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VELKOMMEN 





Hvordan går det med dine elevers tyske 
ordforråd? Hvad er de største udfordringer? 

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.









** Stæhr (2008), Milton (2013), 
Tschirner, Hacking & Rubio (2018) samt derdiedas.dk



















Primært lavfrekvente ord











































Dækning i autentiske tyske tekster

Top 10 29 %

Top 100 55 %

Top 500 69 %

Top 1000 73/76* %

Top 2000 79/82 % 

*De 3 første tal stammer fra derdiedas.dk; 
tallene for top 1000/2000 stammer fra både derdiedas.dk og Tschirner (2009)









I får top30 med i dag – der er flere ordlister på derdiedas.dk















Hvor mange ord skal eleverne kende i en tekst for at 
kunne bestå en tekstforståelsestest bagefter? 

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



F.eks. Schmitt, Jiang & Grabe 2011)



44 %

Når vi er ________ _ _____, ________ jeg, at dit ________ på

de _________ _______ _____________ ___________ vil være

__________ ___ _______, _________ med _______ til ____ 

___________ __________ mellem __________ og

___________.



65 %

Når vi er ________ i dag, ________ jeg, at dit _______ på de 

_______________, som __________ sprogelever __________, vil

være_________for altid; ________ med ________til

___ _________ forhold mellem _________ og ordforråd



88 %

Når vi er færdige i dag, håber jeg, at dit syn på de ________, som

dine sprogelever møder, vil være ændret for altid; ______ med 

_______ til det ____________forhold mellem læsekompetence

og ordforråd.



97 %

- Og kan I gætte det manglende ord? 

Når vi er færdige i dag, håber jeg, at dit syn på de udfordringer, 

som dine sprogelever møder, vil være ændret for altid; især med 

hensyn til det ____________ forhold mellem læsekompetence

og ordforråd.



Høj dækningsgrad fører til bedre forståelse og til bedre  muligheder for 
at tilegne sig nye ord – bl.a. ved at bruge gættestrategier.

Når vi er færdige i dag, håber jeg, at dit syn på de udfordringer, 

som dine sprogelever møder, vil være ændret for altid; især med 

hensyn til det gensidige forhold mellem læsekompetence og

ordforråd.



1) Spørgsmål 

2) Snak om tekster
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besuchen wir manchmal 
gut 

Berg. 88 % (92 % med håndbold og ski)

















Eine








TRÆN ORDFORRÅD – MED
ORDLISTER

2 FORMÅL:
- Hjælp til læsningen

- Få et større ordforråd 



MATERIALER √

TRÆNING OG AKTIVITETER

ELEVEN



BEHOV SØGNING EVALUERING



FOKUS

*Nation (2001, s. 81)



-

-





Højfrevente ord = træn ordet

Lavfrekvente ord = træn strategier











Hvordan træner dine elever en 
række ord på en liste ( 5 - 20 ord) ?  

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.





Dag 
1a

”Smag på ordene”  fokus på udtale & gæt på betydning
(gerne transparente ord) 

parvis 

Dag 
1b 

Kender du 
ordene? 

Læs og gæt på betydning alene / parvis

Dag 
2

”Diktat” Fokus på at lytte og skrive (hvordan skrives 
dette ord mon?) 
Evt. med LST-værktøjer (fokus på udtale)

parvis

Dag 
3

”Memory” Træn betydningen (dansk på et kort  – tysk på 
et andet)

alene/parvis / grupper



Dag 
4a

Hold en tale med 
5 /10 ord  

Prøv at bruge ordene. Talen behøver ikke give 
mening. 

alene/parvis

Dag
4b

Skriv en vrøvle-
historie med 5 / 10 
ord

Prøv at bruge ordene. Historien behøver ikke 
give mening. 

alene / parvis

Dag 
5

”Teepott” (bedst 
med substantiver)

Eleven forbereder et par sætninger med et af 
ordene, men udskifter ordet med ”teepott”. 

”ich teepott Elsebeth. Mein Mann teepott
Søren.”

Eleven fortæller 
sætningerne. Resten af 
klassen gætter 
”teepott”-ordet. 















•

•

•

•

•









1)

2)

3)



Prøv selv quizlet.com 

Bruger du allerede quizlet, kan du eventuelt kigge på 
nogle af de kortspil, jeg har med. 

https://quizlet.com/


Fluency Aktiviteter

”Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt  / skriftligt i 
et forståeligt og sammenhængende sprog.” 

(Kompetencemål 9. klasse) 





1)

2)

3)

4)













Familiestamtræet

 Giv hver elev en rolle i en familie 
via en seddel. På den seddel, som 
de får, skal der være nok 
informationer til, at de kan gå ud 
og finde resten af deres familie, og 
så tage familiens stamtræ på 
tavlen. Sværhedsgraden 
på sedlerne kan variere fra klasse til 
klasse.

 Evt. konkurrence mellem 
familierne.

Gæt 4 forbindelser

 Vis eleverne 4 billeder fra lærerens 
liv og giv dem 5 -10 minutter 
(gerne tidspres før pausen) til at 
gætte forbindelsen til lærerens liv. 
De må stille alle de spørgsmål, som 
de kan formulere, så de stadig 
er forståelige. Fejl accepteres, så 
længe spørgsmålet kan forstås.



Mein Leben



Gesprächskarten (kortspil fra VEKTOR) 

Gesprächskarten fra derdiedas.dk eller læringsportaler 





Tim Bendzko: das Leben wieder lieben









https://www.derdiedas.dk/brug-
billedet/

https://www.koelln.de/wissen-fun/wimmelbilder/

https://www.derdiedas.dk/brug-billedet/


























Fremmedsprogsundervisningens 4 ben

1) Meningsfyldt 
INPUT  (eleven lytter 
og læser)

2) Meningsfyldt 
OUTPUT (eleven taler 
og skriver)

3) Fokus på ord 4) Fluency

Inspireret af Paul Nation (2007): 1) meaning focused input, 2) meaning focused output, 
3) Language focused learning, 4) fluency development



Fremmedsprogsundervisningens 4 ben

1) Meningsfyldt 
INPUT  (eleven lytter 
og læser)

2) Meningsfyldt 
OUTPUT (eleven taler 
og skriver)

3) Fokus på ord 4) Fluency

Inspireret af Paul Nation (2007): 1) meaning focused input, 2) meaning focused output, 
3) Language focused learning, 4) fluency development



1



Julia

Erfurt in Thüringen

Lehrling in einer Buchbinderei

Tierärztin werden

Ingenieurstudium ablehnen

Felix

Gegner des Regimes

Ausreiseantrag

2.



 Quizlet.com 

 https://www.derdiedas.dk/

 https://www.kulturakademi.de/dk/materiale_oversigt/

 https://Dksang.dk/1374

 http://tidligsprogstart.dk/zungenbrecher/

 https://german.net/reading/

 https://superreaders.alinea.dk/

 https://www.koelln.de/wissen-fun/wimmelbilder/

https://www.kulturakademi.de/dk/materiale_oversigt/
https://www.derdiedas.dk/
https://www.kulturakademi.de/dk/materiale_oversigt/
https://dksang.dk/1374
http://tidligsprogstart.dk/zungenbrecher/
https://german.net/reading/
https://superreaders.alinea.dk/
https://www.koelln.de/wissen-fun/wimmelbilder/
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Jeg ved mere om ordforråd og 
ordforrådstilegnelse nu end kl. 9 i 
morges. 

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Jeg har fået ideer eller overvejelser, 
som jeg kan bruge som tysklærer. 

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.





FRA BECHMANNS UNDERSØGELSE af 1g´ elevers ordforråd 
og læseforståelse og sammenhængen mellem disse.
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