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Der Sprung 2, Kapitel 1 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

 
Samtale 
Eleven kan gennemføre 
korte dialoger om nære 
emner. 
Eleven har viden om enkle 
kommunikationsstrategier. 
 

 
Samtale 
Eleven kan ved hjælp af 
spørgsmålene og 
præsentationsteksterne 
indgå i dialoger med 
hinanden. Eleven kan 
både stille spørgsmål til  
andre  og præsentere sig 
selv med bl.a. navn, 
alder, familie, 
fritidsinteresser og 
yndlingsfag. 

 
Niveau 1: Eleven stiller og besvarer få 
spørgsmål, bruger bogen som støtte og 
læser spørgsmålene op. Eleven skriver 
sætninger om sig selv og kigger på dem 
ved præsentationen. 
  
Niveau 2: Eleven stiller og besvarer en del 
spørgsmål  uden at behøve bogen som 
støtte undervejs. Eleven  bruger egne 
stikord som hjælp til at fortælle om sig 
selv.  
 
Niveau 3: Eleven stiller og besvarer 
spørgsmål  og fortæller frit om sig selv 
uden at behøve at kigge i hverken bog 
eller egne stikord imens.  
 

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk 
om nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 

Lytning 
Eleven kan forstå, hvad 
hun hører, når personer 
præsenterer sig selv, og 
hun kan vælge det rigtige 
svar ud af flere 
muligheder. 
 

 

 
Præsentation 
Eleven kan i et enkelt sprog 
tale om nære emner. 
Eleven har viden om 
forberedelse af enkle 
præsentationer på tysk. 
 

 
Præsentation 
Eleven kan skrive  
sætninger om sig selv og 
bruge dem til at fortælle 
om sig selv til en 
kammerat 

 

Læsning Læsning  
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Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle 
tekster inden for nære 
emner. 
Eleven har viden om at 
læse efter hovedindhold.  

Eleven kan læse og forstå 
tekster, der handler om 
unge, der præsenterer 
sig selv. 
 
 

Skrivning 
Eleven kan skrive enkle 
sætninger. 
Eleven har viden om brug 
af opslagsteknologier. 
 

Skrivning 
Eleven kan i et enkelt 
sprog skrive sætninger 
om sig selv med støtte i 
en ordbog, fx bogens 
kapitelordliste eller en 
digital ordbog. 
 
 

 

Sprogligt fokus  
Eleven kan skrive enkle 
udtryk klart og forståeligt. 
Eleven har viden om 
retstavning og tegnsætning. 
 

Sprogligt fokus  
Eleven kan vælge ord og 
vendinger i kapitlets 
tekster og skrive dem 
korrekt af. 

 

 

 

  



Side 3 af 23  Forløbsvejledning © Alinea  

Der Sprung 2, Kapitel 2 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk 
om nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 
 

Lytning 
Eleven kan forstå en 
lyttetekst, der handler 
om, hvilken årstid 
forskellige personer 
bedst kan lide eller ikke 
kan lide og hvorfor.  
 
 
 

 
Niveau 1: Eleven lytter til teksten, og må 
have hjælp til forståelse af mange ord. 
Eleven besvarer nogle af spørgsmålene til 
teksten, men slår af og til over i dansk eller 
engelsk. 
 
Niveau 2: Eleven lytter til teksten og 
afkoder hovedindholdet ved at besvare de 
fleste spørgsmål på tysk. 
 
Niveau 3: Eleven lytter til teksten, og viser 
stor forståelse for teksten ved at besvare 
spørgsmålene på tysk med fin intonation 
og uddybende. Eleven fortæller desuden 
frit, hvilken årstid, eleven selv bedst kan 
lide.  

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Skrivning 
Eleven kan skrive enkle 
sætninger. 
Eleven har viden om brug 
af opslagsteknologier. 
 
 
 
 

Skrivning 
Eleven kan i et enkelt 
sprog skrive sætninger 
om sig selv, hvad hun gør 
i løbet af året, og hvornår 
hun gør det. 
 
 

 

Sprogligt fokus  
Eleven kan skrive enkle 
udtryk klart og forståeligt. 
Eleven har viden om 
retstavning og tegnsætning. 
 

Sprogligt fokus  
Eleven kan samle ord og 
sætninger fra 
årstidstegningerne og 
skrive dem korrekt af. 
 

 

Kulturmøde 
Eleven kan anvende enkle 
tyske udtryk i mødet med 
tysktalende. 
Eleven har viden om 

Kulturmøde 
Eleverne kan tilegne sig  
viden om skisports og 
vintersportarters 
betydning i tysktalende 
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sammenhæng mellem tysk 
sprog og kultur. 
 

lande. Eleven kan bruge 
ordene i samtale om, 
hvad man foretager sig 
om vinteren. 
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Der Sprung 2, Kapitel 4 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

Sprogligt fokus  
Eleven kan formulere enkle 
sætninger. 
Eleven har viden om den 
simple sætnings opbygning. 
 
 

Sprogligt fokus  
Eleven kan skrive en kort 
dialog med en ukendt 
gæst med udgangspunkt 
i mønsterdialogen i 
kapitlets tekst A. 
Eleven anvender rigtig 
form af udsagnsord, når 
han stiller spørgsmål til 
personer, der tiltales 
med Sie. 
 

Niveau 1: Eleven skriver sammen med en 
kammerat en kort dialog med nogle få 
sætninger. Eleven henter en del hjælp i 
dialogen/interviewet i tekst A. 
 
Niveau 2: Eleven skriver alene eller 
sammen med en kammerat en dialog, 
hvori der indgår et interview. Eleven 
henter ord og udtryk fra interviewet i 
tekst A.  
 
Niveau 3: Eleven skriver alene eller 
sammen med en kammerat en dialog med 
et interview. Eleven bruger ord og 
vendinger fra tekst A , men tilføjer selv 
andre ,som hun slår op i ordlisten i bogen 
eller i andre ordbøger. 
 

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk 
om nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 
 
 

Lytning 
Eleven kan forstå, hvilket 
job, det handler om, når 
han hører personer, der 
fortæller om deres job. 
 
 
 

 

Samtale 
Eleven kan gennemføre 
korte dialoger om nære 
emner. 
Eleven har viden om enkle 
kommunikationsstrategier. 
 

Samtale 
Eleven kan anvende 
spørgeordene fra 
kapitlets tekster til at 
indgå i dialoger, hvor han 
stiller spørgsmål til andre 
og selv besvarer 
spørgsmål, bl.a. i nye 
dialoger, hvori der indgår 
en ”hemmelig gæst”. 
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Præsentation 
Eleven kan i et enkelt sprog 
tale om nære emner. 
Eleven har viden om 
forberedelse af enkle 
præsentationer på tysk. 
 

Præsentation 
Eleven kan  fortælle om, 
hvilke bøger, han har 
læst af Ole Lund 
Kirkegaard og evt. også, 
hvad de handlede om. 
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Der Sprung 2, Kapitel 5 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

 
Tekster og medier 
Eleven kan arbejde med  
Information i enkle tekster 
og billeder. 
Eleven har viden om 
tekstopbygning 
og informationssøgning på 
tysk. 
 
 
 
 
 
. 
 

 
Tekster og medier 
Eleven kan læse en tekst om 
”Der Ampelmann” , vælge 
informationer fra teksten og 
på dansk eller tysk fortælle 
om ”der Ampelmann”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Niveau 1: Eleven  fortæller om ”der 
Ampelmann” på dansk med udgangspunkt i 
tekst C . 
 
Niveau 2: Eleven finder de vigtigste 
informationer om ”der Ampelmann” og 
præsenterer en del af informationerne på tysk. 
  
Niveau 3: Eleven finder de vigtigste 
informationer om ”der Ampelmann i teksten, 
og søger yderligere information på nettet og 
præsenterer hele sin viden på tysk i ord og 
billeder.  

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Samtale 
Eleven kan gennemføre korte 
dialoger om nære emner. 
Eleven har viden om enkle 
kommunikationsstrategier 
 
 
 
 

Samtale 
Eleven kan spørge om vej til 
forskellige steder i en by, og 
kan give en enkel 
rutebeskrivelse. 
 
 

 

 
Sprogligt fokus 
Eleven kan formulere enkle 
sætninger. 
Eleven har viden om den 
simple sætnings opbygning. 

 
Sprogligt fokus 
Eleven kan fremføre mindst 
en af dialogerne i kapitlet og 
lave ændringer med brug af 
korrekt kongruens. 
 

 

Læsning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle 

Læsning 
Eleven kan ved hjælp en CL 
–struktur forstå 
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tekster inden for nære emner. 
Eleven har viden om at læse 
efter hovedindhold. 
 

hovedindholdet i teksten 
”Der grüne Mann”. 
 

Sprogligt fokus 
Eleven kan skrive enkle udtryk 
klart og forståeligt. 
Eleven har viden om 
retstavning og tegnsætning. 

Sprogligt fokus  
Eleven kan skrive enkle 
sætninger i en dialog, hvori 
der indgår en 
rutebeskrivelse. 
 

 

Kulturmøde 
Eleven kan anvende enkle 
tyske udtryk i mødet med 
tysktalende. 
Eleven har viden om 
sammenhæng mellem tysk 
sprog og kultur. 
 
 
 

Kulturmøde 
Eleven kan på enten tysk 
eller dansk fortælle lidt om 
Tysklands historie efter 2. 
verdenskrig frem til 
murens fald. Eleven kan 
fortælle om ”der 
Ampelmann.” 
 

 

 

 

 

  



Side 9 af 23  Forløbsvejledning © Alinea

Der Sprung 2, Kapitel 6 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

Præsentation 
Eleven kan i et enkelt sprog 
tale om nære emner. 
Eleven har viden om 
forberedelse af enkle 
præsentationer på tysk. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Præsentation 
Eleven kan spille historien 
(tekst A) og  kan præsentere 
sin egen slutning.   
 
 
 
 
 

Niveau 1: Eleven vælger sammen med nogle 
kammerater et mindre stykke af historien og 
spiller det. Eleven har brug hjælp til at forstå  
og udtale ordene og støtter sig meget til bogen 
undervejs.  
 
Niveau 2: Eleven vælger sammen med nogle 
kammerater noget af historien og de skriver en 
slutning.  Eleven spiller historien og støtter sig 
til bogen og egen tekst undertiden ved 
oplæsning.  
 
Niveau 3: Eleven dramatiserer med nogle 
kammerater så godt som hele historien og 
inkluderer deres egen slutning.  Eleven 
dramatiserer sin rolle med indlevelse, flydende 
og uden brug af teksten.  
 

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk om 
nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 

Lytning 
Eleven kan forstå, hvad det 
handler om, når hun hører 
om forskellige situationer 
hos dyrlægen. Eleven  kan 
vælge det rigtige svar ud af 
flere muligheder. 
 

 

Læsning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle 
tekster inden for nære emner. 
Eleven har viden om at læse 
efter hovedindhold. 
 

Læsning 
Eleven kan læse og forstå en 
tekst med en åben slutning 
og meddigte videre på 
tekstens indhold. 
 
 
 

 

Skrivning 
Eleven kan skrive enkle 
sætninger. 
Eleven har viden om brug af 
opslagsteknologier. 
 
 

Skrivning 
Eleven kan skrive 
billedtekster og en ny 
slutning til historien i et 
enkelt sprog.  
Eleven kan bruge ordbog, fx 
bogens kapitelordliste eller 
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 en digital ordbog. 
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Der Sprung 2, Kapitel 8 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

 
Kulturforståelse  
Eleven kan sammenligne 
tysktalende kulturer med 
egen kultur.  
Eleven har viden om 
levevilkår i tysktalende 
lande. 
 

 
Kulturforståelse 
Eleven kan udtrykke, at 
hun ved noget om nogle 
tyske byer, og hvor de 
ligger. 

 
Niveau 1: Eleven vælger nogle tyske byer og 
skriver korte sætninger om dem på tysk. 
Eleven illustrerer sine sætninger med fotos. 
Eleven læser sine sætninger op, og skal have 
hjælp til udtale nogle af ordene. 
 
Niveau 2: Eleven skriver længere sætninger og 
læser sine sætninger op med god udtale. 
Eleven viser desuden på et tysklandskort, hvor 
byerne ligger undervejs. 
 
Niveau 3: Eleven fortæller om sine byer uden 
at behøve at kigge på sine sætninger imens. 
Eleven både peger på kortet og på sine 
illustrationer undervejs.   

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk om 
nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 
 

Lytning 
Eleven kan fortælle, hvilke 
byer, der er tale om, når 
hun lytter til teksten 
”Andreas´ Reisetagebuch” 
og ”Wir besuchen”. 

 

 
Samtale 
Eleven kan gennemføre korte 
dialoger om nære emner. 
Eleven har viden om enkle 
kommunikationsstrategier. 
 

 
Samtale 
Eleven kan sammen med en 
kammerat i øvebogen stille 
og besvare spørgsmål om, 
hvad de foretager sig på 
hvilke tidspunkter. 
 

 

 
Præsentation 
Eleven kan i et enkelt sprog 
tale om nære emner. 
Eleven har viden om 
forberedelse af enkle 
præsentationer på tysk. 
 

 
Præsentation 
Eleven kan skrive og 
fortælle noget om Tyskland 
eller et andet tysktalende 
land. Eleven kan evt. 
indspille sine tekster som 
præsentationer. 
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Der Sprung 2, Kapitel 9 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

Samtale 
Eleven kan gennemføre 
korte dialoger om nære 
emner. 
Eleven har viden om enkle 
kommunikations-strategier. 
 
 

Samtale 
Eleven kan samtale om, 
hvad han foretager sig 
om aftenen. 
 

Niveau 1: Eleven skriver og fremfører 
sammen med en kammerat en dialog om, 
hvad de vil fortage sig om aftenen. Eleven 
har brug for at have teksten ved hånden 
og må have hjælp og støtte til såvel udtale 
som forståelse af ordene, når den relativt 
korte dialog læses op. 
 
Niveau 2: Eleven lærer sine replikker i 
dialogen udenad, og elevens udtale er god 
og forståelig. 
 
Niveau 3: Eleven kan udover at sige sine 
replikker med sikker og tydelig udtale også 
tilføje nye og relevante replikker 
undervejs og fx også stille og besvare 
spørgsmål. 
 

 
Andre færdigheds-
/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk 
om nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 
 
 
 
 
 

Lytning 
Eleven kan forstå og 
skrive, hvilke 
musikinstrumenter 
navngivne personer 
spiller. 
 
 
 
 
 

 

Præsentation 
Eleven kan i et enkelt sprog 
tale om nære emner. 
Eleven har viden om 
forberedelse af enkle 
præsentationer på tysk. 

Præsentation 
Eleven  kan fortælle om 
egen musikinteresse, 
hvilket instrument, han 
selv spiller, og hvilken 
musik, han godt kan lide. 
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Sprogligt fokus 
Eleven kan skrive enkle 
udtryk klart og forståeligt. 
Eleven har viden om 
retstavning og tegnsætning. 
 

Sprogligt fokus 
Eleven kan skrive 
navneord med stort 
begyndelsesbogstav, 
og udfylde manglende 
vokaler i udsagnsord. 
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Der Sprung 2, Kapitel 10 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

Læsning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle 
tekster inden for nære 
emner. 
Eleven har viden om at 
læse efter hovedindhold. 
 

Læsning 
Eleven kan læse, forstå 
og gengive 
hovedindholdet i tekster 
om sportsgrene. 
 

Niveau 1: Eleven læser teksten sammen 
med en kammerat, og de genfortæller 
interviewet for hinanden. Eleven behøver 
hjælp til at forstå ord og vendinger. Når 
eleven læser op, slår eleven af og til over i 
en fordansket udtale. 
 
Niveau 2: Eleven genfortæller 
interviewets indhold uden at behøve at 
kigge i teksten mere end et par gange 
undervejs. 
 
Niveau 3: Eleven forstår hurtigt indholdet 
i interviewet, gengiver det og går derefter 
over til at formulere spørgsmål og svar til 
et interview i en anden tekst.  

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk 
om nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 
 

Lytning 
Eleven kan bl.a. ved at 
besvare spørgsmål vise, 
at hun kan forstå, hvad 
det handler om, når hun 
hører personer fortælle 
om, hvor de har smerter. 

 

Præsentation 
Eleven kan i et enkelt sprog 
tale om nære emner. 
Eleven har viden om 
forberedelse af enkle 
præsentationer på tysk. 
 

Præsentation 
Eleven kan fortælle om 
nogle sportsgrene, hvad 
sporten hedder, og hvad 
hun synes om den. 
 

 

Sprogligt fokus 
Eleven kan formulere enkle 
sætninger. 
Eleven har viden om den 
simple sætningsopbygning.

Sprogligt fokus  
Eleven kan genkende og 
sige, om navneord for 
kropsdele er der-, die- 
eller das-ord.
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Der Sprung 2, Kapitel 11 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

Samtale 
Eleven kan gennemføre 
korte dialoger om nære 
emner. 
Eleven har viden om enkle 
kommunikationsstrategier. 
 
 

Samtale 
Eleven kan bestille noget 
at spise og drikke. 
 
 
 
 

Niveau 1: Eleven fremfører delvist en af 
dialogerne i tekstbogen udenad og 
opfører eller indspiller den sammen med 
en kammerat med megen støtte i bogen. 
Eleven forstår ord og vendinger i den 
valgte tekst med en del hjælp. 
 
Niveau 2: Eleven fremfører  en tilsvarende 
dialog som  fx”Im Café”, og ændrer den 
ved at bestille noget andet at spise og 
drikke. Eleven fremfører dialogen eller 
indspille den med andre med god udtale. 
Eleven har brug for at have sin tekst ved 
hånden, når dialogen fremføres. 
 
Niveau 3: Eleven fremfører med en eller 
flere kammerater helt nye dialoger, hvori 
en situation på en café indgår. Dialogerne 
fremføres med indlevelse og god 
forståelig udtale og uden, at eleven kigger 
i teksten undervejs. 
 

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk 
om nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 
 
 
 
 
 
Læsning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle 

Lytning 
Eleven kan krydse rigtige 
svar af i en tabel efter at 
have lyttet til tekst, der 
handler om et festudvalg, 
der diskuterer, hvem der 
skal gøre hvad til en 
klassefest.  
 
 
 
 
Læsning 
Eleven kan vise, at hun 
kan læse og forstå en 
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tekster inden for nære 
emner. 
Eleven har viden om at 
læse efter hovedindhold  
 
 

tekst, som fx  ”Eis” ved at 
besvare forståelses-
spørgsmålene til.  
 
 

Skrivning 
Eleven kan skrive enkle 
sætninger. 
Eleven har viden om brug 
af opslagsteknologier. 
 

Skrivning 
Eleven kan skrive 
sætninger i et enkelt 
sprog, der indgår i nye 
dialoger. Eleven henter  
støtte i en ordbog fx 
bogens kapitelordliste 
eller en digital ordbog 
undervejs. 
 

 

Sprogligt fokus  
Eleven kan skrive enkle 
udtryk klart og forståeligt. 
Eleven har viden om 
retstavning og tegnsætning. 
 

Sprogligt fokus 
Eleven kan fx oversætte 
enkle danske sætninger 
til tysk. 
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Der Sprung 2, Kapitel 12 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

Læsning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle 
tekster inden for nære 
emner. 
Eleven har viden om at 
læse efter hovedindhold. 

Læsning 
Eleven kan vise, at hun 
kan læse og forstå en 
tekst om at gå på 
diskotek ved at svare på 
spørgsmål og omskrive 
sætninger, så de passer 
til indholdet i teksten. 
 
 

Niveau 1: Eleven viser, at hun forstår 
noget af teksten ved at besvare 
spørgsmålet, finde nogle enkelte ord i 
teksten, og har brug for hjælp fra læreren 
til at forstå  sætningerne i 
omskrivningsopgaven.   
 
Niveau 2: Eleven viser, at hun nogenlunde 
forstår teksten i tekstbogen ved at 
besvare spørgsmålet, finde ordene i 
teksten og skriver en del sætninger i 
omskrivningsopgaven uden hjælp fra 
lærer eller andre kammerater. 
  
Niveau 3: Eleven viser, at hun forstår 
teksten ved at løse alle opgaver rigtigt på 
egen hånd Eleven genfortæller desuden 
teksten frit efter at have læst den et par 
gange. 
 

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk 
om nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 
 
 

Lytning 
Eleven kan ved at besvare 
spørgsmål vise, at de kan 
forstå, hvad en tekst 
handler om, når de hører 
personer tale om, hvad de 
skal efter et besøg på 
diskotek. 
 
 

 

Sprogligt fokus  
Eleven kan skrive enkle 
udtryk klart og forståeligt. 
Eleven har viden om 
retstavning og tegnsætning. 
 
 
 

Sprogligt fokus  
Eleven kan skrive korrekte 
oversættelser af danske 
småord. 
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Der Sprung 2, Kapitel 14 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

 
Sprogligt fokus (F2) 
Eleven kan udtale ord og 
udtryk med forståelig 
intonation 
 

 
Sprogligt fokus (F2) 
Eleven kan læse og 
spille mindst én scene af 
eventyret Hänsel und 
Gretel med indlevelse, 
fantasi, tydelig og 
forståelig artikulation og 
god udtale. 
 

Niveau 1:  
Eleven læser sine replikker, men støtter 
sig meget til teksten undervejs. Udtalen er 
usikker og af og til fordansket, fx når ordet 
ligner det tilsvarende danske, som fx 
ordene Zucker og Stiefmutter.  
 
Niveau 2:  
Eleven har brug for at have teksten i 
hånden, mens han eller han læser sine 
replikker op. Elevens udtaler sætningerne 
forståeligt. Eleven trækker delvis på sin 
forhåndsforståelse fra den danske udgave 
Hans og Grethe i sin forståelse af teksten.  
 
 
Niveau 3:  
Eleven ser en positiv udfordring i at sige 
sine replikker på tysk uden at kigge i 
teksten undervejs. Eleven har en flydende,  
klar og næsten fejlfri udtale og fremfører 
teksten med indlevelse og fantasi.  

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk 
om nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 
Læsning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle 
tekster inden for nære 
emner. 
Eleven har viden om at 
læse efter hovedindhold 

Lytning 
Eleven kan forstå, hvad 
det handler om, når han 
hører eventyret” Hänsel 
und Gretel.” 
 
 
Læsning 
Eleven kan vise, at han 
kan læse og forstå 
eventyret ”Hänzel und 
Gretel,” som han måske 
også kender fra dansk. 
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Kulturforståelse 
Eleven kan sammenligne 
tysktalende kulturer med 
egen kultur. 
Eleven har viden om 
levevilkår i tysktalende 
lande. 
 
 
 
 
 

Kulturforståelse 
Eleven kan sammenligne 
tysk og dansk kultur ved fx 
at tale om, hvad de 
forskellige udgaver af 
folkeeventyr, der både 
kendes i Danmark og 
tysktalende kulturer hedder 
på de to sprog. 
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Der Sprung 2, Kapitel 15 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

 
Samtale 
Eleven kan gennemføre 
korte dialoger om nære 
emner. 
Eleven har viden om enkle 
kommunikationsstrategier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Samtale 
Eleven kan spille dialoger 
om at købe varer i 
forskellige slags butikker 
fx en boghandel og en 
elektronikafdeling. 
 
 
 
 

Niveau 1: Eleven fremfører en af 
dialogerne i tekstbogen delvist udenad. 
Eleven forstår ord og vendinger i den 
valgte tekst med en del hjælp. 

 
Niveau 2: Niveau 2: Eleven fremfører et 
par af dialogerne og indsætter enkelte nye 
ord i dialogen ved at købe noget andet. 
Eleven fremfører dialogen med udmærket 
udtale og næsten udenad.   
 
Niveau 3: Eleven fremfører med en eller 
flere kammerater helt nye dialoger, hvori 
situationer med indkøb indgår. Dialogerne 
fremføres med indlevelse og god 
forståelig udtale og uden, at eleven kigger 
i teksten undervejs. 
 

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Lytning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk 
om nære emner. 
Eleven har viden om at lytte 
efter hovedindhold. 
 

Lytning 
Eleven kan forstå, i hvilke 
butikker nogle dialoger 
foregår og kan vise det 
ved at sætte kryds ved en 
tegning. 

 

Læsning 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle 
tekster inden for nære 
emner. 
Eleven har viden om at 
læse efter hovedindhold. 

Læsning 
Eleven kan læse og forstå 
en tekst, der handler om 
at gå på indkøb i 
forskellige butikker. 
 
 

 
 

 
Sprogligt fokus 
Eleven kan skrive enkle 

 
Sprogligt fokus 
Eleven kan samle ord for 
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udtryk klart og forståeligt. 
Eleven har viden om 
retstavning og tegnsætning. 
 
 

ting, man kan købe og 
anvende dem i en ny 
dialog, som eleven selv 
skriver. 
 

 

 

 

  



Side 23 af 23  Forløbsvejledning © Alinea 

Der Sprung 2, Weihnachten 

Læringsmål og tegn på læring for 1. forløb (5.-7. klassetrin) fase 3 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Fokus-færdigheds-/vidensmål 

 
 
Fokus-læringsmål  
 

 
Tegn på læring i forhold til fokus-
læringsmålet 
 

Kulturforståelse 
Eleven kan sammenligne 
tysktalende kulturer med egen 
kultur.  
Eleven har viden om levevilkår 
i tysktalende lande 

Kulturforståelse 
Eleven kan med 
udgangspunkt i teksten i 
tekstbogen fortælle om 
juletraditioner i Tyskland og 
sammenligne dem med 
egne traditioner. 

Niveau 1: Eleven fortæller med støtte i 
billeder og tekst om nogle tyske 
juletraditioner. Eleven fortæller fortrinsvis 
på dansk. 
 
Niveau 2: Eleven fortæller med støtte i 
nøgleord og sætninger fra kapitlet lidt om 
julens traditioner i Tyskland på tysk. 
 
Niveau 3: Eleven fortæller frit uden at 
kigge i bogen om de tyske juletraditioner 
og sammenligner dem med danske 
juletraditioner. 
 

 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 

Tekst og medier 
Eleven kan arbejde med 
information i enkle tekster 
og billeder. 
Eleven har viden om 
tekstopbygning og 
informationssøgning på 
tysk. 
 

Tekst og medier 
Eleven kan følge bl.a. en 
tysk instruktion og bage  
” Vanillekipferl” efter en  
opskrift. 
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