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Abstract 

 

The aim of this study is to examine the word acquisition, focusing on the nouns and word exercises, in 

two Swedish textbooks for German in the upper secondary school. The chosen method for investigating 

the nouns was corpus analysis. The noun frequency and distribution in the textbooks were analysed and 

discussed in relation to research in second language acquisition. The Involvement Load Hypothesis by 

Batia Laufer and Jan Hulstijn was used to examine the exercises in the textbooks. The study showed that 

most nouns only occurred once in the textbooks, but the most frequent nouns were well spread in the 

textbooks. Most nouns had however a very low frequency, which does not favour implicit learning by 

reading. The exercises got mostly low scores in the analysis. This correlated with the fact that most 

exercises were not productive. The conclusion is that the textbooks didn’t support word acquisition 

through implicit learning very well and that most exercises are primarily designed to support receptive 

knowledge and use of vocabulary and not productive.      

 

 

 

 

 

Nyckelord: substantiv, tyskundervisning, ordinlärning, korpusanalys, läroböcker.  

 

 





 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 6 

2 Forskningsbakgrund ................................................................................................ 7 

2.1 Läroböcker ...................................................................................................................... 7 

2.2 Språkdidaktiska perspektiv ............................................................................................. 8 

2.3 Definitioner av ord.......................................................................................................... 8 

2.4 Vad kan man när man kan ett ord? ................................................................................. 8 

2.5 Tyska och svenska ........................................................................................................ 10 

2.6 Repetition ...................................................................................................................... 11 

2.7 Läsning ......................................................................................................................... 12 

2.8 Ämnesplan för moderna språk ...................................................................................... 12 

3 Material och metod ................................................................................................. 14 

3.1 Material ......................................................................................................................... 14 
3.1.1 Urval ........................................................................................................................................... 14 
3.1.2 Urvalskonsekvenser .................................................................................................................... 14 
3.1.3 Läroböckerna .............................................................................................................................. 14 

3.2 Metod ............................................................................................................................ 15 
3.2.1 Korpusanalys .............................................................................................................................. 15 
3.2.2 Speciella fall ............................................................................................................................... 16 
3.2.3 Analys av övningarna ................................................................................................................. 17 

4 Resultat .................................................................................................................... 21 

4.1 Förekomst av substantiv ............................................................................................... 21 

4.2 Frekvens ........................................................................................................................ 22 
4.2.1 Lieber Deutsch 2 ......................................................................................................................... 22 
4.2.2 Lieber Deutsch 3 ......................................................................................................................... 23 
4.2.3 Jämförelse och sammanfattning.................................................................................................. 25 

4.3 Spridning ....................................................................................................................... 26 
4.3.1 Lieber Deutsch 2 ......................................................................................................................... 26 
4.3.2 Lieber Deutsch 3 ......................................................................................................................... 28 
4.3.3 Jämförelse och Sammanfattning ................................................................................................. 30 

4.4 Övningar ....................................................................................................................... 30 
4.4.1 Lieber Deutsch 2 ......................................................................................................................... 30 
4.4.2 Lieber Deutsch 3 ......................................................................................................................... 31 
4.4.3 Jämförelse och Sammanfattning ................................................................................................. 31 

5 Diskussion ................................................................................................................ 33 

5.1 Förekomst och frekvens ................................................................................................ 33 

5.2 Spridning ....................................................................................................................... 34 

5.3 Övningar ....................................................................................................................... 35 

5.4 Sammanfattning ............................................................................................................ 36 

5.5 Framtida forskning ........................................................................................................ 36 



 

Källor och Litteratur .................................................................................................... 37 

Bilaga 1 ................................................................................................................................. 40 

 

 



5 

1 Inledning 

Ordkunskap är en central del i inlärningen av ett nytt språk och har ett starkt samband 

med språkförmågan.
1
 För att kunna konversera med andra på målspråket krävs att vi har 

ett rikt ordförråd för att kunna uttrycka det vi vill ha sagt, men också för att förstå den 

andre. Min erfarenhet är att elever i det första steget framförallt får lära sig fraser för att 

kunna uttrycka sig meningsfullt. Senare introduceras eleverna till de vanligaste verben 

och en mängd substantiv för att kunna uttrycka sig på egen hand. I skolmiljön är det 

framförallt i läroboken som eleverna stöter på nya ord och lär sig nya ord från texter och 

gloslistor. Då lärare ofta saknar tid till att närmare granska och utvärdera läroböckerna, 

måste de lita på att förlagen ger ut bra läromedel. Läromedelsanalyser där böckerna 

utvärderas utifrån språkdidaktiska perspektiv fyller därför en viktig funktion för 

utvecklingen av läromedel.  

 

I tyska har en frekvensanalys av ord i olika läromedel gjorts av Silke Lipinski, där 

läroböckernas korpus jämfördes med frekvenslexikonet A Frequency Dictionary of 

German
2
 där tyskans mest frekventa ord listas, med syftet att se ifall orden eleverna 

lärde sig var relevanta.
3
 En liknande studie har gjorts av en svensk lärobok i spanska av 

Linda Brännström där fokus låg på repetition av orden.
4
 I engelska har Marie Nordlund 

undersökt det ordförråd läroboksserien Good Stuff erbjuder elever i klass 4–6, med 

fokus på variation och återanvändning av orden. Detta för att se hur läroböckerna stöttar 

ordinlärning.
5
  

 

Denna studie liknar Nordlunds arbete, men är applicerad på ett läromedel för tyska på 

gymnasienivå. Fokus ligger på ordinlärning i läroböckerna Lieber Deutsch 2 och 3. 

Analysen riktar in sig på substantiven och läroböckernas ordinlärningsövningar. 

Ordklassen substantiv valdes eftersom jag upplever att det är denna ordklass som 

varierar och förekommer flitigast i nybörjartexter. Dessutom utgör substantiven den 

största ordklassen i det tyska språket.
6
  

                                                 
1
 Norbert Schmitt. Researching Vocabulary. A Vocabulary Research Manual. Basingstoke: Palgrave 

2
 Randall Jones & Erwin Tschirner. A Frequency Dictionary of German: Core Vocabulary for Learners. 

London: Routledge, 2006. 
3
 Silke Lipinski. A Frequency Analysis of Vocabulary in Three First-Year Textbooks of German. I: Die 

Unterrichtspraxis/Teaching German. 2010/43 (2), 167-174. 
4
 Linda Brännström. Ordfrekvens och ordinlärning - En analys av läromedlet Caminando för spanska 

steg 1 och 2. Examensarbete vid lärarutbildningen, Umeå universitet, 2014 
5
 Marie Nordlund. Ordförrådet och textboken - En analys av läromedlet Good Stuff för skolår 4-6. 

Examensarbete för magisterexamen i språkdidaktik, Umeå universitet, 2013. 
6
 Peter Eisenberg. Das Fremdwort im Deutschen. Berlin: de Gruyter, 2011, 18. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

I detta arbete analyseras de substantiv och ordinlärningsövningar som finns i läromedlen 

Lieber Deutsch 2 och Lieber Deutsch 3. Syftet är att undersöka läroböckernas 

förankring i relevant forskning och hur väl de stöttar ordinlärning.  

 

För att syftet ska uppnås har följande frågeställningar utformats: 

 

1. Hur ser förekomsten bland de substantiv som förekommer i läroböckerna ut och 

finns de bland tyskans mest frekventa substantiv? 

2. Vilken frekvens har substantiven i läroböckerna? 

3. Vilken spridning har dessa substantiv, dvs. hur är de fördelade över 

läroböckernas kapitel? 

4. Vilken sorts övning dominerar i läroböckerna? 
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2 Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning inom ämnet ordinlärning. Avsnittet inleds 

med definitioner på läroböcker i avsnitt 2.1 och språkdidaktiska perspektiv i avsnitt 2.2. 

Avsnitt 2.3 redogör för den utgångspunkt detta arbete har vid benämningen av ett ord. 

Därefter beskriver avsnitt 2.4 vad det innebär att kunna ett ord. Avsnitt 2.5 ger en 

översikt av släktskapet mellan tyskan och svenskan och vad detta kan innebära för 

språkinlärare. Repetition kopplat till ordinlärning presenteras i avsnitt 2.6 och läsning 

mot ordinlärning i avsnitt 2.7. Avslutningsvis presenterar avsnitt 2.8 vad det står om 

ordinlärning i ämnesplanen för moderna språk. 

2.1 Läroböcker 

Läromedel är det generella begreppet för hjälpmedel i undervisning
7
 och syftar idag inte 

bara på de läroböcker som används, utan även på andra verktyg såsom media, serier, 

samt såväl brädspel som digitala spel.
8
 I detta arbete är det dock läroböcker som 

undersöks och däri kommer också fokus ligga. Vad är det då som är specifikt för en 

lärobok? Niklas Ammert menar följande: 

 
Lärobokens funktion kan handla om att den stimulerar elever att utveckla kunskaper om 

ett komplext ämnesinnehåll eller att eleverna lär sig vissa matematiska färdigheter.
9
 

 

I många ämnen är undervisningen styrd av kursens lärobok och få lärare arbetar utan 

den enligt Boel Englund.
10

 I artikeln Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande drar 

hon denna slutsats genom att referera till empirisk forskning inom ämnet. De slutsatser 

hon drar är bl.a. att lärarnas uppfattar läroböckerna som en garanti för att skolverkets 

mål för kursen uppfylls. Lärarens arbete underlättas dessutom när materialet är samlat i 

en bok.
11

 Tidigare kontrollerades läroböckerna av staten, men sedan 1991 är det 

skolornas, och därmed lärarnas, uppgift att kontrollera och välja ut de läroböcker som 

ska användas.
12

 

                                                 
7
Skolverket. Tema läromedel. 2012. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-

laromedel [2015-01-06 10:00]. 
8
 Anna Sandström. Skolverket. Tema läromedel. Vad är ett läromedel? 2012. 

www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel [2014-12-30 11:33]. 
9
Niklas Ammert. Att spegla världen : Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 2011, 

33. 
10

 Boel Englund. Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. I: Pedagogisk forskning i Sverige. 

1999/4 (4), s. 327-348. 
11

 Boel Englund. Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. I: Pedagogisk forskning i Sverige. 

1999/4 (4), s. 327-348.  
12

 Anders Calderon. Skolverket. Tema läromedel. Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel? 2012. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel [2014-12-30 

11:33]. 
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2.2 Språkdidaktiska perspektiv 

Då detta arbete grundar sig i språkdidaktisk forskning är det viktigt att klargöra 

begreppet. Ulrika Tornberg ger en historik över ordet didaktik, som kommer från 

grekiskans didaskein med den ursprungliga betydelsen ’att undervisa’. Begreppet 

didaktik är internationellt och har utvecklats i olika inriktningar i olika länder. I Sverige 

har didaktik utvecklas till ett begrepp med betydelsen att ’belysa undervisningen i ett 

helhetsperspektiv’. Didaktik berör frågorna ”Vad? Hur? och Varför?”
13

 i 

undervisningen. Tornberg menar att dessa frågor inte ska begränsas till den egna 

praktiken i klassrummet, utan sättas i sammanhang med skolans mål och samhället. För 

en lärares arbete innebär ett didaktiskt perspektiv att man reflekterar över sitt arbete och 

har en helhetsbild av skolan, samt sin yrkesutövning.
14

 Leif Östman anser att didaktik är 

det område där ämnesteori, pedagogik och praktik tangerar varandra och har till syfte att 

utveckla kunskap som gynnar undervisningen.
15

 Per Fibæk Laursen anser dock att ordet 

bör användas efter dess grundbetydelse ’läran om undervisning’.
16

 Begreppet didaktik 

är i detta arbete specifikt inriktat mot läroböcker, med koppling till ordinlärning.  

2.3 Definitioner av ord 

Den allra enklaste definitionen av ett ord är bokstäver stående tillsammans mellan två 

mellanrum, s.k. spatier.
17

 En något mer filosofisk definition ger Ferdinand de Saussure. 

I sin teckendefinition kallar han ord för tecken och menar att de är en kombination av 

innehåll och form. Innehållet är det begrepp och den information som tecknet bär med 

sig och formen är den ljudföreställning vi har om tecknet. Vidare menar Saussure att 

dessa tecken är godtyckliga, då det inte finns ett tydligt band mellan innehåll och form. 

Ett begrepp kan i princip få vilken form som helst, vilket han konstaterar genom att 

peka på skillnader mellan språk där samma innehåll kan ha olika form i olika språk.
18

 I 

detta arbete är det denna definition som kommer att användas vid benämningen av ord, 

eftersom eleverna måste lära sig både ordets form och innehåll vid glosträning. Både 

innehållet och formen kan skilja sig åt mellan språken, trots att de handlar om samma 

fenomen.  

2.4 Vad kan man när man kan ett ord? 

På frågan vad det innebär att kunna ett ord, skulle många svara att det innebär att man 

förstår vad det betyder. En heltäckande modell för svaret på denna fråga ger Paul Nation 

                                                 
13

 Ulrika Tornberg. Språkdidaktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2009, 11. 
14

 Tornberg, 2009, 10-11. 
15 Leif Östman. Didaktik och didaktisk kompetens. I: Svedner, P. O, Säfström, C.A. (red.). Didaktik - 

perspektiv och problem. Lund: Studentlitteratur, 2000, 66-67. 
16

Per Fibæk Laursen. Didaktik och kognition : en grundbok. Stockholm : Liber, 2005, 171. 
17

 Sven-Göran Malmgren. Svensk lexikologi : ord, ordbildning, ordböcker och orddatabaser. Lund: 

Studentlitteratur, 1994, 12. 
18

 Ferdinand de Saussure. Kurs i allmän lingvistik. Staffanstorp: Cavefors: Solna: Seelig, 1970. 
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som har sammanfattat aspekterna av att kunna ett ord. Dessa aspekter återges i Tabell 1 

nedan.
19

 

 

Tabell 1. Vad innebär det att kunna ett ord? 

Form spoken 
 
 
written 
 
 
wordparts 
 

R 
P 
 
R 
P 
 
R 
P 

What does the word sound like? 
How is the word pronounced? 
 
What does the word look like? 
How is the word written and spelled? 
 
What parts are recognisable in this word? 
What parts are needed to express the meaning? 

Meaning form and meaning 
 
 
concept and referents 
 
 
associations 
 

R 
P 
 
R 
P 
 
R 
P 

What meaning does this word form signal? 
What word form can be used to express this meaning? 
 
What is included in the concept? 
What items can the concept refer to? 
 
What other words does this make us think of? 
What other words could we use instead of this one? 

Use grammatical functions 
 
 
collocations 
 
 
 
containts on use (register, 
frequency…) 

R 
P 
 
R 
P 
 
 
R 
 
P 

In what pattern does the word occur? 
In what pattern must we use this word? 
 
What words or types of words occur with this one? 
What words or types of words must we use with this one? 
 
Where, when, and how often would we expect to meet this 
word? 
Where, when, and how often can we use this word? 

R: Reception, P: Production. 

 

Nation har i denna tabell delat upp kunskaperna i receptiv och produktiv kunskap. 

Receptiv kunskap innebär språklig input som vi får genom att lyssna och läsa, medan 

produktiv kunskap handlar om det språk som vi själva producerar genom att tala eller 

skriva.
20

 Han klassificerar ordkunskap i tre övergripande delar, form, betydelse och 

användning, där alla delar ska behärskas både receptivt och produktivt. Till form hör 

kunskap om ordets uttal, stavning och morfem. Betydelse innebär vad ordet betyder, 

vilka former ordet kan ha för att delge samma betydelse och vilka associationer ordet 

ger. Att kunna ordets användning innebär att man vet vilken grammatisk funktion ordet 

har, dess kollokationer, samt när och hur ordet kan användas.  

 

                                                 
19

 Paul Nation. Learning vocabulary in another language. Cambridge University Press. Cambridge. 

United Kingdom, 2001, 27. 
20

 Nation, 2001, 24. 
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Skillnaden för språkinläraren vad gäller receptiv och produktiv kunskap är att 

produktion kräver en större ordkunskap än reception. I receptiva situationer går det att 

gissa sig till ett ords betydelse eller att ungefär förstå ordets mening för att klara sig.
21

 

När vi själva talar eller skriver krävs att vi behärskar större delar av det som tas upp i 

Tabell 1, annars är det lätt att vi böjer ordet felaktigt, uttalar det bristfälligt eller 

använder ord som stilmässigt inte passar det ämne vi behandlar. Även Sven-Göran 

Malmgren betonar betydelsen av att stilmässigt och betydelsemässigt förstå skillnader 

mellan ord som finns inom samma fält. Malmgren använder sig av exemplen gata, 

gränd och väg, där den som brukar orden måste kunna skilja ordens olika betydelser 

ifrån varandra för att kunna använda sig av dem korrekt.
22

  

2.5 Tyska och svenska 

De germanska språken, däribland svenska, engelska och tyska, började särskilja sig 

inom den indoeuropeiska språkgruppen kring år 2000 f.Kr. Att tyskan och svenskan 

kommer från samma språkgrupp går att se än idag. Flera ord är kognater, dvs. har 

samma ursprung. Exempelvis substantiven fader och hund, som på tyska är Vater resp. 

Hund.
23

 Att tyskan och svenskan liknar varandra gör naturligtvis att de svenska eleverna 

har en annan utgångspunkt för språkinlärningen än de som t.ex. lär sig spanska. Då 

svenska elever också lär sig engelska från tidig ålder, har de ännu ett germanskt språk 

att referera till vid inlärning.
24

 Många lånord från tyskan har tagits in i svenskan, dels på 

grund av den tyska Hansan, men också på grund av reformationen och 

bibelöversättningarna som gjordes från tyska till svenska. Många ord som lånades in 

från tyskan hade redan en motsvarighet på svenska, men som ersattes av de tyska 

orden.
25

  

 
De tyska glosorna kan därmed vara lättare för eleverna att lära sig, då de ofta liknar de 

svenska orden och eleverna kan gissa sig till många ords betydelse. Nation menar att 

ord har olika learning burden (inlärningsbörda; min översättning). Detta innebär att 

olika ord är olika svåra att lära in, vilket beror på att ord i målspråket kan befästa på 

kunskap som inläraren redan besitter i sitt modersmål eller andra språk. De ord som kan 

kopplas till tidigare kunskap har en lättare inlärningsbörda än ett ord som inte alls har 

någon likhet med tidigare kunskap. Varje del av att kunna ett ord, som visas i Tabell 1, 

                                                 
21

 Ingegerd Enström. Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare. I 

Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. Lund: Studentlitteratur, 2013, 169-196. 
22

 Malmgren, 1994, 7. 
23

 Astrid Stedje. Deutsche Sprache gestern und heute : Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde. 

Paderborn: München: Fink, 2007.  
24

 Skolverket. Kursplan Engelska, 2011. 
25

 Lars-Erik Edlund & Birgitta Hene. Lånord i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum. 2. uppl. 

Stockholm: Norstedt, 1996. 
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bidrar till ordets inlärningsbörda.
26

 Nations teori om ords inlärningsbörda innebär att 

tyskan kan vara lättare för svenska elever att lära sig än andra icke-germanska språk, 

eftersom tyskan delar många likheter med svenskan och engelskan. Eleverna har redan 

samlat mycket kunskap i engelska och svenska, vilket underlättar för dem vid 

inlärningen av tyska ord. Det ska dock nämnas att det trots detta även finns s.k. falska 

vänner, vilket är ord som liknar varandra formmässigt i två språk, men har en annan 

betydelse och kan bli mycket problematiska för inlärare.
27

 Exempel på falska vänner är 

de tyska orden planen och planieren, som på svenska betyder ’planera’ resp. ’platta ut’.  

2.6 Repetition 

2010 gjordes en undersökning om läsning och repetition av Chuntien Chen och John 

Truscott. I undersökningen fick 72 universitetsstudenter läsa samma text där tio för 

studenterna okända ord fanns med. Dessa okända ord förekom i texten tillsammans med 

ledtrådar till deras betydelse. Förutom dessa nya ord var texterna utformade så att 

studenterna skulle förstå det mesta. De okända orden uppskattades vara 5 % av den 

totala textmassan. Studenternas läsning följdes upp av tester som mätte olika aspekter 

av ordinlärning, direkt efter läsningen, samt två veckor senare. Resultatet visade att ett 

frekvent möte med ett och samma ord stöttade ordinlärningen och att produktiv kunskap 

drog, till något högre grad, mer fördel av detta än receptiv kunskap.
28

  

 
Vi kan alltså dra slutsatsen att repetition är positivt för inlärning, något som även 

psykologen Alan Baddeley håller med om. Han menar dock att det är centralt att 

repetitionen sker kontinuerligt så att inläraren får möjlighet att hämta ordet från minnet. 

För lång tid mellan mötena med ordet gör att ordet kan försvinna ur minnet och att det 

därför inte förstärks nästa gång inläraren möter det, utan istället måste läras in igen. 

Genom att hämta ordet ur minnet flera gånger förstärks kopplingen mellan ordets form 

och innehåll och det blir lättare att hämta ordet ur minnet när det behövs.
29

 Samma sak 

har Angela Joe kommit fram till. Hon drar slutsatsen att när eleverna får möta de nya 

orden i olika sammanhang och även använder de nya orden på olika sätt förstärks 

inlärningen.
30

 Nation drar utifrån bl.a. Baddeleys forskning slutsatsen att uppdelad 

repetition under en längre tid, ger bättre resultat än enstaka längre intensivare 

repetitioner.
31

  

 

                                                 
26

 Paul Nation. Teaching and Learning Vocabulary. Massachusetts: Newbury House, 1990. 
27

 Diana Frantzen. Intrinsic and Extrinsic Factors that Contribute to the Difficulty of Learning False 

Cognates 1. I: Foreign Language Annals. Vol. 31 (2), 1998 , 243-254. 
28

 Chuntien Chen & John Truscott. The Effects of Repetition and L1 Lexicalization on Incidental 

Vocabulary Acquisition. I: Applied Linguistics, 31/5, 693-713. Oxford University Press, 2010. 
29

 Alan Baddeley. Human memory. London: Lawrence Erlbaum Associates, 1990, 156. 
30

 Angela Joe. Text-based tasks and incidental vocabulary learning. I: Second Language Research, 11, 

1995, 149-158.  
31

 Nation, 2001, 76.  
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För att koppla repetition till ett läromedel kommer här resultatet från Nordlunds studie 

av ett svenskt läromedel i engelska (se Inledningen). Hennes studie visar att 

läroböckerna till viss del stöttade ordinlärning. Med avseende på repetition visade det 

sig dock att orden generellt hade en hög variation. Detta ledde till att de hade en låg 

frekvens eller förekom endast en gång. Den låga frekvensen av många ord ledde då till 

en låg grad av återanvändning i texterna, vilket inte gynnar ordinlärning.
32

  

2.7 Läsning 

När elever studerar främmande språk måste de ofta lära sig språket i en mycket högre 

hastighet än de lärde sig sitt modersmål.
33

 Det är möjligt att lära sig nya ord utifrån 

kontexten
34

, men hur ser möjligheterna ut för eleverna att lära sig nya ord genom 

läsning på målspråket? Enligt Enström sker ordinlärning övervägande implicit genom 

gissningar och slutledning, vilket kan vara när eleverna läser eller lyssnar.
35

 Implicit 

innebär att det sker omedvetet och spontant.
36

 Det problematiska med att lära sig nya 

ord implicit genom läsning är, enligt Nation, att lära sig ett nytt ord med ett nytt 

begrepp. Nation menar att det krävs att texten innehåller maximalt 2–5 % okända ord 

för att eleverna ska ha en möjlighet att lära sig nya ord utifrån kontexten.
37

 För texter 

med många okända ord gynnas ordinlärningen av glosor i samband med texterna.
38

 

Fördelarna med att ge definitioner till svåra ord är enligt Nation bl.a. att elevernas 

uppmärksamhet dras till dessa ord. De får en korrekt översättning och de stör inte 

läsningen på samma sätt som när de använder ett lexikon. Helst ska dessa glosor 

presenteras i marginalen av texten. De delar av ord som inlärarna lär sig är, förutom 

ordets form och innehåll, information om vilken ordklass det tillhör, vilka andra ord det 

kan uppträda med och dess grammatiska former.
39 

2.8 Ämnesplan för moderna språk 

Ämnesplanen är det dokument som beskriver ämnet som helhet, dess syfte och mål. I 

ämnesplanen finns även kursplanerna för de olika kurserna i moderna språk. 

Kursplanerna beskriver det centrala innehållet för kursen i fråga, samt de ställda 
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kunskapskraven. I syftet för ämnesplanen i moderna språk betonas att eleverna ska lära 

sig att använda språket på olika sätt och att eleverna ska skapa en förmåga för de 

receptiva, produktiva och interaktiva delarna av språket. Eleverna ska därför få möta 

språket på olika sätt för att utveckla dessa delar, men även få verktyg för att kunna göra 

sig förstådda eller förstå när de stöter på språkliga svårigheter. Varken ämnesplanen 

eller kursplanerna nämner uttryckligen något om ordinlärning, men belyser vilka 

områden som ska tas med i de olika kurserna. I kursplanerna för moderna språk två och 

tre står det att kurserna ska behandla ämnen och situationer som är bekanta för eleverna. 

De ska även lära sig att uttrycka åsikter och känslor. Eleverna ska arbeta med olika 

sorters texter och lära sig språkliga strategier, vilket också tas upp i syftet för ämnet. Det 

tas även upp att eleverna ska lära sig fraser och uttryck på målspråket.
40
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3 Material och metod 

Avsnitt 3.1 beskriver det material som arbetet har utgått ifrån, samt de begränsningar 

som gjordes. Därefter beskrivs de metoder som använts vid analysen i avsnitt 3.2.  

3.1 Material 

3.1.1 Urval 

I valet av lärobok var avsikten att analysera den bok som används mest i de svenska 

skolorna. Det misslyckades, eftersom försäljningsstatistiken hålls dold på grund av 

konkurrens förlagen emellan. Därför stod valet mellan de förlag som är medlemmar i 

läromedelsförlagens branschorganisation Svenska läromedel.
41

 De böcker som dessa 

förlag ger ut omfattas alla av Svenska läromedels kvalitetpolicy. Denna kvalitetspolicy 

innebär bl.a. att läromedlen ska vara förankrade i kursplanen, progressiva, grunda sig i 

didaktisk forskning, samt vara anpassade för årskurs och klassrumssituation.
42

 

Utgångspunkten är därför att dessa läromedel är likvärdiga representanter för hur 

läromedel i tyska ser ut idag och valet hamnade på den lärobok jag har stött på mest, 

vilket är Lieber Deutsch. Analysmaterialet består av Lieber Deutsch 2 och 3 som riktar 

sig till kurserna 2 och 3 i tyska.  

3.1.2 Urvalskonsekvenser 

Det som analyseras i denna studie är två läroböcker deras ordinlärningsövningar, samt 

de substantiv som finns i texterna. Valet att endast analysera substantiven gjordes med 

tanke på tiden och arbetets omfattning. Detta har inverkan på resultatet, då en stor del av 

ordmassan i böckerna inte analyseras. Som tidigare nämnts i inledningen är substantiv 

den största ordklassen i det tyska språket
43

 och därför föll valet på denna ordklass för 

analysen. 

3.1.3 Läroböckerna 

Lieber Deutsch är en bokserie i fem delar som riktar sig till tyskundervisning i 

gymnasiet och vuxenutbildningar. Bokserien finns både som lärobok och digitalt 

läromedel. Textmässigt finns dock ingen skillnad mellan dessa och denna studie är 

baserad på läroböckerna. Utgivningsåren på Lieber Deutsch 2 och 3 är 2005, resp. 2014. 

Detta betyder således att Lieber Deutsch 2 är utgiven innan den nya läroplanens inträde 

2011, men eftersom Liber inte gett ut någon ny version av denna bok kommer båda att 

analyseras utifrån den nya läroplanen.   

 

Läroböckerna är s.k. allt-i-ett-böcker där lästexter, grammatik och övningar finns i 

samma bok. I båda läroböckerna finns styckeordlistor i slutet av boken. I realiakapitlen i 
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Lieber Deutsch 2 finns däremot glosorna endast i marginalen av texten. I Lieber 

Deutsch 3 finns det glosor både i marginalen av alla texter och i en styckeordlista längst 

bak i boken, det är dock inte samma ord som finns i båda listorna. Läroböckerna består 

av temabaserade kapitel, med underkapitel. Texterna består av faktatexter, berättelser, 

dialoger, låttexter, vykort, brev, intervjuer, quiz och reportage. I studien omfattades alla 

dessa texter, med några undantag, med tillhörande ordinlärningsövningar av analysen.  

De texter som inte inkluderats är de inledande kapitlen i böckerna, eftersom dessa inte 

innehåller regelrätta texter. Dessa består istället av övningar och repetition från den 

tidigare kursboken. I Lieber Deutsch 3 finns även i slutet av boken ett antal s.k. 

Flexitexter, som ska användas för lästräning. Eftersom dessa texter inte tillhör bokens 

grundkurs, uteslöts dessa ur analysen. I Tabell 2 nedan redovisas hur många texter, samt 

övningar som analyserades ur böckerna. 

 

Tabell 2. Antal texter och övningar 

 Lieber Deutsch 2 Lieber Deutsch 3 

Antal texter 26 34 

Antal övningar 46 48 

 

Orsaken till att Lieber Deutsch 3 innehåller fler texter är att varje låttext i läroboken 

inleds med en kortare text om dess artist. Dessa kortare texter bedömdes i analysen som 

egna texter och räknades inte till låttexten.  

3.2 Metod 

3.2.1 Korpusanalys 

För att analysera läroböckerna valdes korpusanalysen som metod, vilket även Nordlund 

använder sig av i sin studie.
44

 Denna metod ger en översikt över alla substantiv som 

förekommer i läroböckerna och gör det lättare att se ordens frekvens och spridning i 

böckerna. Utifrån läroböckernas texter konstruerades en ordbank med alla 

förekommande substantiv. Till skillnad från Nordlund, som använde sig av ett 

konkordansprogramm, konstruerades ordbanken manuellt av mig. För att minimera 

risken för bortfall av ord genomarbetades först varje enskild sida i boken två gånger och 

fördes in i en tabell. Därefter sammanställdes dessa tabeller till en gemensam ordbank. 

Substantiven kategoriserades i korpusen utifrån lemma, frekvens och spridning. Under 

lemma placerades orden när de användes för första gången i boken och därefter har de 

kategoriserats under frekvens och spridning. Frekvens visar det antal gånger som 

substantivet förekommer i boken och rubriken spridning visar i vilket sammanhang som 

ordet återanvänds och i vilka avsnitt som ordet förekommer. Det var viktigt för studien 
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att markera var orden förekommer för att få en indikation om ordens spridning över 

böckerna. Studiens korpus är indelat i två delkorpus, en för varje bok.  

Type och Token 

Det är här viktigt att förklara begreppen type och token, eftersom dessa begrepp kommer 

att återkomma i resultatdelen. Tokens är helt enkelt alla ord, i detta fall substantiv, som 

hittats i texterna, oavsett om de förekommit tidigare eller inte. Types är förekomsten av 

alla unika ord i texten (här: substantiv).
45

 Tittar vi på ordspråket ”öga för öga, tand för 

tand” hittar vi sex tokens och tre types.  

 

Vilka substantiv som inkluderats i läroböckerna lär inte vara godtycklig, utan ett resultat 

av noggrann avvägning utifrån vilka ord som är frekventa i det tyska språket. För att 

göra en övergripande kontroll av detta, jämfördes substantiven ur korpusen med de 100 

mest frekventa substantiven i det tyska språket. Detta genomfördes mot boken A 

Frequency Dictionary of German av Randall Jones och Erwin Tschirner, den 

frekvensordlista som Silke Lipinski använde sig av i sin studie.
46

 Lexikonet utgår från 

Universitetet i Leipzigs korpus över det tyska språket som innehåller 4,2 miljoner tyska 

ord från tal och skrift. Lexikonet är tematiskt upplagt med olika listor och riktar sig till 

studerande i tyska. I detta lexikon finns en lista över de 100 mest frekventa substantiven 

och det är mot denna lista som en övergripande jämförelse med läroböckernas 

substantiv genomförts. En närmare jämförelse gjordes inte i detta arbete på grund av 

arbetets omfattning. Syftet med arbetet är heller inte att undersöka ordens relevans för 

eleverna, utan hur ordinlärningen stöttas i läroböckerna. Det är dock, för arbetet, 

intressant att generellt notera substantivens relevans i det tyska språket. 

3.2.2 Speciella fall 

Ordets (substantivets) grundform, lemmat, representerar alla former, kasus och tempus 

av substantivet.
47

 Detta innebär att ord som der Tisch (’bordet’), die Tische (’borden’) 

och dem Tisch (’bordet’) alla har kategoriserats som samma ord. Sammansättningar av 

substantiv, exempelvis Sportunterricht (’idrott’) som består av substantiven Sport 

(’sport’) och Unterricht (’undervisning’) sågs i denna studie som helt nya ord. De 

enskilda orden bär i sig olika associationer, som vid en sammansättning skapar nya. 

Denna ståndpunkt intar även Susanne Haugen i sin avhandling; 

 

Sammansättningars mångtydighet, rika kombinationsmöjligheter och deras beroende av 

kontexten gör att en sammansättning är mer än summan av de ingående delarna och deras 

relation.
48
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Det nya ordet kan med andra ord inte ses som en sammanslagen produkt av de enskilda 

orden, där de båda ordens associationer och betydelser ingår. Detta nya ord står på egen 

hand, fristående från de andra orden och blev därmed betraktat som ett eget ord i denna 

analys. Fasta uttryck, såsom Guten Tag (’god dag’) och am Wochenende (’i helgen’) 

skulle enligt Malmgren kunna ses som tvåordslemman.
49

 I denna studie inkluderades 

dessa inte i korpusen, däremot de enskilda substantiven i dem. Eventuella förkortningar 

härleddes till lemmat, vilket innebar att förkortningar som z.B. (zum Beispiel; ’till 

exempel’) hamnade under lemmat Beispiel (’exempel’). I tyskan finns även en 

distinktion mellan kvinnor och män i substantiv som betecknar yrken eller personer, 

exempelvis Arzt och Ärztin (båda; ’läkare’). Slår man upp båda formerna i Deutsches 

Universalwörterbuch står formerna inte tillsammans. I denna studie har därför dessa ord 

setts som två skilda ord, även med tanke på att eleverna måste lära sig båda orden för 

yrket.  

 

Namn har i denna studie inte tagits med, med vissa undantag. De namn som har 

uteslutits är egennamn, högtider, länder, städer, fester och festivaler, medan namn på 

dagar och månader har inkluderats. Svårigheten i detta har varit att dra en gräns mellan 

vad som är namn och vad som ändå skulle kunna tas med i korpusen. Ett exempel är det 

tyska filmpriset Goldener Bär (’Guldbjörnen’) och tyska namn på filmer och låtar där 

substantiv finns med. Beslutet blev att ta med dem, då dessa substantiv, trots att de står 

som ett egennamn, behöll sin koppling med grundbetydelsen för substantivet.  

3.2.3 Analys av övningarna 

Analysen av övningarna gjordes med hjälp av Laufer och Hulstijns analys för 

ordinlärningsövningar the Involvement Load Hypothesis. Som analysens namn antyder, 

utgår den ifrån att graden av delaktighet som uppgifterna manar till är i direkt samband 

till hur väl det nya ordet lärs in hos eleverna.
50

 Denna analys är den mest kända och 

välgrundade analysen för ordinlärningsövningar.
51

 Det är tre faktorer som graderas: 

need, search och evaluation (behov, sökande, utvärdering; min översättning). De 

övningar som omfattas av analysen är de som i läroböckerna klassificeras som 

Wortschatz (’ordförråd’) och som hör till de lästexter i böckerna som inkluderats i 

korpusanalysen. De övningar som har varit uppdelade i deluppgifter, t.ex. a, b och c, har 

delats upp och deluppgifterna har analyserats var för sig. Detta beslut innebar att  vissa 

övningar blev graderade lägre i Laufer och Hulstijns analysmodell, än om de blivit 

analyserade som helheter. De flesta deluppgifterna hade dock olika funktioner, vilket 

gjorde att de fungerade som egna uppgifter.  Nedan ges förklaring till hur analysen 

genomfördes. 
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The Involvement Load Hypothesis 

Behov står för betydelsen motivation i denna analysmodell och kan graderas som 

antingen stark eller medel. Behov anges som stark om det är elevens egen motivation 

och egna val som styr valet av ord, det anges som medel om det är en uppgift eller 

lärare som valt vilka ord som ska läras in. För att behov-kriteriet ska uppfyllas krävs 

även att ordet behövs för att lösa uppgiften. Sökande är försöket att hitta meningen av 

ett okänt ord på målspråket eller att översätta ett ord från modersmålet till målspråket. 

Denna aspekt kan antingen finnas eller vara frånvarande. Utvärdering handlar om att 

uppgiften ska ge eleven tillfälle att jämföra och värdera ord mot varandra i en kontext 

eller skapa en passande mening för ett ord. Denna är medel om eleven ska se skillnad 

mellan ord och deras betydelser mot en redan given text eller mening, t.ex. i en 

luckövning. Utvärdering är stark om eleven själv producerar egna meningar med 

självvalda eller specifikt angivna ord. Eleven måste då ta ett beslut om hur orden ska 

kombineras med varandra eller omkring det givna ordet.  

 

Övningarna graderades utifrån dessa variabler med ett poängsystem som varierar mellan 

0–2, i fallet för sökande varierade poängen mellan 0–1 eftersom denna aspekt antingen 

kan vara frånvarande eller inte. Det maximala poänget som en uppgift kan få är fem. 

Två poäng för behov, ett poäng för sökande och två poäng för utvärdering. Nedan ges 

exempel ur Lieber Deutsch 2 och Lieber Deutsch 3 på hur uppgifter analyserats och 

tilldelats olika poäng. 

 

Exempel 1. Ordinlärningsövning ur Lieber Deutsch 2 graderad ett poäng
52

 

 

Finden Sie noch sieben Verben im Text und schreiben Sie auch diese im Infinitiv auf. 

 

I övningen ovan i Exempel 1 ska eleverna hitta sju verb ur kapiteltexten och skriva upp 

dem i infinitiv. Övningen graderas med ett poäng för behov. Dvs. behov-kriteriet 

graderas som medel eftersom orden behövs för att utföra uppgiften, men de är inte 

utvalda av eleverna. Eftersom eleverna inte behöver veta betydelsen av verben får 

kriteriet sökande noll poäng. Eleverna ska inte använda verbet i produktion, dvs. skriva 

eller tala, vilket ger kriteriet utvärdering noll poäng.  
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Exempel 2. Ordinlärningsövning ur Lieber Deutsch 3 graderad två poäng
53 

 

Die Personenbeschreibungen enthalten (innehåller) Wörter für viele Eigenschaften, wie z.B. ruhig, 

nachdenklich. 

 

1. a. Schreibe eine Liste mit diesen Wörtern, die Eigenschaften ausdrücken. Füge noch andere 

Eigenschaften hinzu. Benutze dabei ein Wörterbuch. 

 

I kapitlet som övningen från Exempel 2 är hämtad från finns texter med 

personbeskrivningar. Uppgiften för eleverna är att hitta de ord som beskriver 

egenskaper från texterna och skriva upp dessa i en lista. Dessutom ska eleverna söka 

upp andra ord som passar till temat ”Egenskaper” med hjälp av en ordbok. Behov-

kriteriet är i denna övning graderad som medel, eftersom orden eleverna ska söka upp är 

angivna, vilket ger ett poäng. Kriteriet sökande blir också uppfyllt och ger uppgiften ett 

poäng. Totalsumman blir därmed två poäng för denna uppgift. Eftersom orden inte ska 

användas i produktion uteblir kriteriet utvärdering. 

 

Exempel 3. Ordinlärningsövning ur Lieber Deutsch 2 graderad tre poäng
54

 

 

Folgende Wörter fehlen in den Sätzen. Suchen Sie im Kasten und schreiben Sie die korrekten 

Sätze. 

 

 
 

Ich habe eine besondere … zu Schweden. 

… war zumindest ein Spiel zu … 

Der Sieg war eine … 

Wir haben eine … 

Wir haben keine …, wenn der „Gothia Cup“ stattfindet. 

Aller guten … sind drei. 

Sie ist … des Fuβballclubs „Teutonia Weiden“. 

Der „Gothia Cup“ steht für … und Gemeinschaft. 

 

Exempel 3 ovan visar en luckövning från Lieber Deutsch 2, där orden som ska användas 

står angivna i textrutan. Behov blir i detta fall uppfyllt, eftersom orden behövs för att 

utföra uppgiften. De är dock inte valda av eleverna, vilket gör att kriteriet blir graderat 

som medel, ett poäng. Eleverna måste ta reda på betydelsen av de ord som ska användas 

för att veta vilket som ska passa in vilken lucka. Sökande blir därmed tilldelat ett poäng. 

För att veta vilket ord som ska sättas in i vilken mening måste eleverna förstå 

meningarnas betydelse och passa in orden i rätt kontext. Utvärdering värderas som 

medel, vilket ger ett poäng. Totalsumman för denna uppgift blir tre poäng. 
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Exempel 4. Ordinlärningsövning ur Lieber Deutsch 3 graderad fyra poäng
55

 

 

Wie heiβt es auf Deutsch? Du findest alles im Text. Schreibe eigene Sätze mit diesen Ausdrücken. 

 

a. nästan varje dag d. göra ont  g. antingen … eller 

b. prata om allt e. jag vet precis  h. jag är gift 

c. ha kul  f. särskilt gärna  i. de senaste två åren  

 

I övningen i Exempel 4 ska eleverna översätta uttrycken i listan med hjälp av texten och 

därefter skriva egna meningar med dessa. Behov-kriteriet uppfylls eftersom att orden 

krävs för att utföra uppgiften. Dessa ord är dock utvalda som viktiga att lära sig av 

någon annan än eleverna. Detta gör att behov-kriteriet bedöms vara medel, vilket 

genererar ett poäng. Eleverna ska även översätta orden, vilket uppfyller kriteriet 

sökande och ger ett poäng. Det sista som uppgiften kräver är att eleverna ska skriva 

egna meningar med uttrycken, vilket innebär att uttrycken ska kombineras med andra 

ord för att uttrycka något. Utvärdering är därmed betraktad som stark och får två poäng i 

denna uppgift.  

 

Ju högre poäng en uppgift får, desto bättre anses den vara ur ett ordinlärningsperspektiv. 

På grund av att de analyserade övningarna var kopplade till en lärobok och dess kapitel 

genererade de aldrig mer än ett poäng för behov. De ord som uppgiften fokuserar på är 

alltid angivna och eleven väljer därmed aldrig orden som ska användas.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från korpusen och analysen av övningarna. I avsnitt 

4.1 redovisas förekomsten av substantiven i läroböckerna mot de hundra mest frekventa 

substantiven i A Frequency Dictionary of German.
56

 Därefter redogörs för frekvensen 

av korpusens substantiv i avsnitt 4.2 och deras spridning i avsnitt 4.3. Avsnitt 4.2 om 

substantivens frekvens har, förutom en koppling till frågeställning 2, även koppling till 

frågeställning 1. Slutligen redovisas det resultat som framkommit under analysen av 

övningarna i avsnitt 4.4.  

4.1 Förekomst av substantiv 

Tabell 3 nedan visar antalet substantiv som totalt förekommer i läroböckerna och som 

varit underlag för analysen.  

 

Tabell 3. Förekomsten av substantiv 

 Types Tokens 

Lieber Deutsch 2 766 1 312 

Lieber Deutsch 3 788 1 588 

Totalt 1339 2 900 

 

I Tabell 3 ovan kan vi se att antalet types och tokens är högre i Lieber Deutsch 3. 

Skillnaden mellan antalet types är inte alltför stor mellan läroböckerna, men däremot 

finns i Lieber Deutsch 3 många fler tokens.  Detta visar tydligt på att det är fler ord i 

Lieber Deutsch 3 som har högre frekvens än ett, än i Lieber Deutsch 2. 

 

Tabell 4 nedan visar hur många procent av de hundra mest frekventa substantiven som 

förekommer i läroböckerna. För en översikt av dessa substantiv, se Bilaga 1. 

 

Tabell 4. Förekomst av tyskans mest frekventa substantiv i läroböckerna 

 Förekomst av de 100 mest frekventa substantiven 

Lieber Deutsch 2 71 % 

Lieber Deutsch 3 77 % 

Tillsammans 87 % 

  

Det vi kan se är att Lieber Deutsch 3 till en högre grad innehåller de mest frekventa 

substantiven än Lieber Deutsch 2. Denna skillnad kan bero på att Lieber Deutsch 3 

innehåller en något större mängd types än Lieber Deutsch 2, dock ligger denna skillnad 

endast på 22 types, vilket visas i Tabell 3. Tillsammans täcker de dock upp 87 % av 

frekvensordlistans substantiv, vilket innebär att endast tretton av substantiven i 

frekvensordlistan inte finns med i läroböckerna.  
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4.2 Frekvens 

Som redan konstaterats i avsnitt 2.6 har repetition en positiv inverkan på ordinlärning. 

Genom att eleverna får möta orden flera gånger ökar deras chanser att befästa 

kunskapen. I detta avsnitt redovisas antalet substantiv som hittats i böckerna och deras 

frekvens. Frekvensen visar hur många gånger som ordet upprepas och därmed 

repetitionen av substantiven. Böckerna redovisas var för sig i avsnitten 4.2.1 och 4.2.2, 

därefter följer en jämförande och sammanfattande redovisning i avsnitt 4.2.3. Kolumnen 

frekvens avser hur många gånger orden har uppkommit och i den andra kolumnen antal 

ord redovisas hur många ord som har denna frekvens. För att se vilka ord som är bland 

de mest frekventa i läroböckerna visas även de ord som har en frekvens på minst nio 

tokens under rubriken lemma. Ord som återfinns i båda korpusarna är markerade med en 

asterisk (*), medan de ord som återfinns bland de hundra mest frekventa orden i tyskan 

är understrukna. 

4.2.1 Lieber Deutsch 2 

I Tabell 5 nedan beskrivs hur frekvensen av substantiven ser ut i Lieber Deutsch 2.  
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Tabell 5. Substantivens frekvens i Lieber Deutsch 2 

Frekvens Antal ord Lemma 

22 1 Jahr* 

14 2 Liebe* 

Freund* 

13 2 Stadt* 

Tag* 

12 1 Land* 

11 1 Beispiel* 

10 3 Woche* 

Welt* 

Leute* 

9 2 Spiel* 

Fuβball* 

8 1  

7 6  

6 8  

5 15  

4 22  

3 49  

2 104  

1 549  

Totalt: 766  

 

Det vi kan se i Tabell 5 är att relativt få ord har en högre frekvens än 3, totalt är det 

ungefär 8 % av den totala mängden types som har en frekvens på 4 eller mer, dvs. 64 

types. Dessutom sker en markant ökning mellan de två näst frekventa orden som har en 

frekvens på 14 och det mest frekventa ordet med en frekvens på 22 gånger. Det är få ord 

som har en högre frekvens än 7. Det skiftar mellan ett och tre ord bland de högre 

frekvenserna. Största frekvensantalet i tabellen har de substantiv som förekom en gång i 

texterna. De ligger på 71 % av den totala summan substantiv. Nio av substantiven i 

listan finns även bland de 100 mest frekventa substantiven i tyskan. 

4.2.2 Lieber Deutsch 3 

I Tabell 6 nedan redovisas ordfrekvensen för Lieber Deutsch 3 på samma sätt som i 

avsnitt 4.2.1.  
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Tabell 6. Substantivens frekvens i Lieber Deutsch 3 

Frekvens Antal ord Lemma 

40 1 Freund* 

39 1 Jahr* 

21 2 Mädchen* 

Film* 

19 1 Liebe* 

16 1 Freundin* 

14 1 Familie* 

13 1 Leben* 

12 3 Schule* 

Woche* 

Wohnung* 

11 1 Musik* 

9 3 Tag* 

Mal* 

Land* 

8 5  

7 9  

6 15  

5 19  

4 22  

3 46  

2 115  

1 542  

Totalt 788  

 

I likhet med Tabell 5 uppgår de ord som har en högre frekvens än 3 till en liten mängd 

av den totala mängden types. Här ligger de dock på 85 types, cirka 11 % av den totala 

mängden, vilket är något högre än i Lieber Deutsch 2. I Tabell 6 kan vi se en större 

ökning i frekvensen mellan de ord som ligger på en frekvens på 21 och det ord som har 

en frekvens på 39. Mellan frekvenserna 8 och 9 kan vi se att det finns en brytpunkt. De 

ord som har en frekvens högre än åtta pendlar mellan antalen ett och tre i denna tabell. 

Summan av de ord som förekommer en gång är något lägre här än för Lieber Deutsch 2 

och ligger på cirka 69 %. Alla 15 substantiv som finns med i Tabell 6 finns även i 

Lieber Deutsch 2 och sju substantiv återfinns också bland de 100 mest frekventa 

substantiven i tyskan.  
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4.2.3 Jämförelse och sammanfattning 

Vid en jämförelse mellan Tabell 5 och 6 ovan, kan vi se att det i överlag är högre 

frekvenser i Lieber Deutsch 3. Det mest frekventa ordet i Lieber Deutsch 2 kommer inte 

upp i frekvensen för den tredje högsta frekvensen i Lieber Deutsch 3. De substantiv som 

finns representerade här i toppen för båda böckerna är ord som eleverna mycket väl kan 

behöva för att beskriva och tala om sitt egna liv. Här återfinns orden Freund (’vän’), 

Familie (’familj’), Schule (’skola’), Jahr (’år’) och Leben (’liv’). Båda böckerna 

innehåller en övervägande mängd ord som enbart förekommer en gång. Några exempel 

på sådana ord är Pinguin (’pingvin’), Monopol-Turnier (’monopolturnering’), 

Kinowetter (’bioväder’), Handynummer (’mobilnummer’), Vegetarier (’vegetarian’) och 

Volksmusik (’folkmusik’).  

 

Totalt har de båda läroböckerna 215 gemensamma substantiv. I Tabell 7 nedan visas 

frekvenserna av de tio mest frekventa orden de har gemensamma, denna lista bygger på 

den totala frekvensen av båda korpusarna. Dels visas frekvensen de har i vardera 

lärobok och dels den totala frekvensen som orden kommer upp i. De ord som återfinns 

bland de 100 mest frekventa tyska orden är i denna tabell understrukna. 

 



26 

Tabell 7. Frekvens av gemensamma ord i Lieber Deutsch 2 och Lieber Deutsch 3 

Lemma Lieber Deutsch 2 Lieber Deutsch 3 Totalt 

Jahr 22 39 61 

Freund 14 40 54 

Liebe 14 19 33 

Mädchen 2 21 23 

Film 2 21 23 

Tag 13 9 22 

Woche 10 12 22 

Freundin 5 16 21 

Stadt 13 6 19 

Leben 5 13 18 

 

Substantiven i Tabell 7 förekommer, med undantag för Mädchen (’flicka’) och Film 

(’film’), med en högre frekvens än fyra i båda läroböckerna. Att substantiven i Tabell 7 

har en så pass hög frekvens och återfinns i båda böckerna ger en indikation på att dessa 

ord är högst relevanta för eleverna enligt läroboksförfattarna. Sex ord av dessa tio 

återfinns också i frekvensordlistan för det tyska språket. 

 

Det som har visat sig i detta avsnitt är framförallt att andelen ord som har höga 

frekvenser är större i Lieber Deutsch 3 än Lieber Deutsch 2. Dessutom visar det sig att 

Lieber Deutsch 3 även innehåller ord med högre frekvenser. Den högsta frekvensen är i 

Lieber Deutsch 2 22 tokens och i Lieber Deutsch 3 40 tokens, vilket ger en skillnad på 

18 tokens (jfr. Tabell 5 och 6).  

4.3 Spridning 

Förutom att repetition är viktigt för ordinlärning påvisades även i avsnitt 2.6 vikten av 

kontinuerlig repetition. Att orden är frekventa är därför inte en indikation på att eleverna 

får repetera orden, utan detta måste även ske med spridning. I detta avsnitt redovisas 

spridningen av de substantiv som har en frekvens på minst nio tokens i läroböckerna 

och som finns redovisade i avsnitt 4.2.3. I avsnitt 4.3.1 redovisas resultatet från Lieber 

Deutsch 2 och därefter Lieber Deutsch 3 i avsnitt 4.3.2. I avsnitt 4.3.3 jämförs och 

sammanfattas dessa resultat. I figurerna nedan visas substantivens spridning över 

läroböckerna kapitelvis.  

4.3.1 Lieber Deutsch 2 

I Figur 1 nedan redovisar spridningen av substantiven ur Tabell 5. Figuren visar ett 

stapeldiagram över ordens spridning över kapitlen och antalet tokens substantiven har i 

resp. kapitel. En förtydligande tabell finns nedanför stapeldiagrammet och visar varje 

substantivs förekomst i varje kapitel. 
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Figur 1. Spridning av substantiven med minst nio tokens i Lieber Deutsch 2 

 

Det mest utmärkande vi kan se i Figur 1 är ordet Liebe (’kärlek’), som endast 

förekommer i ett kapitel och totalt 14 gånger. Orsaken till detta är att ordet förekommer 

13 gånger i en låt i detta kapitel och en gång i ett delkapitel som handlar om att flirta.  

Detta substantiv har i korpusen den näst högsta frekvensen av alla, men är koncentrerat 

till två sidor totalt i hela läroboken. Samma struktur visar ordet Fuβball (’fotboll’), som 

endast förekommer i det sista kapitlet med temat Spiel, Sport und Spannung (’Spel, 

sport och spänning’). Det mest frekventa ordet Jahr (’år’) återfinns i fem av lärobokens 

sex kapitel, där den högsta frekvensen uppmäts i det sista kapitlet totalt nio gånger. 

Dessförinnan finns Jahr med en frekvens mellan 1 och 5 tokens i ytterligare fyra 
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kapitel. Inget av substantiven förekommer i alla kapitel, utan den maximala spridningen 

är upp till fem kapitel och nås av orden Jahr (’år’), Freund (’vän’), Tag (’dag’), Beispiel 

(’exempel’) och Woche (’vecka’). Övriga ord förekommer i mellan tre och fyra kapitel. 

I kapitel tre, som har temat ”möten” finns tio av tolv ord med. I kapitel två finns endast 

fem av orden med och detta beror med största sannolikhet på att kapitlet handlar om 

hälsa och därför innehåller många ord som är specifika för just det temat. Orden Freund 

(’vän’) och Tag (’dag’) har i kapitel två fler antal tokens, vilket kan kopplas till kapitlets 

tema, där det beskrivs hur olika personer gör för att må bra. Exempelvis träffar vänner 

och hur många dagar i veckan de t.ex. tränar.  

4.3.2 Lieber Deutsch 3 

I Figur 2 nedan redovisas spridningen av substantiven ur Tabell 6. Detta sker med 

samma struktur som i Figur 1 ovan.  
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Figur 2. Spridning av substantiven med minst nio tokens Lieber Deutsch 3 

 

Lieber Deutsch 3 består av sex kapitel. I Figur 2 kan vi se att det finns ett antal luckor 

för många ord i vissa kapitel. I kapitlen återfinns dock mellan fem och åtta types i varje 

kapitel. Det mest frekventa ordet Freund (’vän’) återfanns i kapitel ett till fem, med en 

frekvens som varierade mellan fyra och tolv tokens. Jahr (’år’) var det enda ordet av de 

tio som påträffades i alla bokens kapitel med en relativt jämn frekvens mellan två och 

nio. De ord som här är underrepresenterade, dvs. är frånvarande,  i vissa delar av boken 

är bl.a. Mädchen (’flicka’), Liebe (’kärlek’), Wohnung (’lägenhet’) och Film (’film’). 

Mädchen (’flicka’) har en frekvens på 21 tokens och är spridd över tre kapitel i boken 

där den högsta frekvensen på 16 tokens uppmäts i kapitel tre. Liebe (’kärlek’) 
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förekommer totalt 19 gånger och är spritt över tre kapitel där det återkommer främst i 

kapitel tre 17 gånger. I likhet med samma substantivs koncentrerade höga frekvens i 

Lieber Deutsch 2, förekommer substantivet i en låttext i kapitel tre. Wohnung 

(’lägenhet’) finns även det i tre kapitel, med den högsta frekvensen i kapitel fem med 8 

tokens. Film (’film’) är det ord vars spridning endast ligger över två kapitel i boken, en 

gång i kapitel fem och 20 gånger i kapitel sex som handlar om film och tv. De 

resterande orden återfinns med varierande spridning över boken, men aldrig i alla 

kapitel.  

4.3.3 Jämförelse och Sammanfattning 

I båda läroböckerna finns det vissa ord som är underrepresenterade i en del kapitel, men 

som har en väldigt hög frekvens på ett fåtal sidor. För ordet Liebe (’kärlek’) beror det i 

båda böckerna på att detta ord förekommer i en låttext ett högt antal gånger. Endast i 

Lieber Deutsch 3 är det ett ord, av de mest frekventa, som återfinns i alla lärobokens 

kapitel.  

4.4 Övningar 

Övningarna i böckerna har analyserats med hjälp av The Involvement Load Hypothesis 

beskriven i avsnitt 3.2.3. Här redovisas resultatet från denna analys. 

4.4.1 Lieber Deutsch 2 

De 46 övningarnas poängfördelning utifrån analysmodellen beskriven i kap 3.2.3 

presenteras här i Figur 3 nedan. Till höger står det antal poäng som övningarna har fått 

och i cirkeldiagrammets delar står det antal övningar som har fått denna poängsats.  

 

1

30
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1

Poängfördelning

1

2

3

4

 
Figur 3. Poängfördelning övningar Lieber Deutsch 2 

 

Den övervägande delen av övningarna har fått två poäng i denna analys och detta har 

främst berott på att variabeln utvärdering är frånvarande i dessa övningar, medan de har 
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fått ett poäng för behov och ett för sökande.  Den näst största gruppen har fått tre poäng 

och där ligger skillnaden i poängfördelningen mellan sökande och utvärdering. Sju av 

dessa uppgifter har frånvaro av sökande, men stark utvärdering och sju uppgifter har en 

jämn fördelning av ett poäng i alla variabler. Endast en uppgift kom upp i fyra poäng, 

vilket innebär ett poäng vardera på behov och sökande, samt två poäng för utvärdering. 

I denna uppgift ska specifika ord sökas upp ur texten och även användas i 

egenkomponerade meningar. Den uppgift som fått ett poäng har endast fått poäng för 

behov, då uppgiften innebär att hitta verb ur texten och skriva upp dessa. Sökande-

kriteriet uppfylls inte i denna uppgift då eleverna inte behöver hitta betydelsen för dessa 

verb. Dock krävs att eleverna ska kunna kännetecknen för ett verb, vilket också handlar 

om ordkunskap.  

4.4.2 Lieber Deutsch 3 

Lieber Deutsch 3 innehåller 47 övningar, vilka redovisas nedan i Figur 4.  

 

 
Figur 4. Poängfördelning övningar Lieber Deutsch 3 

 

Den större delen av övningarna har tilldelats två poäng, vilket liksom i Lieber Deutsch 

2, främst beror på att de fått noll poäng för utvärdering. Sex övningar har graderats med 

tre poäng. Fyra av dessa har uteblivet sökande, men stark utvärdering, medan två 

övningar har en jämn fördelning med ett poäng för varje variabel. Den tredje största 

gruppen fick ett poäng och denna grupp fick endast poäng för behov då orden krävdes 

för att lösa uppgiften. I dessa uppgifter kunde det krävas att eleverna exempelvis skulle 

dela in verb efter deras starka och svaga böjningsformer. Fyra uppgifter fick fyra poäng, 

vilket således betyder att de hade ett poäng vardera för behov och sökande, samt två 

poäng för utvärdering.  

4.4.3 Jämförelse och Sammanfattning 

Övningsantalet är ungefär lika mellan läroböckerna, 46 övningar i Lieber Deutsch 2 och 

47 övningar i Lieber Deutsch 3. I analysen är det i båda läroböckernas fall de övningar 
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som får två poäng som dominerade. Detta berodde i de flesta fall på att de inte fått något 

poäng för utvärdering. Orden behövs för att lösa uppgiften, men är inte valda av 

eleverna. Detta genererar ett poäng för behov. Det krävs att ordens betydelse söks upp, 

vilket genererar ett poäng för sökande. Den grupp av övningar som är näst störst för 

båda är de övningar som fått tre poäng. Dessa skiljer sig dock i antal, där det är sex 

uppgifter i Lieber Deutsch 3 och 14 uppgifter i Lieber Deutsch 2. I Lieber Deutsch 3 är 

det fler uppgifter som blev tilldelade fyra poäng, men också åtta uppgifter som endast 

får ett poäng. Lieber Deutsch 2 är den lärobok som har flest övningar med höga poäng.  
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5 Diskussion 

I denna del diskuteras resultatet mot den forskningsbakgrund som redovisats i avsnitt 2. 

Diskussionen presenteras huvudsakligen i samma ordning som forskningsfrågorna i 

avsnitt 1.1. I detta avsnitt är förekomst och frekvens presenterade tillsammans i avsnitt 

5.1. Sedan spridningen av orden i avsnitt 5.2 och övningarna i avsnitt 5.3. 

Sammanfattning av diskussionen presenteras i avsnitt 5.4 och slutligen redogörs för 

framtida forskning i avsnitt 5.5. I detta avsnitt återkommer även didaktikens frågor 

Vad? Hur? och Varför?
57

 presenterade i avsnitt 2.2. 

5.1 Förekomst och frekvens 

Didaktikens första fråga Vad? kopplas i detta sammanhang till vilka ord eleverna ska 

lära sig. Då analysen av lärobokens substantiv i jämförelse med en frekvensordlista är 

övergripande är det svårt att dra alltför många slutsatser utifrån resultatet. För detta 

krävs en annan studie. Det visar sig dock att en övervägande del av de 100 mest 

frekventa tyska orden återfinns i läroböckerna. Detta kan ge en indikation på att 

läroboksförfattarna hade detta i åtanke, dvs. att de har en tanke bakom de ord som tagits 

med i läroböckerna och vad eleverna bör lära sig. Eller att dessa ord helt enkelt är svåra 

att undvika. Ord som finns i denna frekvenslista och i läroböckerna är exempelvis orden 

Jahr (’år’), Beispiel (’exempel’), Freund (’vän’) och Schule (’skola’), vilka alla är 

relevanta för eleverna och deras liv (se avsnitt 4.2.3). Läroplanen ger direktiv gällande 

den didaktiska frågan Vad? i bemärkelsen vad eleverna ska lära sig under kursen och 

beskriver att eleverna ska arbeta med områden de känner till.
58

 

 

Hur orden ska läras är väl traditionell sett genom att eleverna får glosorna i läxa, men 

även att de repeteras i undervisningen. I avsnitt 2.6 redogjordes att repetition är viktigt 

för framgångsrik ordinlärning. Resultatet från denna studie liknar det resultat som 

Nordlunds arbete visar (se avsnitt 2.6). En relativt liten del av alla substantiv repeteras 

mer än tre gånger i läroböckerna och att procentsatserna för dessa substantiv ligger på 8 

% och 11 % (se avsnitt 4.2). Frekvenserna som uppmäts är markant högre i Lieber 

Deutsch 3, detta trots att ordmassan inte skiljer sig alltför mycket.  Man kan fråga sig 

varför så stora andelar av substantiven endast förekommer en gång i varje lärobok, då 

denna siffra uppgår till 71 och 69 %. Vissa ord, såsom exemplet Pinguine (’pingvin’) i 

avsnitt 4.2.3, kan ha funktionen att göra texten fylligare och intressantare att läsa. Om 

texterna i läroböckerna enbart skulle innehålla ord som upprepades in i det oändliga blir 

de torftiga och ointressanta för eleverna. Andra ord med engångsfrekvenser (se avsnitt 

4.2.3), såsom exempelvis Volksmusik (’folkmusik’) och Monopol-Turnier 

(’monopolturnering’), är väldigt temaspecifika och detta förklarar deras låga frekvens i 

övriga texter. Dessa ord är svåra att repetera i en högre grad över läroböckerna, då de 
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kräver ett visst sammanhang. Vi kan även se att dessa ord är väldigt lika den svenska 

motsvarigheten, vilket gör att orden får en låg inlärningsbörda.
59

 Samtidigt som orden 

kan fungera som utfyllnadsord kan de ha valts ut på grund av deras likhet med det 

svenska språket. Detta gör att dessa ord, trots deras låga frekvens, fyller funktionen att 

att göra texterna intressantare och samtidigt implicit ger eleverna ett bredare ordförråd. 

Förmodligen är detta ordförråd receptivt, då orden inte används produktivt. Det totala 

antalet substantiv i böckerna är 766 och 788, där de ord som endast förekommer en 

gång ligger på 549 substantiv för Lieber Deutsch 2 och 542 för Lieber Deutsch 3. För 

att förbättra repetitionen av substantiven skulle dessa substantiv kunna tas bort ur 

läroböckerna för att ge plats åt mer repetition åt de mer frekventa orden. Detta skulle 

dock kunna leda till långrandigare och fattigare texter, men även texter som inte känns 

autentiska. På grund av ordens låga frekvens är det därför viktigt att i undervisningen ta 

upp dessa ord fler gånger om syftet är att eleverna ska lära sig dem. Frågan, som även 

Nordlund ställer sig, är om det är värdefullt att eleverna får dessa lågfrekventa ord i läxa 

då de ändå inte repeteras?
60

 

5.2 Spridning 

För att uppnå den eftertraktade upprepade repetitionen, som Baddeley förespråkar, krävs 

att orden förekommer spritt över sidorna i böckerna.
61

 Spridningen bland de mest 

frekventa orden i avsnitt 4.3 visar att det finns vissa substantiv som är koncentrerade till 

ett fåtal sidor, vilket beror på att de antingen förekommer i en låttext eller att de är 

specifika för det tema ett kapitel behandlar. Generellt sett är spridningen av substantiven 

i Figur 1 och 2 bra i båda läroböckerna. De flesta av orden återfinns i fyra eller fler av 

läroböckernas sex kapitel, men med tanke på att läroböckerna är tänkta att sträcka sig 

över ett läsår blir elevernas möte med orden väldigt sporadiska. Som påtalats i avsnitt 

5.1 är det därför viktigt att orden även tar plats i övrig undervisning för att repeteras 

ordentligt. Trots att dessa ord är relativt väl spridda är det ett flertal ord som 

förekommer få gånger i läroböckerna och kan därför inte repeteras kontinuerligt i 

lästexterna.  

 

Utifrån att det endast är 215 av substantiven i Lieber Deutsch 2 som återkommer i 

Lieber Deutsch 3, drar jag slutsatsen att de flesta av orden som eleverna möter i 

lästexterna är nya för dem. Detta innebär att chanserna för eleverna att lära sig orden 

implicit genom läsning är låg, då den okända ordmassan bör vara högst 5 % för den 

sortens inlärning.
62

 Då vissa ord är lik de svenska orden, som tagits upp i avsnitt 5.1, 

kan detta underlätta för eleverna.
63

 Särskilt när dessa är bland de ord som förekommer 
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en gång. Glosor tillhörande texten underlättar också läsningen,
64

 vilket båda böckerna 

erbjuder. Nation menar att glosorna helst ska vara i marginalen för att störa läsningen så 

lite som möjligt, vilket sker i båda böckerna.
65

 Lieber Deutsch 2 alternerar mellan att ha 

glosorna i styckeordlistan eller i marginalen och Lieber Deutsch 3 har både och i alla 

texter. Chansen att eleverna uppmärksammar de ord som finns översatta är troligtvis 

större i Lieber Deutsch 3 då översättningarna ligger nära till hands. Eleverna behöver 

heller inte bläddra till slutet av boken för att se deras översättning i styckeordlistan. 

Även risken att de gör felaktiga gissningar av ordets betydelse utifrån kontexten 

minimeras. 

5.3 Övningar 

Den lärobok som har uppgifter med de högsta poängen enligt analysen är Lieber 

Deutsch 2. Detta trots att Lieber Deutsch 3 innehåller fler uppgifter med fyra poäng. På 

grund av att Lieber Deutsch 3 innehåller färre produktiva övningar är det också färre 

övningar som har fått höga poäng i analysmodellen. De övningar som får de högsta 

poängen är de övningar där eleverna fick producera egna övningar med målorden. Att 

dessa övningar skulle vara speciellt bra ur ett ordinlärningsperspektiv stöds av att 

inlärning förstärks när orden används.
66

 Ämnesplanen för moderna språk betonar även 

de produktiva delarna av språket.
67

 

 

Det poäng som flest övningar i de båda läroböckerna fått är 2 poäng och detta beror 

främst på att utvärdering saknades i dessa övningar. I Exempel 2, avsnitt 3.2.3, visas en 

övning representativ för de övningar som tilldelats två poäng. I denna övning ska 

eleverna söka upp ord ur texten utifrån ett visst tema. Detta innebär att orden är utvalda 

åt dem, men de måste söka upp deras betydelse för att kunna samla dem. Eftersom de är 

vanliga övningsformer i båda böckerna vill jag här göra en koppling till Nations 

sammanfattning av ordkunskap i Tabell 1. Detta för att se vilka kunskaper om ord som 

förvärvas i den sortens övningar. Då eleverna inte använder ordet själva i dessa 

övningar, är det de receptiva kunskapsdelarna som är i fokus. 

 

Söka upp ordens betydelse sker i texten, vilket innebär att eleverna också måste ta 

hänsyn till de omkringliggande orden för att identifiera de ord som söks. Detta innebär 

att eleverna, i viss mån, kan uppmärksamma vilka ord som ordet i fråga kan förekomma 

med, i vilka mönster, samt ordets kollokationer, vilket tas upp under Användning i 

Tabell 1. När orden i fråga hittats får eleverna veta ordets Form, hur det ser ut och dess 

stavning. Därefter söks betydelsen upp, därigenom ges information om vilken Betydelse 

ordet har i sin grundform, men även vilken mening det har i texten och vad som är 
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inkluderat i dess betydelse. Trots att dessa uppgifter har fått lägre poäng i analysen ger 

de eleverna vissa kunskaper om orden. Lägre poäng för dessa uppgifter innebär alltså 

inte att övningarna i sig inte initierar inlärning, dock är den inte lika effektiv. För en 

effektiv ordinlärning krävs att orden används av eleverna.
68

 

5.4 Sammanfattning 

Vad eleverna ska lära sig är i detta fall ordkunskap. De flesta av tyskans hundra mest 

högfrekventa ord finns i läroböckerna. Det indikerar på att dessa varit i åtanke hos 

läroboksförfattarna eller att de helt enkelt är svåra att undvika. De högfrekventa orden 

kan kopplas till de ramar som skolverket satt för kurserna och eleverna möter ord som 

högst troligt är bekanta och relevanta för dem och deras liv.  

 

Hur eleverna ska lära sig orden verkar i läroböckernas fall vara genom 

ordinlärningsövningarna. Eftersom frekvensen och spridningen av substantiven behöver 

förbättras för att implicit inlärning genom läsning verkligen ska utnyttjas.  

 

Varför eleverna ska lära sig orden verkar till största del vara för att de ska förstå dem, då 

de flesta övningar fokuserar på receptiv kunskap. I ämnesplanen för moderna språk 

betonas även de produktiva delarna av språket, men sådana ordinlärningsövningar fattas 

till stor del i båda läroböckerna. När fler ordinlärningsövningar blir produktiva och 

elevstyrda kommer eleverna också lära sig den produktiva delen av språket bättre. The 

Involvement Load Hypothesis utgår från att produktiva övningar, där eleverna är 

involverade, är effektivare för inlärning. 

5.5 Framtida forskning 

Då detta arbete endast fokuserat på substantiven i läroböckerna vore det intressant med 

en vidare studie med alla förekommande ord för att få en djupare insikt om ordens 

repetition och spridning mot inlärningsteorier. Då språkundervisning är traditionellt 

läroboksbundet
69

 skulle en breddning av arbetet mot hur läroböckerna används i 

undervisningen med fokus på ordinlärningen vara intressant och ge ytterligare förståelse 

för läroböckernas brister, men även deras tillgångar. Vilka ord väljer läraren att fokusera 

på och hur struktureras undervisning med boken i samband med ordinlärning?  
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Bilaga 1 

Tyskans hundra mest frekventa substantiv i läroböckerna.  

 

 Lemma Lieber Deutsch 2 Lieber Deutsch 3 

1 Jahr X X 

2 Mal X X 

3 Beispiel X X 

4 Zeit X X 

5 Frau X X 

6 Mensch X X 

7 Kind X X 

8 Tag X X 

9 Mann X X 

10 Land X X 

11 Frage X X 

12 Haus X - 

13 Fall - X 

14 Leute X X 

15 Arbeit X X 

16 Prozent - - 

17 Hand X X 

18 Stadt X X 

19 Herr - - 

20 Teil X X 

21 Problem X X 

22 Welt X X 

23 Recht - - 

24 Ende X X 

25 Million, Mio. X X 

26 Schule X X 

27 Woche X X 

28 Vater X X 

29 Seite - X 

30 Leben X X 

31 Mutter X X 

32 Grund X X 

33 Auge X X 

34 Wort X X 

35 Geld X X 

36 Sache X X 

37 Art - X 

38 Bereich - - 

39 Weg X X 

40 Stunde X X 



 

41 Name X X 

42 Geschichte X X 

43 Gesellschaft - - 

44 Kopf X X 

45 Paar X - 

46 Möglichkeit - X 

47 Unternehmen X - 

48 Bild X - 

49 Buch X X 

  50 Wasser X X 

51 Stelle - X 

52 Form - X 

53 Mark - - 

54 Entwicklung - - 

55 Monat X X 

56 Familie X X 

57 Morgen X X 

58 Abend X X 

59 Aufgabe X X 

60 Univärsität, Uni. X X 

61 Sinn - - 

62 Staat X - 

63 Ziel - X 

64 Freund X X 

65 Thema X X 

66 Person X X 

67 Euro X X 

68 Nacht X X 

69 Ding X X 

70 Raum X X 

71 Blick X - 

72 Platz X X 

73 Zahl - - 

74 System - X 

75 Uhr X X 

76 Eltern - X 

77 Straβe - X 

78 Minute X X 

79 Gruppe - X 

80 Wert - X 

81 Gesicht X X 

82 Sprache - X 

83 Anfang X X 

84 Ort - - 

85 Moment - X 

86 Folge X - 



 

87 Interesse X X 

88 Milliarde, Mrd. - - 

89 Rolle X X 

90 Tür X X 

  91 Schüler X X 

  92 Bedeutung - - 

93 Text X X 

94 Ergebnis X - 

95 Krieg X - 

96 Weise X - 

97 Regierung - - 

98 Stück - X 

99 Wohnung X X 

100 Gespräch - X 

 Totalt: 71 77 

 Gemensamt: 87  

 

 


