
Læringsmål og tegn på læring for (5.-7. klassetrin) fase 2  Du bist dran 6. kl © Alinea 2015 

A Spaß in den Schulferien 
 

Færdigheds/ 
vidensmål  
 

 
Omsat læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

Lytning 
Eleven kan forstå enkle 
budskaber om nære 
emner 
 
Læsning 
Eleven kan gætte 
kvalificeret ud fra en 
sammenhæng 
 
Samtale (F3) 
Eleven kan gennemføre 
korte dialoger om nære 
emner 

 
Eleven kan forstå en 
dialog i et badeland om 
aktiviteter og gengive 
den. 

Niveau 1: Eleven forstår det meste af 
indholdet i dialogen og indspiller den.  
 
Niveau 2: Eleven forstår indholdet og 
indspiller dialogen med enkelte nye ord. 
 
Niveau 3: Eleven gengiver indholdet og 
indspiller dialogen med mange nye ord og 
bruger ord der betyder at noget er sjovt og 
godt.  

 

Kan iagttages ved opgave 2, 3 og 4. 
   
 
Andre færdigheds-
/vidensmål  
 

 
Omsatte læringsmål 
 

 
Tekster og medier  
Eleven kan arbejde med 
information i enkle 
tekster og billeder. 

 
 
Eleven kan finde informationer i en plakat om Neanderbad. 

 
 

 
Sprogligt fokus (F3) 
Eleven har viden om den 
simple sætnings 
opbygning 

 
 
Eleven kan bruge udsagnsordet sein. 
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B Die verrückte SMS 
 

Færdighedsmål/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

Præsentation 
Eleven kan præsentere nære 
emner 

 
Eleven kan fortælle om 
sine egne ferieakti-
viteter  
 

 
Niveau 1: Eleven fortæller om ferieaktiviteter 
udelukkende ved hjælp af opgavens talebobler.  
 
Niveau 2: Eleven fortæller om ferieaktiviteter 
ved at ændre enkeltord uden brug af talebobler.  
 
Niveau 3: Eleven fortæller frit om flere 
ferieaktiviteter. 
 

Kan iagttages ved opgave
   
 
Andre 
færdighedsmål/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 
Tekster og Medier 
Eleven kan arbejde med 
information i enkle tekster og 
billeder 

 
Eleven kan finde informationer i en tegneserie om 

 
 

Lytning 
Eleven kan forstå enkle 
budskaber om nære emner 
 
 

 
Eleven kan forstå en tegneserie 

Sprogligt fokus 
Eleven kan udtale ord og 
udtryk med forståelig 
intonation/Eleven har viden 
om udtale, intonation og 
forholdet mellem skrift og lyd 

  
Eleven kan høre og udtale vokalerne au/eu/äu i ord. 

Læsning 
Eleven kan gætte kvalificeret 
ud fra en sammenhæng 
 

 
Eleven kan ud fra lyd og billeder forstå en tegneserie og en sms gåde. 

Skrivning  
Eleven kan skrive enkelte ord 
og udtryk. 

 
Eleven kan skrive en sms med enkelte ord. 
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A Wir kaufen ein 
 

Færdighedsmål / vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være …  

 
Samtale 
Eleven kan stille og besvare 
enkelte spørgsmål om nære 
emner. 
 
 

 
 
Eleven kan købe ind og 
sælge varer i sin egen 
butik.  
 

 
Niveau 1: Eleven bruger vendinger til at 
hilse med og får købt ind ved brug af 
kropssprog og enkelte ord.  
 
Niveau 2: Eleven bruger vendinger til at 
hilse med og beder om få udvalgte varer 
fra butikkerne og husker at tage afsked.  
 
Niveau 3: Eleven siger både goddag og 
farvel og køber med sikkerhed sine varer 
og spørger efter priser.  
 

Kan iagttages ved opg.
   
 
Andre færdighedsmål 
/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

Lytning (F1) 
Eleven kan forstå enkle ord, 
udtryk og budskaber ud fra 
situation, gestik og mimik / 
Eleven har viden om det tyske 
sprogs nære sproglige slægtskab 
med dansk 
 
(F2) 
Eleven kan forstå enkle budskaber 
om nære emner./ Eleven har 
viden om forhold mellem mimik, 
gestik og indhold i situationer. 

 
Eleven kan forstå og gætte ord for mad, drikke, tøj og elektronik  
 
 
 
 
 
 
 
Eleven kan forstå en dialog om at købe ind og når en person beder 
om en vare og en pris. 

Læsning (F1) 
Eleven kan forstå enkle ord og 
udtryk. 
(F2) 
Eleven kan gætte kvalificeret ud 
fra en sammenhæng 

 
Eleven kan forstå og gætte ord for mad, drikke, tøj og elektronik  
  
 
Eleven kan gætte varer i udvalgte butikker ud fra skilte og billeder. 

 
Sprogligt fokus  
Eleven har viden om den simple 
sætnings opbygning  

 
 
Eleven kender navneordenes køn. 
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B Im Café 
 

Færdighedsmål/ 
vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
Præsentation  
Eleven kan præsentere 
nære emner / Eleven har 
viden om brug af ord og 
udtryk om nære emner. 
 
 

 
 
Eleven kan fremføre en 
kort dialog på en cafe. 

 
 

 
Niveau 1: Eleven spiller dialogen ved 
udelukkende at læse op fra 
manuskriptet.  
 
Niveau 2: Eleven spiller sin rolle og 
bruger manuskriptet af og til. 
 
Niveau 3: Eleven spiller dialogen frit.  
 

Kan iagttages ved opgave 4. 
   
 
Andre færdigheds-
/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 
Lytning  
Eleven kan forstå enkle 
budskaber om nære 
emner/ Eleven har viden 
om forhold mellem 
mimik, gestik og indhold i 
situationer. 

 
 
Eleven kan forstå dialoger om at bestille noget at drikke og spise 
på en cafe  
 
 

 
Samtale 
Eleven kan bruge sproget 
i sang, spil leg og 
bevægelse/Eleven kan 
stille og besvare 
spørgsmål om nære 
emner 

 
 
Eleven kan synge en sang og erstatte med andre madord/ Eleven 
kan udfylde tomme felter i en dialog og spille dialogen. 

 
Læsning 
Eleven kan gætte 
kvalificeret ud fra en 
sammenhæng 

 
 
Eleven kan forstå dialoger om at bestille noget at drikke og spise 
på en cafe  

 
Sprogligt fokus  
Eleven kan efterligne og 
gentage tyske ord og 
udtryk/ Eleven har viden 
om ligheder og forskelle 
på dansk og tysk udtale.  
 

 
 
Eleven kan udtale ord med ich- og ach lyd  
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A Fünf Freunde 2 
 

Færdighedsmål/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
Lytning (F3) 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af talt tysk om 
nære emner/Eleven har viden 
om at lytte efter hovedindhold 
 
Læsning (F3) 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkelte 
tekster indenfor nære emner./ 
Eleven har viden om at læse 
efter hovedindhold. 

 
Eleven kan forstå tekst 
og film om venskab ved 
at arbejde med billeder, 
tekst, spørgsmål og 
tableauer.  

 
Niveau 1: Eleven fortæller tøvende handlingen ud fra 
billeder ved at læse teksten op. Eleven besvarer 
enkelte spørgsmål. Eleven er med i en statue fortæller 
på dansk, hvad den forestiller.  
 
Niveau 2: Eleven fortæller sammenhængende 
handlingen ud fra billederne ved at læse teksten op. 
Eleven besvarer kort alle spørgsmål. Eleven siger 
enkelte tyske ord for at beskrive statuen. 
 
Niveau 3: Eleven fortæller flydende om filmens 
handling ud fra billeder. Eleven besvarer alle 
spørgsmål med hele sætninger. Eleven kan frit 
fortælle om statuen. 

Kan iagttages ved opg.
   
 
Andre færdighedsmål 
/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

Samtale 
Eleven kan stille og besvare 
om spørgsmål om nære 
emner/ Eleven har viden om 
relevante spørgeord og 
svarstrategier. 

 
Eleven kan stille og besvare spørgsmål om venner.  
 

Præsentation 
Eleven kan præsentere nære 
emner/ Eleven har viden om 
brug af ord og udtryk om nære 
emner. 
 

Eleven kan beskrive et billede med brug af udtryk som oben, unten, 
links,rechts og  in der Mitte.  
 

Sprogligt fokus (F3) 
Eleven kan formulere enkelte 
sætninger./Eleven har viden 
om den simple sætnings 
opbygning. 
 

 
Eleven kan finde de tre ordklasser navneord, udsagnsord og tillægsord i en tekst. 

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

 
Eleverne kan lægge mærke til forskelle og ligheder mellem fx klasselokalet i 
filmen og deres eget klasselokale. 
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B Mein Freund Abdullah 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
Præsentation 
Eleven kan præsentere nære emner / 
Eleven har viden om brug af ord og 
udtryk om nære emner 
  
 

 
Eleven kan fortælle om 
en god ven. 

Niveau 1: Eleven har skrevet ord og 
læser dem op.  
 
Niveau 2: Eleven har skrevet ord og 
sætninger og læser dem op.  
 
Niveau 3: Eleven skriver mange ord og 
flere sætninger og fortæller frit om sin 
ven.  

Kan iagttages ved opgave 4-5.
   
 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

Lytning 
Eleven kan forstå enkle budskaber om 
nære emner/ Eleven har viden om 
forhold mellem mimik, gestik og 
indhold i situationer. 

Eleven kan forstå en sang om venskab 

Samtale (F1) 
Eleven kan bruge sproget i spil, sang, 
leg og bevægelse./Eleven har viden 
om enkle situations-bundne ord og 
vendinger.  

 
Eleven kan synge en sang om venskab og sætte nye ord ind. 

Sprogligt fokus  
Eleven kan udtale ord og udtryk med 
forståelig intonation/ Eleven har viden 
om udtale, intonation og forholdet 
mellem skrift og lyd. 
 
(F3) 
Eleven kan formulere enkelte 
sætninger eleven har viden om den 
simple sætnings opbygning 

 
 
Eleven kan udtale ord med fokus på bogstavet Z. 
 
 
 
Eleven kan lave sætninger med haben. 

Læsning 
Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en 
sammenhæng/ Eleven har viden om 
gættestrategier. 

 
Eleven kan forstå en tekst om en ven og om venskab. 
 

Skrivning 
Eleven kan skrive enkle ord og udtryk 

 
Eleven kan skrive ord der beskriver aktiviteter man kan lave med en 
ven og beskrive en ven. 

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

 
Eleverne kan lægge mærke til forskelle og ligheder mellem fx 
klasselokalet i filmen og deres eget klasselokale. 
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A Helden wie wir  
 

Færdighedsmål/vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
Læsning (F3) 
Eleven kan forstå hovedindholdet af 
enkle tekster indenfor nære emner/ 
Eleven har viden om at læse efter 
hovedindhold 

 
 
Eleven kan forstå tekster 
om forskellige helte. 

 
Niveau 1: Eleven gætter på enkelte ord 
i teksterne, men kan kun genfortælle 
dele af indholdet.  
 
Niveau 2: Eleven gætter sætninger i 
teksten og kan genfortælle det meste af 
indholdet.  
 
Niveau 3: Eleven gætter kvalificeret og 
kan genfortælle.  
 

Kan iagttages ved opg.
   
 
Andre færdighedsmål/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

 
Lytning 
Eleven kan forstå enkle budskaber om 
nære emner / Eleven har viden om 
forhold mellem mimik, gestik og 
indhold i situationer 

 
 
Eleven kan forstå forskellige lyttetekster om helte 

 
Samtale 
Eleven kan stille og besvare om 
spørgsmål om nære emner/ Eleven har 
viden om relevante spørgeord og 
svarstrategier. 

 
 
Eleven kan stille og besvare spørgsmål om helte og om tøj  

 
Sprogligt fokus (F1) 
Eleven kan efterligne og gentage tyske 
ord og udtryk 

 
 
Eleven kan efterligne og gentage tysk ord om tøj 

 
Skrivning 
Eleven kan skrive enkle ord og udtryk. 

 
 
Eleven kan skrive enkle ord og udtryk om helte 

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

 
 
Eleven kan sammenligne danske og tyske helte  
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B Haus in Flammen 
 

Færdighedsmål/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
Præsentation 
Eleven kan præsentere nære emner. 
/Eleven har viden om brug af ord og 
udtryk om nære emner. 
 

 
Eleven kan ved hjælp af en 
plakat beskrive sin helt eller 
heltinde  

 
Niveau 1: Eleven kan med en enkelt 
sætning begrunde valg af helt. Eleven 
læser op af et skriftligt forlæg.  
 
Niveau 2: Eleven kan præsentere sin 
helt med en del ord og nogle vendinger, 
som begrunder valg af helt. Eleven 
bruger skriftligt oplæg som støtte.  
 
Niveau 3: Eleven kan detaljeret beskrive 
sin helt og med flere vendinger begrunde 
sit valg af helt. Eleven taler uden 
støttepapir.  

Kan iagttages ved opg.
   
Andre færdighedsmål/vidensmål  Andre læringsmål 

 
Lytning  
Eleven kan forstå enkle budskaber om 
nære emner./ Eleven har viden om forhold 
mellem mimik, gestik og indhold i 
situationer. 

 
Eleven kan forstå en artikel og en dialog om helte, når de lytter til den 

Samtale (F1) 
Eleven kan bruge sproget i sang, spil, leg 
og bevægelse. 
 
(F2) Eleven kan stille og besvare 
spørgsmål om nære emner./ Eleven har 
viden om relevante spørgeord og 
svarstrategier. 

 
Eleven kan fortælle om en helt i et orienteringsløb. 
 
 
Eleven kan stille og besvare spørgsmål om helte. 
 

Sprogligt fokus (F3) 
Eleven kan udtale ord og udtryk med 
forståelig intonation./Eleven har viden 
udtale, intonation og forholdet mellem 
skrift og lyd. 

 
Eleven kan gentage og genkende sprogmelodien i tysk tale i en lille 
dialog. 

Læsning  
Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en 
sammenhæng. 
 
(F3) Eleven kan forstå hovedindholdet af 
enkle tekster inden for nære emner. 

 
Eleven kan gætte indholdet af en tekst om nogle børnehelte ud fra 
overskrifter og billeder.  
 
Eleverne kan forstå hovedindholdet af en artikel ud fra overskrift og 
billeder. 

Skrivning 
Eleven kan skrive enkle ord og udtryk 
Eleven har viden om forholdet mellem lyd 
og stavning. 

 
Eleven kan skrive ord og sætninger om helte på en plakat. 

Tekster og medier 
Eleven kan arbejde med information i 
enkle tekster og billeder.   

Eleven kan finde informationer i en avisartikel og en video.  
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A Anton in Berlin 
 

Færdighedsmål/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
 
Kulturforståelse 
Eleven kan placere tysktalende lande 
på et verdenskort./Eleven har viden 
om tysktalende landes geografi. 

 
 
Eleven kan placere Berlin på 
tysklandskortet og kan 
fortælle om seværdigheder i 
Berlin. 

 
Niveau 1: Eleven placerer Berlin korrekt 
på Tysklandskortet og nævner navne på 
enkelte seværdigheder. 
 
Niveau 2: Eleven placerer Berlin korrekt 
på Tysklandskortet. Eleven nævner 5 
seværdigheder og kan med støtte kort 
beskrive dem.  
 
Niveau 3: Eleven placerer Berlin korrekt 
på Tysklandskortet. Eleven fortæller frit 
om de seværdigheder, der er nævnt i 
bogen og tilføjer andre. 

   
 
Andre færdighedsmål/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

Lytning 
Eleven kan forstå enkle budskaber 
om nære emner. / Eleven har viden 
om forhold mellem mimik, gestik og 
indhold i situationer. 

Eleven kan forstå teksten om turen gennem Berlin. 

Samtale 
Eleven kan stille og besvare om 
spørgsmål om nære emner/ Eleven 
har viden om relevante spørgeord og 
svarstrategier. 
 

 
Eleven kan svare på spørgsmål i en Einer für alle © om teksten. 
 

Sprogligt fokus 
Eleven kan udtale ord og udtryk med 
forståelig intonation / Eleven har 
viden om udtale, intonation og 
forholdet mellem skrift og lyd 

Eleven kan bruge ord om transportmidler i forskellige aktiviteter. 

Læsning 
Eleven kan gætte kvalificeret ud fra 
sammenhængen / eleven har viden 
om gættestrategier 

Eleven kan forstå dialogen Anton in Berlin. 

Skrivning 
Eleven kan skrive enkle ord og 
udtryk. /Eleven har viden om 
forholdet mellem lyd og stavning. 

 
 
Eleven kan skrive transportord og noter om seværdigheder. 
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B Park am Gleisdreieck 
 
 

Færdigheds/ vidensmål  
 

 
Læringsmål 

 
Tegn på læring kan være 

 
Samtale 
Eleven kan stille og besvare enkle 
spørgsmål om nære emner./Eleven har 
viden om relevante spørgeord og 
svarstrategier. 
 
 

 
Eleven kan spørge og fortælle 
om, hvilke aktiviteter 
han/hun godt kan lide at lave 
i en park.  
 

 
Niveau 1: Eleven bruger både tyske 
og danske ord når hun/han spørger 
og fortæller om sine aktiviteter.  
 
Niveau 2: Eleven stiller sit spørgsmål 
på tysk og fortæller med enkle ord 
eller korte sætninger på tysk om sine 
aktiviteter.  
 
Niveau 3: Eleven stiller flere 
spørgsmål på tysk og fortæller med 
hele sætninger om sine aktiviteter  
 

   
 
Andre færdigheds-/vidensmål  
 

 
Andre læringsmål 
 

Lytning 
Eleven kan forstå enkle budskaber om 
nære emner / Eleven har viden om forhold 
mellem mimik, gestik og indhold i 
situationer 

 
Eleven kan forstå en dialog med tre unge om aktiviteter og hvordan 
mad og drikke smager. 

Samtale 
Eleven kan gennemføre korte dialoger om 
nære emner  

 
Eleven udfører en dialog om hvad de godt kan lide at spise og hvordan 
mad og drikke smager. 

Sprogligt fokus (F3) 
Eleven kan formulere enkle sætninger 
/Eleven har viden om den simple sætnings 
opbygning 

 
 
Eleven kan bruge tillægsord, der beskriver mad. 

Læsning 
Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en 
sammenhæng./ Eleven har viden om 
gættestrategier 

 
Eleven kan finde aktivitetsord i teksten om parken og derigennem 
gætte indhold og sammenhæng. 
 

Skrivning 
Eleven kan skrive enkle ord og 
udtryk./Eleven har viden om forholdet 
mellem lyd og stavning. 

 
Eleven kan skrive aktivitetsord, tillægsord om mad og ord med fokus 
på bogstavers udtale. 
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