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Produktionsstödsmaterial

Magic 7
Magic 7! för Lgr11 med nya möjligheter 
Nya upplagan av Magic! 7 är en omfattande bearbetning av den tidigare. 
Elevpaketet består av Classbook med tillhörande webbdel (i-bok och
övningar – allt inläst med riktiga röster) samt de båda arbetshäftena 
Workbook och Word Trainer. Arbetsgången är tydlig och klar och de 
olika komponenterna i elevpaketet samspelar för att ge eleven upplevelser 
och träningsmöjligheter, och dessutom ge läraren verktyg för det dagliga 
arbetet. Magic! 7 är ett modernt läromedel som hjälper eleven att nå 
målen i Lgr11. 

Classbook 
I Classbook finns flera nya texter inom olika genrer som erbjuder 
många möjligheter att ge utmaningar till varje elev på sin nivå. 
Classbook har fått nya illustrationer och format. Som tidigare 
blandas utdrag ur Penguin Readers med avsnitt ur ungdomsromaner 
och andra texttyper i olika genrer. Texterna är svårighetsgraderade i
 tre nivåer. Avslutande Magic Pages innehåller kartor, handfasta verktyg 
så att eleven kan utvecklas som läsare, lyssnare, talare och skribent samt
 en grammatikdel. Max Magic, materialets digitala guide, vägleder och 
hjälper eleven även här. Nytt övningsmaterial har tillkommit och alla 
övningar finns nu i Workbook.  

Workbook 
Skrivvänliga Workbook innehåller övningar till alla kapitel. Här finns 
olika typer av hörövningar och varierade övningar på text, glosor, olika 
skrivmoment samt grammatik. Till kommande elevgrupper beställs Work-
book i 10-pack.
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Word Trainer
Word Trainer lägger grunden till ett varierat ordförråd. Här tränas orden från 
texterna och hörövningarna genom våra uppskattade vikordlistor och korsord. 
Här finns också Planners. Dessa ger en översikt av de moment som förekommer 
i Classbook, Workbook, Word Trainer och i webbdelen och eleven kan själv
planera och logga sitt arbete. Till kommande elevgrupper beställs Word Trainer 
i 10-pack.

Webbdelen 
Även webbdelen är reviderad och utökad. Förutom ett fylligt övningsmaterial 
får eleverna tillgång till hela boken som i-bok, med möjlighet att få all text på 
sidorna uppläst med textföljning på skärmen. Allt ljud är inspelat i studio, 
ingen talsyntes används. Övningarna ger stöd och mängdträning såväl som 
utmaningar. Webbdelen ingår i elevpaketet och nås via en kod i Classbook.
Koden är aktiv i fyra år och ärvs utan problem mellan elever. 

Lärarmaterialet 
Lärarmaterialet, som också finns i en digital version som ingår i materialet, 
innehåller bl.a. stöd för arbetet enligt Lgr11, planering, kopieringsunderlag, 
utskrifter av höravsnitten, ljudfiler till proven och test. 
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