
Då dina elever har tillgång till Magic! har ni stora förutsättningar 
att fortsätta med engelskan på ett bra sätt. Här kommer några 
saker som vi hoppas ska underlätta ditt arbete.

Innan eleverna lämnar skolan:
• Kolla så att alla elever har aktiverat det digitala läromedlet.

• Förvissa dig om att alla elever kan eller har tillgång till sina inloggningsuppgifter.

• Gå gärna igenom det digitala läromedlet tillsammans med eleverna och  
utforska om det är något ni speciellt har nytta av eller inte använt er av hittills. 

• Gå igenom informationen som finns under den nya knappen Distans- 
undervisning i elevens digitala läromedel.

• Om du inte aktiverat lärarhandledningens digitala resurs – gör det nu!

• Om ni inte redan arbetar med Klassrummet, där du kan följa elevernas aktivitet i 
det digitala läromedlet och skicka ut förberedda uppdrag, rekommenderar vi att 
du skapar ett sådant för din grupp. 

• Guide för att skapa Klassrum hittar du överst i lärarens digitala resurs eller på  
studentlitteratur.se/skapaklassrum.

• Skicka med de böcker som ni arbetar med. Word Trainer innehåller  
Magic Planners sidor som beskriver vad varje kapitel innehåller både tryckt och 
digitalt. Dessa sidor fungerar utmärkt som en enkel checklista för dina elever. 

• Magic Planners sidorna finns också i elevens digitala läromedel under knappen 
Distansundervisning.
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För distansundervisningen:
• Ta hjälp av kapitelplaneringarna som finns i lärarhandledningen.

• Har du skapat ett Klassrum finns alla övningar i elevens digitala läromedel  
förinlagda med möjlighet att dela ut som uppdrag. 

• I Klassrummet för Magic! 4-6 finns ”Uppdrag för bedömning” som är  
övningar som eleverna inte sett tidigare. De kan användas för att träna och testa 
förmågorna tala och skriva.

• Extraövningar som finns bland kopieringsunderlagen kan du ladda ner och dela 
med eleverna.

• Gå gärna med i Magic! F-6 gruppen på Facebook. Här finns lärare som använder 
Magic! och som du kan dela idéer med.

• Glöm inte att du också alltid är välkommen att kontakta oss på förlaget.

http://studentlitteratur.se/skapaklassrum
https://www.facebook.com/groups/MagicF6/

