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Ämne: Mein Comic 

 

FÖRMÅGOR I FOKUS 

 formulera sig och kommunicera i skrift 

 använda språkliga strategier för att göra sig förstådd, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

 

MÅL 

 Att kunna sätta ihop flera meningar till en berättelse. 

 Illustrera berättelsen i en tecknad serie. 

 

ARBETSGÅNG 

1. Först bestämmer du vad din berättelse ska handla om. Tänk på att utnyttja den tyska 

du redan kan. 

2. Gör ett utkast på ett papper innan du börjar teckna. Använd ord och fraser,  

som du lärt dig. Du hittar dem i dina böcker. 

3. Be din lärare gå igenom utkastet. 

4. Bestäm dig för hur dina seriefigurer ska se ut 

5. Nu kan du göra färdigt din serie. Använd dig av rutpapperet, som du fått av din  

lärare. Tänk på att den första rutan används för rubrik. 

Din serie ska bestå av max åtta stycken rutor. 

6. Ditt arbete lämnas in med en reflektion senast i slutet av lektionen fredag vecka 40 3:e 

oktober). 

 

DETTA SKA BEDÖMAS 

 Hur väl du använder dig av någon strategi för att förstå och göra dig förstådd. 

 Hur väl du formulerar dig i skrift. 

 

Viel Glück und viel Spaß! 

/Emelie 



Förmågor och kunskapskrav som är aktuella för den här uppgiften 

Kunskapskrav - Moderna språk år 7-9, LGR11  
 Bedömning 
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E C A 

* Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

Eleven kan välja bland texter och talat 

språk av enkel karaktär och från olika 

medier samt med viss relevans 

använda det valda materialet i sin 

egen produktion och interaktion. 

 

Eleven kan välja bland texter och talat 

språk av enkel karaktär och från olika 

medier samt på ett relevant sätt 

använda det valda materialet i sin egen 

produktion och interaktion. 

Eleven kan välja bland texter och talat 

språk av enkel karaktär och från olika 

medier samt på ett relevant och 

effektivt sätt använda det valda 

materialet i sin egen produktion och 

interaktion. 

* Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

* Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,   

I skriftliga framställningar av olika 

slag kan eleven formulera sig enkelt 

och begripligt med fraser och 

meningar.  

 

För att förtydliga och variera sin 

kommunikation kan eleven bearbeta 

och göra enstaka enkla förbättringar 

av egna framställningar.  

 

I skriftlig interaktion kan eleven 

uttrycka sig enkelt och begripligt 

med ord, fraser och meningar.  

 

I skriftliga framställningar av olika slag 

kan eleven formulera sig enkelt, 

relativt tydligt och till viss del 

sammanhängande.  

 

För att förtydliga och variera sin 

kommunikation kan eleven bearbeta 

och göra enkla förbättringar av egna 

framställningar.  

 

I skriftlig interaktion kan eleven 

uttrycka sig enkelt och relativt tydligt 

med ord, fraser och meningar.  

 

I skriftliga framställningar av olika slag 

kan eleven formulera sig enkelt, 

relativt tydligt och relativt 

sammanhängande.  

 

För att förtydliga och variera sin 

kommunikation kan eleven bearbeta 

och göra enkla förbättringar av egna 

framställningar.  

 

I skriftlig interaktion kan eleven 

uttrycka sig enkelt och tydligt med 

ord, fraser och meningar samt i någon 

mån anpassat till syfte, mottagare 

och situation.  

 


