
Ordforråd som bro
ELSEBETH BUHL BECHMANN, WWW.DERDIEDAS.DK 

- UNDERVISER PÅ SOLRØD GYMNASIUM (TYSK, AP & MUSIK) 



Hvor stort er 
elevernes 

ordforråd?

Hvor stort 
skal det være 

for at læse 
tyske tekster 

på STX? 

Hvilke ord 
kender de? 

Hvilke ord 
bør de kende? 

Hvordan 
udvikles og 

udvides 
deres 

ordforråd? 



- et frekvensbaseret 
korpus (samling af ord), indtil 

videre level 1 – 5000

(Sketch Engine)

- 5 forskellige 
ordforrådstests – måle 

størrelsen på danske elevers 
receptive ordforråd 

- aktiviteter til 
ordforrådstræning 

Samarbejdspartnere: UVM 
(udlodningsmidler 2018), NCFF, 
Tysklærerforeningen og 

professor Norbert Schmitt.

”Talent for tysk” 

dec 18 – dec 20 



Ordforråd som bro mellem elev og tekst



Valg af tekster

• Motivation + relevans

• Sværhedsgrad  



Hvor meget forstås med et ordforråd på 500 ord, 1000 
ord osv.? 
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Sport ist Mord (graded reader til A1/A2)

Liebe auf den ersten Klick (1g)

Honeckers kandierte Apfel (2g)

Sonja (3g)

Fridays for Future (avisartikel)

- der er langt til 96 - 98 %



Liebe auf den ersten Klick – med 500 ord.



Ordforråd som bro mellem elev og tekst



1fTyF, 2gTyF/2, 3gTYF…….

• Stor forskel fra top til bund

• ”Ordforråd i fingrene” (= google translate)

• Fokus på de ”forkerte” ord  (= gloselistens 

lavfrekvente ord)



10 første gloser fra ”Sonja” (Judith Hermann)*

• biegsam wie eine Gerte

• erlauben

• Muse, f

• begegnen

• Versäumnis, n

• bieder

• Kirschmund, m

• rabenschwarz

• Zopf, m

• flechten

• Frachtkahn, m

• Imbissbude, f

*Et eksempel på lavfrekvente gloser fra en tysk novelle, der bruges i 3g (og 2g).



10 første gloser fra ”Sonja” (Judith Hermann)

• biegsam wie eine Gerte

• erlauben (top 1000)

• Muse, f

• begegnen (top 2000)

• Versäumnis, n

• bieder

• Kirschmund, m

• rabenschwarz

• Zopf, m

• flechten

• Frachtkahn,, m

• Imbissbude, f



Vores elever

+ 

• De fleste 1g- og 2g-elever har et 

ordforråd på ml. 1000 og 2000. Det er 

o.k.

• 3g-elever har et ordforråd på gns. 

2500 (fra 1000 til 4000)  

-

• Der sidder elever i 1g og 2g med et 

ordforråd på helt ned til 500 ord. 

• Kun få elever opnår flere end 60 % 

rigtige i BASIS A-testen (level 0 –

500) 

NB! Dette er et første indtryk fra de første pilottests, i alt ca. 180 elever



Ordforråd som bro mellem grundskole og STX

• Hvilke ord møder eleverne i 

grundskolematerialet? 

Hvilket korpus baserer 

forlagene deres udgivelser 

på?

• 500-ord-liste
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Ordforrådsstørrelse

2 tekster fra Alinea 8 klasse

In den Ferien Im Rampenlicht gefangen



2 gode råd på falderebet

• Højfrekvente ord (top 2000/3000): 

FOKUSÉR PÅ ORD 

• Mellem- og lavfrekvente ord: 

FOKUSÉR PÅ STRATEGIER

• Indirekte træning: LÆS, LÆS, LÆS 

(og meget gerne på et passende 

niveau, så eleven faktisk læser og 

ikke bare slår ord op)

• Direkte træning: ordlister, quizlet, 

ordkort, ordlege, ordaktiviteter osv.  



RE-VP

www.lextutor.ca



Kontakt mig gerne på 
bechmann@derdiedas.dk

www.derdiedas.dk
hvis du vil vide mere, hvis din klasse vil være testklasse, hvis du og 
kollegerne ønsker en workshop, hvis du vil være med i projekter…..

mailto:bechmann@derdiedas.dk
http://www.derdiedas.dk/



