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Resultaterne bekræfter, at frekvenstanken også er gyldig ved danske 

elevers tilegnelse af tysk. Der er en faldende succesrate fra de mest 

frekvente ord i derdiedas500 til derdiedas5000. Tallene fra derdiedas3500 

og derdiedas5000 medtages ikke her, da de kun blev anvendt i få klas-

ser, og datagrundlaget derfor er lille.

I de lysegrå søjler ses, at de dygtigste elever fra hver klasse som 

gennemsnit består derdiedas500 og derdiedas1500 (kravet for at bestå et 

VLT-level er 80 % rigtige), og nogle af dem består også derdiedas2500. 

Men det overraskende resultat aflæses af den mørkegrå søjle, der 

viser, at de 293 elever i gennemsnit ikke består derdiedas500. At der 

også er elever med en meget lille score (de sorte søjler) overrasker nok 

mindre, da den faglige spredning på tyskhold er velkendt.

Figur 3 viser, hvor mange procent af hhv. 137 elever fra 1. g og 156 

elever fra 2. g, der består de to første test.
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Hvor mange procent består derdiedas 500? Hvor mange procent består derdiedas 1500 ?

Figur 3. Oversigt over beståede elever i de 11 klasser.

Figuren viser en positiv udvikling fra 1. g til 2. g, men da det ikke er 

de samme elever, man har fulgt, må dette billede verificeres i senere 

data. Men vigtigst igen viser figuren, at alt for få elever i både 1. g og 

2. g har et receptivt basisordforråd.

Hvilken betydning har dette tilsyneladende lille ordforråd? Med 

kendskab til resultaterne fra engelsk kan man blive bekymret, og det 

sætter en undersøgelse, der kan belyse koblingen mellem det recep-

tive ordforråd og læsning på tysk, højt på ønskelisten. I mellemtiden 

viser de foreløbige korrelationsanalyser fra dette projekt, at der er en 

forbindelse mellem ordforråd og læsning på tysk. Et forsigtigt6 bud 

på at definere en grænse mellem de elever, der består en tysk læsetest 

på B1-niveau, og dem, der ikke består, lader til at være 80 % rigtige i 

derdiedas500, 75 % rigtige i derdiedas1500 og 60 % rigtige i derdiedas2500. 

I samtaler med elever med et meget lille ordforråd nævner flere af 

dem, at tyske tekster kun kan læses ved hjælp af google translate, hvil-

ket bekræfter denne bekymring.
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