
Portfoliouppgift, tyska år 8 

Die verrückte Familie 
Schreib und erzähle von einer, ein bisschen verrückten, Familie. Die Familie sollt also ein bisschen 
komisch sein. Wie heißen die Leute in der Familie? Wie alt sind sie? Wo wohnen sie? Was machen 
sie gerne in der Freizeit? Was für Musik hören sie gerne? Schreib so viel wie möglich. Benutz deine 
Fantasie und das Deutsch das du schon kannst!  
 
 
 
Beispiel:  
Der Sohn heißt Knut-Helmut und er ist 17 
Jahre alt. Er hört gern Sackpfeifen, die falsch 
spielen. Er hat zehn Hunde und er reist gern 
zu Müllabladeplätzen in anderen Ländern. Er 
liebt den Winter, weil dann badet er viel im 
Meer. Usw., usw.… 
 
 
 
Arbeitsgang: 
1. Mach eine Mind- Map über deine Familie. 

2. Schreib über deine Familie. Du darfst Wörterbuch als Hilfe benutzen.  

3. Korrigiere deinen Text. 

4. Tausch Text mit einem Freund/einer Freundin und lies und korrigiere den Text deines 

Freunds/deiner Freundin. Schreib auch drei gute Sachen mit dem Text deines Freunds/deiner 

Freundin und zwei Sachen die verbessert werden kann.  

5. Verbessere deinen Text mit Hilfe von den Kommentaren deines Freunds/deiner Freundin.  

6. Zeichne gerne deine Familie! 

7. Präsentiere deine Familie in Kleingruppen. (Auf Deutsch natürlich!)  

8. Schreib eine Reflexion.  

9. Gib deine ganze Arbeit an Emelie ab. 

 
Zeit: 
Die Arbeit soll am Freitag Woche 37 (11. September) fertig sein.  
 

 
Viel Glück und viel Spaß! 

/Emelie 
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E C A 
* Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
* Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,   
* Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 
I muntliga och 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 muntlig och skriftlig interaktion kan 
eleven uttrycka sig enkelt och 
begripligt med ord, fraser och 
meningar.  
 
 
Dessutom kan eleven välja och 
använda sig av någon strategi som 
löser problem i och förbättrar 
interaktionen. 

I muntliga och 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 muntlig och skriftlig interaktion kan 
eleven uttrycka sig enkelt och relativt 
tydligt med ord, fraser och meningar.  
 
 
 
Dessutom kan eleven välja och använda 
sig av några olika strategier som löser 
problem i och förbättrar interaktionen. 
 

I muntliga och 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 muntlig och skriftlig interaktion kan 
eleven uttrycka sig enkelt och tydligt 
med ord, fraser och meningar samt i 
någon mån anpassat till syfte, 
mottagare och situation.  
 
Dessutom kan eleven välja och använda 
sig av flera olika strategier som löser 
problem i och förbättrar interaktionen. 
 

 

 


