
berätta vad jag tycker om någon / något
berätta vad som är viktigt för mig
berätta vad som betyder allra mest för mig
berätta om min familj: mina föräldrar, mina syskon
min farbror / morbror, moster / faster, min farfar / morfar, farmor / mormor
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berätta att mina föräldrar är stränga / inte stränga
berätta vad mina föräldrar tillåter / inte tillåter
berätta om mina syskon: vad de heter, hur gamla de är
säga att / när jag har lärt känna / träffat någon
säga att jag känner någon
berätta när och var jag och någon ska träffas
säga vad jag tycker om någon
säga att någon är trevlig / söt / taskig / blyg ...
säga att jag genast tyckte om någon
säga att jag har problem med någon
berätta om någon: att han / hon skriver dagbok, har skostorlek 48, tycker om fisk …
säga i vilken klass jag går i / i vilken klass jag ska börja
säga att klassen är OK
fråga när någon åker till skolan och hur
berätta när jag själv åker till skolan och hur
säga när första lektionen börjar
säga när jag kommer hem från skolan
berätta vilka ämnen jag har
berätta hur många lektioner jag har om dagen
berätta hur ofta jag har franska, kemi ... i veckan
berätta vilket individuellt val jag har
säga att skolan kommer i första hand
berätta hur många timmar om dagen jag arbetar med mina läxor
säga att jag har MVG / VG / G / IG i matte
säga att jag har ett problem i skolan
berätta att jag får privatundervisning i matte
säga när jag slutar skolan
berätta vad jag vill bli
berätta vad jag vill studera
berätta vad jag drömmer om att göra en gång
berätta att jag vill se mig om i världen
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berätta om min dator / min bildskärm / mitt tangentbord / min mus / min skrivare
säga att jag har skrivit / sparat / deletat en text / ett dokument
berätta att jag söker information / chattar / surfar på nätet
berätta att jag spelar / tränar datorspel
fråga om jag får låna någons dator
säga att någon till och med äter framför datorn
berätta om mina fritidsaktiviteter
berätta vad jag ska göra / gjorde under veckoslutet
berätta att jag ska spela piano / plugga ...
berätta att jag ska göra en utflykt
berätta att jag spelar / tränar volleyboll / ishockey / fotboll / golf ...
berätta att jag joggar / simmar / rider ...
säga att jag har en idé / ett förslag
säga vad jag tycker om en idé / ett förslag
säga att jag ska åka / åkte buss / cykel in till staden
säga att jag ska shoppa / gå i affärer / gå på café / gå på bio
säga att jag har varit / har aldrig varit i München
säga att jag ska resa / reste till en stad med bil / tåg / flyg
berätta att jag ska titta / tittade på en kyrka / en fästning / ett monument / ett museum
berätta att jag gick från kyrkan …
berätta att jag gick till hotellet …
artigt fråga om något och svara själv på det
fråga någon på ett artigt sätt var man kan köpa frimärken, var posten ligger, om det
finns en pizzeria ... och svara själv på frågan
beskriva vägen genom att använda uttryck som första / andra / tredje gatan till höger /
vänster / rakt fram
berätta att jag organiserar en loppmarknad tillsammans med andra
berätta att jag söker / köper / säljer något på loppmarknaden
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säga att jag är hungrig / törstig
berätta vad jag tycker om att äta / dricka
säga att jag ska gå / gick på en restaurang / på en pizzeria / på ett café
säga att jag vill beställa på en restaurang / på en pizzeria / på ett café
säga vad jag vill ha
säga att jag vill betala
svara på frågan om vi ska betala tillsammans eller var för sig
säga att det är jämnt när jag betalar (att servitören eller servitrisen får dricks)
säga vad något kostar
säga att något är dyrt / billigt
fråga hur mycket fickpengar någon får och själv berätta vad jag får
berätta om mina fickpengar räcker eller inte
säga att någon har tillräckligt med fickpengar
berätta om jag får extra pengar
berätta att jag sparar pengar till en jacka / cykel / dator ...
fråga varför någon behöver så mycket pengar
säga att jag ska jobba / jobbade i trädgårdet / i hushållet
säga att jag ska dela ut / delade ut tidningar / sitta / satt barnvakt ...
berätta hur länge och vart jag ska åka på semester
säga att jag ska vara / var borta i fem veckor
berätta var jag var på semester i somras / i vintras och hur det var där
berätta vad jag ska göra / gjorde på semestern
berätta att jag badade / surfade / seglade ... i somras / på sommarlovet
berätta att jag åkte skidor / snowboard / skridskor ... i vintras / på vinterlovet
berätta att jag ska åka / åkte på en språkkurs till England / till ett sommarläger
säga att jag inte åker bort den här gången
säga att vädret är skönt / dåligt / uselt
säga att det är mycket varmt / varmt / kallt
säga att solen skiner / himlen är blå / det regnar / snöar / är blåsigt
säga att det är 25 grader / fem minusgrader ...
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säga att jag hoppas att vädret blir bra
fråga någon vad klockan är och svara själv på frågan
fråga när någon är ledig och svara själv på frågan
fråga när jag och en kamrat ska ses och bestämma tid
berätta hur länge jag sover på morgonen
berätta när jag går / åker till skolan
berätta när jag kommer hem
Jag kan förstå och använda de här fraserna på tyska:
- Det får vi allt se.
- Det går inte.
- Det gör inget.
- Det hoppas jag.
- Det irriterar mig!
- Det stämmer inte.
- Det tror du inte ens själv på.
- Det är en bra idé.
- Det är inte någon bra idé.
- Det är ju bara trams.
- Det är OK. / Det är helt i sin ordning.
- Det är roligt.
- God jul!
- Gott nytt år!
- Grattis!
- Ha det så kul! / roligt!
- Ha det så bra!
- Hur är det fatt med dig?
- Jag har fått nog!
- Jag orkar inte mera.
- Jag ser (redan) fram mot det.
- Sluta (med det)!
- Struntprat! / Skitprat!
- Tack och lov.
- Tack!
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