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Sammanfattning/ Zusammenfassung 

Syftet med detta arbete är att visa hur tilltalet gestaltas i vardera tre läroböcker för 

gymnasieskolans nybörjartyska, tyska 1, och fortsättningstyska från grundskolan, tyska 3. 

Tilltalet i tyska summeras i orden Sie, som på svenska betyder ni, och du som i 

överensstämmelse med svenskan heter du. För att ta reda på hur tilltalet framställs beräknas 

dels andelen Sie- respektive du-dialoger, dels andelen tilltalsord i undersökta dialoger, en 

kvantitativ undersökning. Dessutom undersöks i varje lärobok hur olika åldersgrupper finns 

representerade i konversationer. Arbetet studerar även kvalitativa data. Ger böckerna 

instruktioner kring hur tilltalet i allmänhet bör praktiseras? I enskilda frågor observeras 

skillnader mellan de två språknivåerna. Resultaten visar att samtliga böcker i nybörjartyska tar 

upp tilltalsfrågan och varierar kommunikationen mellan olika åldersgrupper. I 

fortsättningstyska tar endast en lärobok upp tilltalet medan viss åldersvariation presenteras i 

ett läromedel. Presentationen av tilltalet visar överlag brister och lämnar frågor öppna för 

lärare och elev. Vad beträffar procentuellt utfall i dialoger och tilltalsord är det svårt att dra 

slutsatser om du- eller Sie-tilltal vinner mark på någon av språknivåerna. Hänsyn måste här 

även tas till åldersrepresentationen i böckerna vilken tenderar påverka resultatet. Tilltalet är en 

del av den tyska språkkulturen och läroboken bör uppmärksamma det i enlighet med 

Ämnesplan och kursplaner.  

 

 

Nyckelord: Tilltal, Sie, Du, Dialoger, Åldersgrupper.  
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1. Inledning 

Att lära sig ett nytt språk innebär att komma i kontakt med en ny kultur, och därmed en ny 

språkkultur. För eleverna är det viktigt att den tyska språkkulturen presenteras på ett 

rättvisande och uppdaterat sätt. I den tyska språkkulturen tilltalas olika grupper i samhället 

inte på samma sätt som i Sverige. Hur man kommunicerar med tysktalande har betydelse, i 

synnerhet då man betänker att landet är Sveriges största handelspartner. Tyska språket har 

vidare en kulturbärande roll i Europa med ca 100 miljoner européer som talar språket. 

(Skolvärlden 2011, nr 7 s. 12-14, 18-19). 

Från egen undervisningspraxis har jag då och då frågat mig hur jag som lärare ska tilltala 

elever i olika klasser. Problemet med tilltalet i tyskan är att det präglar praktiskt taget varje 

undervisningstimme. Det är svårt att kringgå frågan som dels handlar om att tilltala enskilda 

elever och dels klassen som kollektiv. Är det någon skillnad mellan högstadiet och 

gymnasiet?  

Upprepade gånger har min upplevelse varit att framställningarna i tyska läroböcker i 

tilltalsfrågan inte förmedlat tillräcklig upplysning. Ska jag säga Sie, dvs. ni, eller 

svenskanpassat använda du? Om man som lärare inte själv tar sig tid att hitta kompletterande 

material eller ger eleverna i uppgift att undersöka hur tilltalet förhåller sig i specifika 

kontexter, är det lätt att lärobokens framställning av specifika teman blir rådande. Vissa 

språklärare i olika moderna språk har sagt mig att de t.o.m. övergivit läroboken som 

grundläggande verktyg i undervisningen. Anledningar varierar, bl.a. är framställningen av 

olika kulturella teman inte tillräckligt täckande, eller upplever enskilda pedagoger brister i 

språkliga moment och övningsmaterial. När det handlar om tilltalsfrågan kan man fråga sig 

hur befogad denna kritik är. I detta arbete har jag valt att undersöka hur tilltalet gestaltas i 

läroböcker för nybörjartyska för gymnasiet, tyska 1, och gymnasiets fortsättningstyska, tyska 

3. 
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2. Bakgrund 

2.1 Tilltalet i förhållande till styrdokumenten  

Frågan är hur man ska se på tilltalsfrågan i undervisningen. Enligt Gemensam europeisk 

referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning (2007, s. 6) hänger språk och 

kultur samman. Ämnesplanen, enskilda kursplaner samt den övergripande Läroplanen är 

vidare vägledande styrinstrument som varje pedagog har anledning att tolka och försöka rätta 

sig efter. År 2000 introducerades en ny Ämnesplan med kursplaner för Moderna språk, där 

tyska ingår, som fick namnet Gy 2000. De olika kursnivåerna benämndes steg. Nybörjarnivån, 

den första kursen att erbjudas i tyska benämndes steg 1 medan fortsättningstyskan som 

språkval från grundskolan är den tredje påbyggnadskursen och benämndes steg 3. Med den 

nya gymnasiereformen 2011, benämnd Gy 11, är stegen huvudsakligen desamma som tidigare 

men innehar nu enbart en siffra för varje nivå. Nybörjartyska blir tyska 1, följd av tyska 2 osv. 

Betraktar man kraven som ställs överensstämmer dessa principiellt med Gy 2000. Däremot 

har kraven på kunskaper om hur lärande äger rum (learning awareness) minskats i 

Ämnesplanen i Gy 11 (skolverket.se). I den språkliga progression eleven möter i 

undervisningens olika steg i den moderna Ämnesplanen (Gy 11) sprider Ämnesplanen ljus 

över hur undervisningen ska bedrivas. Under rubriken Ämnets syfte inleds tredje stycket på 

följande sätt: 

”Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket”. (skolverket.se) 

 

I Ämnesplanen (Gy 11) för Moderna språk för gymnasieskolan under överskriften Ämnets 

syfte, och inledningen av andra stycket står det vidare: 

 

”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och 

kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används”. 

(skolverket.se) 

Hur kan kulturella företeelser (Ämnesplanen Moderna språk) här förstås? Enligt 

förklaringarna till Ämnesplanen är kulturella företeelser ett vitt begrepp som innefattar inte 

bara områden som teater, litteratur, konst, arkitektur utan här ryms även samtliga former av 

sociala levnadsmönster. Sociala levnadsmönster innehåller gruppers förhållningssätt gentemot 
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varandra och vidare hur enskilda människor samtalar och samspelar (skolverket.se). Tilltalet 

är en viktig del av umgängeskulturen vilket visas i nedanstående avsnitt. 

2.2 Tilltalets utveckling i det tyska och svenska språkområdet 

Tilltalsformerna du (motsvarar svenskans du) och Sie (motsvarar svenskans ni i såväl singular 

som plural) växte fram under slutet av 1700-talet som en motreaktion på det överdrivet 

differentierade tilltalet i ståndsamhället. Det verkliga genombrottet kom under 1800-talet. 

Förändringen skedde först i städerna där åtskillnad mellan privat (du) och offentligt (Sie) liv 

var tydligare. Du benämndes som Sprache des Herzens (hjärtats språk) och Sie som Sprache 

des Verstandes (förståndets språk). Under andra halvan av 1700-talet, under den litterära 

Sturm und Drangperioden (1770-1786) upplevde duandet ett uppsving. Den egentliga du-

gnistan i Europa tändes i samband med franska revolutionen där man pläderade för ett allmänt 

användande av du (tu). I de inledande decennierna av 1800-talet fanns bland studenter en 

duande vänskapskult (Freundschaftskult) som framkallade ett ökat användande av 

pronomenet. Till viss del inspirerat av militarism växte Sie-tilltal återigen fram i 

studentvärlden mot slutet av 1800-talet (Besch, 1998, s. 27; von Polenz, 1999, s. 383-385). 

Även under efterkrigstiden, i slutet på 1960-talet, under radikaliseringens tid, fanns i Tyskland 

strömningar bland studenter som verkade för ett samhälle där man tog avstånd från 

respektfullt Sie-tilltal och ansåg att samtliga medborgare skulle tilltalas med du (von Polenz, 

1999, s. 385).  

I Sverige har vi med du-reformen sedan 60-talet du-tilltal till nästan samtliga grupper i 

samhället. Enligt Armin Kohz (1982) finns det tre huvudanledningar till att du-reformen 

sedermera kunde slå igenom i Sverige: 

-jämlikhetspolitiken under socialdemokratin, 

-de negativa associationerna till pronomenet ni, 

-den anglosachsiska kulturpåverkan. 

(Kohz, 1982, s. 16, 46, 48). 

2.3 Läromedlet 

Till sin hjälp i undervisningen har pedagogen det som den moderna läroplanen kallar för 

läromedel. I Skolförordningen 1971 definieras läromedel med orden: ”alla de resurser som 

kan användas i en undervisningssituation”. Definitionen innebär alltså att läromedel omfattar i 

princip samtliga hjälpmedel i en undervisningssituation (forskning.se). En officiellt fastställd 
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definition av vad läromedel innefattar har dock inte uppställts. Enligt Barbro Larsson (1991) 

är läroboken att betrakta som det viktigaste läromedlet som utgör en bas i undervisningen som 

sedermera kan assisteras av kompletterande inslag. Olika nya medier har sin egenart men kan 

inte ersätta boken som bärare av kunskap (Larsson, 1991, s. 66-67). I en rapport från 

Skolverket (2006) klargörs däremot lärobokens centrala roll och starka ställning bland andra 

läromedel. Majoriteten äldre och även yngre lärare favoriserar läroboken (s. 20) 

(skolverket.se).  

Enligt Ämnesplanen för Moderna språk under överskriften Ämnets syfte ska 

undervisningen möjliggöra att eleven utvecklar ”en allsidig kommunikativ förmåga” vilket 

föranleder läroböcker att framställa varierade åldersgrupper (skolverket.se). Man kan alltså 

vidare fråga sig hur olika åldrar är representerade i läromedel och hur dessa åldersgrupper 

tilltalar varandra.  
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Aspekter som omfattar tilltalet  

I följande avsnitt gestaltas tilltalet i Tyskland och Sverige med stöd i den vetenskapliga 

litteraturen.  

Tilltalet inbegriper hur man hälsar. Vidare handlar tilltalet om huruvida man använder herr 

eller fru, yttrar förnamn, efternamn samt eventuell titel för yrke eller akademisk grad. Genom 

de sociala normer som råder i ett samhälle definierar tilltalshandlingen inställningen till den 

eller de som mottar budskapet. Påverkat av normen kanaliseras budskapet genom 

språksystemet (Kohz, 1982, s. 3, 19-20). Språket är i omdaning och förändringstendenser i 

tilltal i Tyskland tenderar bli mediala angelägenheter. I tyskan utgörs tilltalet av två personliga 

pronomen: distanspronomet Sie som svenskans ni och närhetspronomet du som motsvarar 

svenskans du (Johnen, 2006, s. 73-74). Att tilltala någon är ett sätt att kommunicera. 

Kommunikation handlar om hur två eller fler gör sig förstådda gentemot varandra (Duden, 

2008, s. 13). Tilltalet fungerar vidare tillsammans med icke-verbal kommunikation som 

mimik, gester och blickriktning (Reinhardt & Neubauer, 2008, s. 5).  

3.2 Tilltalets innebörd i dagens tyska jämfört med svenskan 

I den tyska språkkulturen tilltalas individer från olika sociala grupper inte på samma sätt. 

Sedan 1800-talet är hövlighets-pronomen Sie och det mer personliga du en fast beståndsdel i 

det tyska samhället. Hur tysken tilltalar visar bl.a. på hierarki och social tillhörighet. Ett 

utbrett niande framkallar mer formalitet och distans, en insikt den svenske gymnasieeleven 

bör bli förtrogen med (Duden, 2008, s. 385-386).  

Tilltalet i tyskan och svenskan är ett område i förändring. Samtidigt innebär detta inte att 

samtliga aspekter av tilltalet upplevt större förändringar sedan början av 1980-talet, där de 

äldsta källorna är hämtade från. 

Armin Kohz (1982) visar i sin avhandling om tilltalet i tyskan och svenskan (Linguistische 

Aspekte des Anredeverhaltens) att tilltal med du eller ni inte har samma konnotationer i tyskan 

som i svenskan. Om man i Sverige niar någon uttrycker det generellt mindre hövlighet och 

markerar starkare distans än tyskans Sie. Medan du och ni motsvaras av du och Sie i tyskan 

gentemot enskilda finns det vidare en differens i pluralkonstruktionen. Svenskans plural, 

oavsett person och sammanhang, benämner samtliga kollektiv med ni, vilket inte är behäftat 

med negativa associationer. Annorlunda är det i tyskan där ett du-kollektiv innefattas med ihr. 
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Pluralformen av enskilda som nias likaledes heter Sie (Kohz, 1982, s. 48-49, 55, 58; Reinhardt 

& Neubauer, 2008, s. 6). I tyskan har Sie som pronomen (distanspronomen: Johnen, 2006, s. 

82) uppgiften att uttrycka hövlighet och viss distans, och respekt (Reinhardt & Neubauer, 

2008, s. 6) mot högre uppsatt eller okänd person. Jung (2007) talar om att tyskans Sie i vissa 

sammanhang kan öppna för extra distans som inte är nödvändig. Svenskans ni kan å sin sida 

ses som pejorativt och behäftat med negativa associationer (Jung, 2007, s. 85). 

Sammanfattningsvis presenteras nedan en betydande del av en översikt översatt från Duden, 

Der Deutsch-Knigge (2008, s. 385) över hur tilltal med tyskans du (du) contra Sie (ni) 

uppfattas. 

Tabell 1. Tilltalets innebörd i tyskan i en överblick. 

 

3.2.1 Grupper som tilltalas med Sie 

Tilltalet (Die Anrede) i Tyskland kännetecknas av att niandet med pronomenet Sie intar en 

framträdande roll. Sie används gentemot främmande människor, äldre människor och i 

betydande utbredning gentemot äldre ungdomar. I yrkessammanhang med hierarki är 

utgångspunkten att man använder Sie-tilltal.  

Användningen av Sie mot exempelvis främmande individer är ett viktigt inslag i 

vardagstyskan. Att först använda svenskinspirerat du och tillbakavisas med önskan om Sie 

kan ur respekthänseende bli besvärligt och leda till förlust i anseende. Bästa verktyget för att 

försöka reparera ett förhastat du är att be om ursäkt och återgå till Sie-tilltal (Duden, 2008, s. 

386, 389).  

Jämfört med utvecklingen i Sverige finns inom servicesektorn i exempelvis butiker och 

restauranger strömningar som tyder på att ett artigt, avståndstagande ni börjar vinna terräng 

(Wingren, 2013, s. 2). Enligt journalisten Magdalena Ribbing, Dagens Nyheter, uppmanas 

anställda av sina chefer på bl.a. varuhus att nia äldre kunder eller gäster. Du-reformens 

stundtals alltför intima du har fått en motreaktion (faz.net). Om ni-tilltal kommer på fråga i 

Vad tilltalet står för i tyskan

Tilltal med du uttrycker i tyskan följande: Tilltal med Sie, dvs. svenskans ni, uttrycker i tyskan följande:

Förtroende Främlingskap

Närhet Distans

Naturlighet, att man är informell Hövlighet, formalitet

Vänskap, vänskaplig relation Över- eller underordnande, kollegialt förhållande, tjänsteförhållande

Respekt, aktning
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Sverige gäller det endast ett fåtal grupper som eventuellt högre uppsatta politiker eller 

medlemmar av kungahuset (Duden, 2008, s. 385). 

3.2.2 Grupper som tilltalas med du 

Grupper som tilltalas med du i tyskan är otvivelaktigt barn och tidig ungdom. Vuxna som är 

besläktade använder i regel ett ömsesidigt duande. Detsamma gäller vuxna som är goda 

vänner, framför allt om det är vänskapsband som sträcker sig till barndomen. I (idrotts) 

föreningar kan det därutöver vara vanligt att medlemmarna duar varandra (Duden, 2008, s. 

387). 

Sverige är präglat av den s.k. du-reformen från 1967. I Sverige liksom i de övriga 

skandinaviska länderna blir annars praktiskt taget samtliga människor duade (ibid., s. 385). 

Nedan sammanfattas grundläggande tilltalskännedom för grupper som läroböcker i tyska, 

enligt Ämnesplanen (skolverket.se), har anledning att ta upp. 

 

Tabell 2. Grundläggande tilltalspraxis i tyskan. 

 

3.2.3 Hälsningsfraser 

Det kan konstateras att det givetvis finns dialektala skillnader i Tyskland beträffande hur man 

hälsar och säger hej då, men här koncentreras presentationen till standardtyska 

hälsningsfraser.  

Om man hejar på en du-person är det kutym att säga hallo och avsluta med tschüß. Tschüß 

kan ha en solidarisk funktion och kan vidare förekomma bredvid andra former som t.ex. den 

italienskt influerade formen tschau (Kohz, 1982, s. 71-72). En person som nias med Sie, 

oavsett singular eller plural, tenderar huvudsakligen inte att avsluta samtalet med tschüss utan 

med auf Wiedersehen. När man inledningsvis hälsar på en ni-person är det traditionella sättet 

att säga Guten Tag som därutöver hänger samman med att man lägger till Herr/ Frau plus 

efternamn (Kadzadej, 2003, s. 46 ff.). Hur man hälsar och tar avsked markerar vilka sociala 

band kontakten får framöver. Vill man ha vänskap eller uttrycka förtroende kan man vid 

avsked bruka tschüß medan auf Wiedersehen signalerar respekt och distans (Ibid., s. 113). 

Tilltalsgrupper Val av tilltal

Barn, tidig ungdom Du

Vänner, bekannta (inkl. vuxna) Du

Vuxna, främmande för varandra Sie 
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Duden (2008) ser auf Wiedersehen som en standardavskedsfras medan tschüß ses som 

informell och ungdomlig (Duden, 2008, s. 433).  

3.2.4 Alternativa tilltal i samhället 

Ett sätt att annars kringgå problematiken med du eller Sie är att huvudsakligen använda annat 

pronomen. Kohz (1982) pekar på att konsekvensen av att undvika direkta tilltal är att det gör 

förhållanden oklara och maskerar hur saker förhåller sig. Vidare kan undvikande av tilltal leda 

till att man förbiser någon person (Kohz, 1982, s. 49, 51). Alternativa tilltal kan konstrueras 

med man, vi eller ni (du-plural), och tredje person singular vilket på tyska blir man, wir och 

ihr (du-plural) och vidare med tredje personens er eller es. Frågande om en person vill 

komma in kan du eller Sie avstyras med exempelmeningen från Der Deutsch-Knigge (2008): 

”Vill han inte komma in?” dvs. ”Möchte er nicht hereinkommen?” Duden (2008) avråder, 

liksom Kohz (1982), från sådana omskrivningar då det inte ses som tidstypiskt och kan ge ett 

egendomligt intryck. Istället bör tilltalsfrågan tas upp och man bör sörja för direkt klarhet 

(Duden, 2008, s. 391). I tyska språket tenderar i allmänhet ett behov finnas av uppgraderade 

forskningsarbeten som bl.a. undersöker tilltalsformernas utbredning och användningsområden 

(Johnen, 2006, s. 92). 

3.2.5 Ålderns betydelse för val av du och Sie 

En grundläggande faktor när man står inför valet att använda du eller Sie är åldern. Det står 

inte alltid klart vid vilken ålder Sie eller du ska användas, men vissa riktlinjer kan gälla som 

korrekt vedertagna. När det handlar om att säga du, på tyska duzen, klargör Duden (2008) att 

yngre människor som barn och elever i tidig ungdom överlag är att tilltala med du. En viktig 

gränsdragning sker vid 18 år då en ungdom i det tyska samhället senast bör tilltalas med Sie. 

Vuxna säger annars generellt Sie (ni) sinsemellan såvida de inte är besläktade eller goda 

vänner.  (Duden, 2008, s. 386, 389, 400).  

3.2.6 Tendenser till du-tilltal i dagens Tyskland 

Förhållandena i Tyskland är inte entydiga om man betraktar utvecklingen de senaste 40 åren. 

Sedan 70-talet finns en växande användning av du-tilltal. Peter von Polenz (1999) visar på en 

trend för tilltagande duande (Duzen) från 1974 till 1993. (En reservation ska dock göras för ett 

uppsving för Sie-tilltal i början på 80-talet (spraktidningen.se)). Framför allt de yngre (till 29 

år) tar duandet till sig (von Polenz, 1999, s. 384-385). Från 1993 syns en uppgång för tilltal 

med Sie. En undersökning gjord av det demoskopiska institutet Allensbach visar på en 
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stigande användning av Sie mellan 1993 och 2003 (Duden, 2008, s. 385). En bit in på 2000-

talet pekar utvecklingen återigen mot ökad användning av du. Framför allt individer under 30 

år går snabbare över till Du-tilltal efter en kortare förbindelse. Även i åldrarna 30- till 60 år 

syns en tilltagande användning av pronomenet du. Att dua enskilda uppfattas i dagens 

Tyskland som mer socialt accepterat och mest rotat är synsättet hos generationen under 30 år 

vars uppfostran inbegripit ett mer okritiskt förhållningssätt till du-tilltalet (Jacobs, 2011, s. 

47+49). Med mediala verktyg som Facebook luckras privata sfärer upp och du verkar tillåtas 

vinna terräng. Johnen (2006, s. 89) jämför det otvungna tilltalet parallellt med portugisiskan 

och finner att du-tilltalet vinner inom mediaområdet. Det tyska samhället är påverkat av en 

amerikanisering i arbetsspråket bl.a. via Internet (med Smartphonekulturen inklusive) och 

motiverar ungdomar som företag till ökat duande (Duden, 2008, s. 313-314). Dels handlar 

förändringen om att dua enskilda och dels om att dua kollektiv med du-pluralformen ihr, 

alternativt benämnt Ihrzen. Ihrzen kan användas på en grupp utan att man för den skull väljer 

att tilltala enskilda med du (Duden, 2007, s. 819). På den tyska marknaden sticker svenska 

storföretag som Ikea och Hennes & Mauritz ut genom att överföra det svenska språkbruket 

och tilltala samtliga anställda med du (Besch, 1998, s. 80-81). Ikea duar även kunden 

(spraktidningen.se). 

3.3 Teoretiska utgångspunkter 

Detta arbete behandlar det språkliga fenomenet tilltal i tyska läroböcker. Tilltalet i dagens 

tyska koncentreras huvudsakligen till de personliga pronomen du och Sie. På grundval av 

dessa tre centrala begrepp, tilltal och pronomen du och Sie, har denna undersökning 

genomförts. Dessa tre begrepp kommer här att utvecklas ytterligare nedan.  

3.3.1 Tilltalet 

Tilltalet. Enligt Svenska Akademiens ordbok definieras tilltalet enligt följande: 

”yttrande som är riktat till någon” (Svenska Akademien, 2009, s. 3209). 

En förklaring till möjliga innehåll i ett sådant yttrande ges inte. På tyska heter tilltalet som 

substantiv (die) Anrede. Enligt den tyska universalordboken Duden (2007) definieras tilltalet 

eller (die) Anrede på följande sätt: 

„Bezeichnung, mit der jemand angeredet wird” (Duden 2007, s. 152). 
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Citatet ovan kan översättas med ”Beteckning med vilken någon tilltalas”. I ordets tyska 

verbform, anreden (tilltala), framkommer därtill (i verbets andra betydelse) innehåll till hur 

man kan beteckna någon: 

„… jmdn. (jemanden) mit Sie, mit Du, mit dem Vornamen, mit seinem Titel ansprechen” 

(Duden, 2007, s. 152).  

På svenska kan definitionen av tyskans verb tilltala ovan ses som ”att tala till någon med Sie, 

med du, med förnamnet, med hans titel”. För att bestämma tilltalet i tyskan är vid sidan av 

ålder faktorer som status och rollfördelning i kommunikation av största vikt (Eroms, 2008, s. 

12). 

3.3.2 Tilltalspronomen du 

Tilltalspronomen Du (som svenskans du), andra person singular, är det äldsta tilltalspronomen 

i det tyska språket. Det finns skriftliga belägg för du-tilltal sedan 800-talet och formen 

förekommer bl.a. i Hildebrandslied, en av de äldsta bevarade tyska texterna (Kadzadej, 2003, 

s. 12-13). Att använda du-tilltal i tyskan markerar närhet, vänskap, att man är förtrogen med 

någon. (Duden, 2008, s. 385). Att dua någon benämns i tyskan som duzen (duden.de). 

Förutom traditionella användningsområden som att barn och yngre ungdomar duas är det i 

Tyskland sed att du tillfälligt brukas vid bergsvandringar eller under karnevalstiden (Eroms, 

2008, s. 12). 

Med tanke på engelskans påverkan med därtill hörande influenser från Nordamerika (se 

Litteraturöversikt s. 9) ska pronomenet you inte förväxlas med tyskans (eller svenskans) du. 

Med you har engelskan huvudsakligen ett tilltalspronomen som utvecklats att omfatta 

samtliga individer i singular och plural (Kohz, 1982, s. 53). Men you är en pluralform, en 

ackusativ/ dativform av ye som är du-plural motsvarande tyskans ihr. Du-form finns dock i 

äldre former med thou och dess form i ackusativ/ dativ thee (oxforddictionaries.com). Att 

engelskans you på tyska omvandlas till du syns exempelvis i sociala medier på nätet. I en 

aktivitet som att chatta, där enskilda under pseudonymer anonymt kan kommunicera, 

registreras nästan uteslutande du-tilltal hos tysktalande användare (Duden, 2008, s. 313-314). 

Med bakgrund i du-pluralformen borde engelskans you-påverkan i första hand betraktas som 

uttryck för att dua kollektiv med formen ihr, eller Ihrzen som substantiveringen av formen 

kallas (Duden, 2007, s. 819), före att se du-tilltal till enskilda. Ihrzen kan betraktas som en 
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intermediär tilltalsform, ett steg mot du-tilltal, då man duar en grupp men fortsättningsvis niar 

enskilda (Johnen, 2006, s. 74). 

3.3.3 Tilltalspronomen Sie 

Sie är den hövligare tilltalsformen som sedan 1800-talet vid sidan av du utgör den 

grundläggande tilltalsformen i tyskan. Att bruka Sie görs för att tilltala enskilda och flera med 

ni. Sie förekommer i grammatiken i tredje person plural (Kadzadej, 2003, s. 12). Till skillnad 

från du är Sie ett hövlighetspronomen som inte finns med i det traditionella tyska 

deklinationssystemet. Sie ska därtill inte blandas ihop med sie i tredje person singular med 

liten bokstav som betecknar kvinnligperson eller sie-formen i plural med liten bokstav som 

benämner flera personer som inte nias. Att nia någon heter på tyska siezen (duden.de). Sie 

indikerar bl.a. distans, formalitet, underordnande i tjänsteförhållande och respekt (Duden, 

2008, s. 385-386).  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att belysa aspekter av tilltalet i tyska läroböcker för svenska elever i 

tyska 1 och tyska 3.  

4.1 Frågeställningar 

Med detta övergripande syfte försöker detta arbete ge svar på följande frågor:  

-Hur gestaltas tilltalet i läroböckerna? Kan man se något mönster?  

-Ger böckerna normativa anvisningar om hur tilltalet bör vara i allmänhet?  

-Är olika ålderskategorier representerade i dialoger i enlighet med Ämnesplanen?  

-Föreligger differenser i dessa frågor mellan tyska 1 och tyska 3?  
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5. Metod 

I detta kapitel presenteras de planmässiga förfaringssätt som tillämpats för att besvara 

undersökningens övergripande syfte och frågeställningar. 

Att kategorisera data rekommenderas för undersökningar med en något större 

materialmassa och för att komplettera andra former av undersökningar (Bergström & Boréus, 

2012, s. 50, 87). För att studera tilltalets framställning har tre läromedel valts för 

nybörjartyska på gymnasiet, tyska 1, och tre för fortsättningstyska från grundskolans språkval, 

tyska 3. Sammantaget sex läromedel möjliggör en bredare studie av utvecklingen i 

tilltalsfrågan då läroböckerna har olika utgivningsår. Studien handlar om att undersöka 

läroböckernas framställning av hur enskilda och grupper tilltalas med pronomen du eller Sie i 

dialoger och i vilken utsträckning detta sker. Följande kriterier kommer att beaktas: Vem 

använder du och Sie till vilka? Kan man identifiera skillnader i tilltal mellan åldersgrupper? 

Finns det instruktioner som ger riktlinjer för hur tilltalet bör gestaltas så att läraren finner 

stödjande information hör denne bör tilltala eleven/ eleverna i undervisningen? 

Rekommenderar böckerna i nybörjar- eller fortsättningstyska du, Sie eller andra eventuella 

tilltalsord? Finns det i enskilda frågor skillnader mellan språknivåerna? Hur tilltalsfrågorna tas 

upp i enskilda läromedel kan få konsekvenser för hur läraren kommunicerar i klassrummet 

och vägleder eleven. 

Utifrån frågeställningarna efterfrågas både kvantitativa och kvalitativa data. För att få en 

bild av hur tilltalet gestaltas undersöks kvantitativa data, dels andel dialoger med du (du) eller 

Sie (ni) i förhållande till det totala antalet dialoger (dialogsidor), dels antalet tilltal med du 

eller Sie i dialogerna i förhållande till det totala antalet former av tilltal som identifierats i 

dialogerna. Att även beräkna andel tilltalsord med du eller Sie möjliggör en mer 

kompletterande och nyanserad bild av vilket utrymme varje lärobok ger åt respektive 

pronomen. Dessutom beräknas i varje lärobok andel olika åldersgrupper som förekommer i 

dialoger. Med tanke på den större textmassan (sex läroböcker) resulterar en kvantitativ 

undersökning i en överblick som möjliggör jämförelser mellan ett större antal böcker. De 

begrepp som undersöker tilltalet i dialoger (inklusive åldersrepresentationer) är dessutom 

begränsade till antal och tydliga i definition. Å andra sidan kan den kvantitativa metoden 

medföra en statisk bild av det sociala samspelet som inte måste reflektera hur individer i 

vardagen lever sina liv. Tilltalsformer kan exempelvis växla i dialoger. Det är överlag viktigt 

att kategoriseringen i en kvantitativ undersökning är realitetsanpassad och så precis som 
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möjligt, se Arbetsätt att kategorisera och observera materialet nedan ( Bryman, 2002, s. 94-

95). Samtidigt ska tilläggas att dialoger i läroböcker är konstruerade för undervisningssyfte 

och därigenom åtminstone bör ses som fiktiva (Korsell, 2007, s. 24). 

Kvalitativa data handlar om hur böckerna i de båda språknivåerna instruerar om hur 

tilltalet bör praktiseras, inkluderat lärarens tilltal till eleven och till klassen som helhet. En 

annan aspekt är hur läroböckerna genomgående talar till eleven, med Sie eller du? Genom att 

studera böckernas dialoger identifierades åldersgrupperna barn och ungdomar och vuxna som 

sedan kvantifierats i tre samtalskategorier: barn och ungdomar med vuxna, barn och 

ungdomar med varandra samt vuxna sinsemellan. 

5.1 Avgränsningar 

Undersökningen koncentrerar sig på Tyskland med tidigare Västtyskland. Således beaktas inte 

textmaterial som behandlar tidigare DDR. Därutöver exkluderas innehåll som gäller 

Österrike, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg eller andra delar av den tysktalande världen. 

Om däremot en av samtalsparterna i en dialog härstammar från annat tysktalande land har jag 

ändå valt att ta med textmaterialet. Ofta intar Östra Tyskland efter återföreningen mer en 

symbolisk plats i läroböckerna med vissa avbildningar. Undantaget är staden Berlin som nu 

formerar den nya Förbundsrepublikens huvudstad. Berlin som plats för handlingar tas med i 

denna undersökning. I DDR där det socialistiska partiet SED (Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands) spelade en dominerande roll, rådde en annan språkkultur. I DDR tilltalades 

människor oftast efter grupptillhörighet som exempelvis Herr Genosse (Herr (parti) vän) eller 

Herr Parteifreund (Herr Partivän). Vid användning av du och ni (du och Sie) var tendensen 

klart inriktad på Duzen mellan medlemmarna i SED, bland studenter eller högskolepersonal 

(Besch, 1998, s. 29-33, 37-39). Däremot kunde privatpersoner i DDR använda Sie mot andra 

privatpersoner ungefär som i Västtyskland, även de inom partiapparaten (spraktidningen.se).  

5.2 Material  

Undersökningsmaterialet utgörs av läroböcker för nybörjartyska och fortsättningstyska på 

gymnasiet. Tyska 1, nybörjartyska, och tyska 3, fortsättningstyska, från grundskolans 

språkval, har gemensamt att kurserna inleds i början av gymnasietiden. Eleverna är då i 16-

årsåldern. I stora delar av Tyskland inleds i denna ålder die Oberstufe, ”det övre stadiet”, och 

tillåter således en jämförelse med den svenska gymnasieskolan.  
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5.2.1 Läromedel för tyska 1 och tyska 3 

För tyska 1 som för tyska 3 har de tre senaste tillgängliga läromedlen valts. Tre läromedel per 

undervisningssteg möjliggör ett visst komparativt perspektiv då läroböckerna inte är utgivna 

samma år.  

De undersökta böckerna från tyska 1 i denna uppsats är följande: Viel Spaß 1 av 

Håkansson & Persson (1995), Lust auf Deutsch 1 (1998) (textbok) och Lust auf Deutsch 1 

Arbeitsbuch (1999) (övningsbok) av Elfving-Vogel, Rydén & Mertens samt Lieber Deutsch 1 

av Hofbauer, Karnland, & Vasiliadis (2004).  

I tyska 3 har jag undersökt följande böcker: Meine Welt neu av Sturmhoefel (2005), Lieber 

Deutsch 3 av Karnland, Odeldahl & Eckhardt (2006) och Einverstanden 1 av Johansson, 

Lüders, Sölch, Rindar & Beeck (2010). 

För gymnasiets nybörjar- och fortsättningstyska finns ingen bok som släppts 2011 eller 

senare och således är helt anpassad efter den nya Ämnesplanen med kursplaner under namnet 

Gy 11 (Gymnasieskola 2011). Det nyaste läromedlet som hittats är i fortsättningstyska och är 

utgivet 2010 (Einverstanden 1). Därför koncentrerar undersökningen sig huvudsakligen på 

läromedel som är utgivna inom ramen för gymnasiereformen år 2000 benämnd Gy 2000 

(Gymnasieskola 2000). Dessa läroböcker används därför i den nya gymnasieskolan (Gy 11). 

Inom Gy 11 delas undervisningen i moderna språk (som i Gy 2000) in i sju på varandra 

följande steg. Tyska 1 (tidigare principiellt jämförbart med steg 1) är nybörjartyska, medan 

tyska 3 (tidigare principiellt jämförbart med steg 3) står för fortsättningstyska från 

grundskolans språkval.  

5.2.2 Motivering till att välja både tyska 1 och tyska 3 

Tyska 1 och tyska 3 har gemensamt att kurserna inleds i början av gymnasietiden. Oavsett om 

det är nybörjartyska eller fortsättningstyska möter lärare och elever i den enskilda klassen 

frågan kring tilltalet. Eleverna är då i 15-16 årsåldern. I stora delar av Tyskland inleds i denna 

ålderskategori ”den övre nivån”, die Oberstufe, där läraren har anledning att överväga nia 

eleven/ eleverna vilket utgör ett starkare motiv för läroböcker i dessa steg att uppmärksamma 

tilltalsfrågan (Besch, 1998, s. 64). För båda kurser efterlyses i kursplanerna under 

överskriften ”Produktion och interaktion” en säkerhet i språket i ”fasta språkliga uttryck” i 

vilket tilltalsfrågor ryms (skolverket.se).  
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Tyska 1 som tyska 3 har gemensamt att kurserna inleds i början av gymnasietiden. Oavsett 

om det är nybörjartyska eller fortsättningstyska möter läraren i den enskilda klassen 

utmaningen att konfronteras med tilltalsfrågan. I enlighet med situationen för pedagogen i den 

tyska skolan. 

5.3 Arbetsätt att kategorisera och observera materialet 

För att i de sammanlagt sex läroböckerna för tyska 1 respektive tyska 3 studera tilltalets 

användning i dialogerna har följande indelning av tilltalsord och åldersrepresentation gjorts.  

5.3.1 Indelning av tilltalsord 

Tilltalsorden i dialogerna har delats in i tre kategorier: 

1) Tilltal med Sie 

2)  Tilltal med du  

3)  Omskrivningar av tilltalet med annat pronomen 

Tilltalsformerna du och Sie innefattar pluralformerna med ihr (du-plural) respektive Sie (Sie-

plural). Vidare räknas possessiva pronomen i singular- samt pluralformer med. Samtliga 

former ska ses som representationer för singularkonstruktionerna du eller Sie. Vad dialogerna 

beträffar, görs en observation per sida och vägs mot det totala antalet observerade sidor. Om 

en och samma dialog upptar två sidor innebär det två observationer. Förekommer två dialoger 

på samma sida noteras den dialogen som tar mest utrymme.  

I beräkningar av procentuell representation av dialoger räknas antalet observerade sidor i 

dialogform i förhållande till det totala antalet sidor dialoger. Att beräkna antal dialogsidor 

med respektive tilltal i förhållande till det totala antalet textsidor i varje lärobok förmedlar ett 

resultat om tilltalsformens andel i förhållande till den totala textmassan. Jämförelsen blir då i 

förhållande till bl.a. fakta- och skönlitteraturtexter men uttrycker en mindre precision kring 

hur tilltalsformer prioriteras. Tilltalet reduceras därtill till en mindre procentdel i ett större, 

mer omfattande sammanhang. Böckernas upplägg kan därtill skilja sig åt på samma nivå eller 

mellan språknivåerna. Som en inledning till resultatdelen tas dock även de enskilda böckernas 

dialogsidor i förhållande till det totala antalet textsidor upp i jämförelse. Det ger läsaren en 

bild av hur de olika språkstegen betonar konversationer. Ett kännetecken för kvantitativa 

metoder är att man preciserar vad man är intresserad av, vilket bl.a. är hur tilltalet framställs 
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och att i detta kunna jämföra tyska 1 med tyska 3 och vidare att man förmår avgränsa 

undersökningen.
1
  

5.3.2 Åldersrepresentation 

För att undersöka åldersrepresentationen i dialoger har dessa delats in i tre ålderskategorier:  

1) Vuxna (över 18) som talar med varandra 

2) Barn och ungdomar som talar med varandra 

3) Barn och ungdomar och vuxna (över 18) som talar med varandra 

Om det förekommer kommunikation mellan olika åldersgrupper beaktas det språkliga utbyte 

som får störst utrymme. En observation görs per sida och vägs mot det totala antalet 

observationer. Motiveringen att sätta gränsen för en vuxen vid 18 års ålder är att en 18-åring i 

Tyskland räknas som volljährig, dvs. myndig. Myndig ålder markerar, inte bara i den tyska 

skolan, utan även i det tyska samhället, den ålder då en individ senast som rättsubjekt ska nias 

med Sie (Duden, 2008, s. 386). Det finns ett subjektivt inslag i bedömandet av personernas 

ålder i läroböckerna. Såvida inte ålder eller annan klargörande information ges i texterna 

hjälper eventuella fotografier eller andra avbildningar till. 

Att ta ut och kategorisera tilltalsord och ålderskategorier har bristen att den går förbi det 

innehållsmässiga sammanhanget vilket kan leda till försämrad validitet (Bergström & Boréus, 

2012, s. 88). Validiteten frågar sig om undersökningen mäter företeelsen man avser 

undersöka, dvs. tilltalsfrågan i tyska 1 och tyska 3. Att dela upp och konkretisera delelement i 

tilltalsfrågan i fyra frågeställningar förbättrar möjligheterna att förmedla ett bättre samlat 

gensvar på syftet.
2
  

5.3.3 Tillvägagångssätt för normativa anvisningar 

För att besvara frågeställningen huruvida läroböcker ger normativa instruktioner om hur olika 

grupper av individer bör tilltalas och eventuellt redogör för tilltalet i klassrummet (i Tyskland 

som Sverige) görs direkta närläsningar av det valda materialet. Det är en kvalitativ ansats och 

observationerna från läromedlen möjliggör direkta svar på frågeställningen. När man tolkar en 

                                                           

1 Jfr. Jacobsen, 2012, s. 185. 

2
  Jfr. Jacobsen, 2012 (s. 21, 255, 258-259). 
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text bör man samtidigt vara medveten om att varje läsare bär med sig en förförståelse med bl.a 

nivå av språkkunskap, bakgrundsmiljö och egna uppfattningar som kan påverka upplevt 

resultat (Bergström & Boréus, 2012, s. 31). För att identifiera läroböckers förhållningssätt till 

tilltalet, dvs. hur dessa tilltalar eleven samt eventuellt förklarar hur tilltalet i tyskan används, 

undersöks inte bara texter till huvudkapitel utan även övningar och grammatikdel, dock inte 

extra extensiva texter för vidare läsning. Här observeras om skillnader föreligger mellan 

böckerna i de två nivåstegen. Eftersom fenomenet tilltal undersöks ses efter möjliga 

observationer som belyser detta, varför koncentrationen breddas till att inte bara omfatta 

texterna utan resterande delar av läromedlet.
3
  

5.4 Alternativa forskningsansatser 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur läroböcker behandlar tilltalet. Att 

genomföra djupintervjuer med kvalitativa synpunkter från lärare om tilltalsfrågan i 

förhållande till läromedel hade kunnat komplettera studien. En enkätundersökning hade å sin 

sida möjliggjort en bredare undersökningsbas och, med rätt ställda frågor, kunnat appliceras 

på en större grupp lärare. Alternativt hade en enkätundersökning kunnat koncentreras enbart 

på elevens syn kring tilltalet i förhållande till läroboken. För både djupintervju som 

enkätundersökning kan man dock fråga sig om en gymnasieelev i årskurs ett kan förväntas ha 

en tillräckligt bred uppfattning i frågan. Med tanke på lärobokens fundamentala betydelse 

bland läromedel ses denna undersökning som ett första steg att undersöka tilltalsfrågan. 

5.4.1 Etiska aspekter 

Inom vetenskapligt arbete finns riktlinjer om hur tillhandahållen information ska behandlas 

korrekt. Centrala överväganden är frågor som att ta hänsyn till människors värde och 

integritet. Eventuella kunskapsvinster måste ställas i förhållande till att riskera skada enskilda 

och därutöver dra ner förtroendet för undersökningen (epn.se). Personer som tillfrågats i detta 

arbete har givit sitt medgivande till att finnas med som referens med de uppgifter som 

redovisats.  

5.4.2 Reflektion över metoden 

Det kan uppfattas som ett för brett åtagande att behandla tre böcker för såväl nybörjartyska 

som fortsättningstyska. Ett långtgående problem har varit att finna moderna böcker för tyska 1 

                                                           
3
 Jfr. ibid., s. 85. 
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vilka inte prioriterats i nyare upplagor. Samtidigt har visserligen inget läromedel på någon 

nivå getts ut för Gy 11. Att enbart fördjupa undersökningen i tyska 3 hade undgått viktiga 

jämförelser mellan stegen som belyser likheter eller olikheter i hur tilltalet presenteras, 

förklaras eller hur olika ålderskategorier är representerade. Strävan att utvärdera sådana 

jämförelser visade sig utgöra starkare motiv än att fokusera undersökningen till 

fortsättningstyskan. Eftersom läroboken är utgångspunkten för undersökningen och denna ses 

som en första ansats för att undersöka tilltalsfrågan var kompletterande metoder som 

lärarintervjuer inte aktuella.  

5.5 Undersökta läromedel 

I detta arbete undersöks tre läromedel för tyska 1 respektive tre läromedel för tyska 3. 

Samtliga läromedel är utgåvor efter Läroplanen 1994 med anslutna kursplaner. I nedanstående 

avsnitt följer en beskrivning av läroböckerna. 

5.5.1 Läroböcker tyska 
4
 

5.5.2 Viel Spaß! Utgivningsår: 1995 
5
 

Viel Spaß! är en lärobok som är heltäckande med övningar inbegripna. Läromedlet består av 

18 kapitel. Boken är präglad av ett stort antal texter med rena dialoger som ska förbereda den 

nya tyskstudenten för vardagliga sammanhang. Övningsavsnittet är indelat i ”Erklärungen” 

(Förklaringar), ”Übungen” (Övningar) och faktatexter benämnda ”Wissenswertes” (Värt att 

veta). I både ”Erklärungen” och ”Übungen” förekommer dialogövningar. Boken lyfter i 

övningsavsnitten fram olika skillnader mellan tyskan och svenskan som framkommit i den 

behandlade texten. Hörövningarna till varje kapitel benämns ”Hört gut zu” och innehåller till 

viss del dialoger.   

 

                                                           
4 Detta arbete presenterar de senast tillgängliga läroböckerna för tyska 1 och tyska 3. En förklaring till att 

böckerna för nybörjartyska är äldre och därigenom prioriterats mindre är systemet kring meritpoäng. Från hösten 

2010 kan eleven efter avslutad kurs i tyska 3 (förutsatt minst betyg E) uppnå 0,5 meritpoäng att lägga till övriga 

kurspoäng. Grunden för tyska 1 är numera sämre då eleven som till gymnasiet väljer ett nytt språk i normal 

studietakt inte kommer att nå steg 3 och därigenom missar extra poäng för högskolan (meritpoäng.se).  

 
5 Viel Spaß! har enligt förlaget Gleerups egen hemsida (gleerups.se) en senaste upplaga från 2007. Året 2007 

förekommer även i söksystem som Libris (http://libris.kb.se) vilket har vilselett då verklig copyright är från 1995. 

 

http://libris.kb.se/
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5.5.3 Lust auf Deutsch 1. Utgivningsår: 1998 

Läroboken utgörs av en textbok (1998) och en separat övningsbok (1999). Boken är indelad i 

fyra kapitel, i ordningsföljd benämnda ”Willkommen” (Välkommen), ”Menschen” 

(Människor), ”Freizeit” (Fritid) och ”Immer aktuell” (Alltid aktuellt). Samtliga kapitel och 

deras tillhörande kulturella miljöer innehåller dialoger med vardagssituationer som eleven kan 

förväntas möta. Varje textkapitel åtföljs av ”Aufgaben”, uppgifter anpassade till varje text. 

Somliga kapitel har även en ruta benämnd ”Fragen” (frågor) där eleven ska svara på 

innehållet. Det handlar i ”Fragen” till viss del om dialoger där eleven förväntas reflektera 

kring interaktionen. Titelbladet till ett nytt kapitel pryds av överskriften MÅL – där det 

klargörs vad eleven efter avslutat kapitel ska ha lärt sig. Det förekommer minst en hörövning 

till varje kapitel och dessa består i begränsad omfattning av dialoger.  

5.5.4 Lieber Deutsch 1. Utgivningsår: 2004 

Lieber Deutsch 1 är texter och övningar i en bok. Läromedlet har mer sidor övningar och 

grammatik än ren text genom samtliga sju kapitel. Skriftliga övningar benämns ”Schreib 

mal”, de muntliga ”Sprich mal” och hörövningarna ”Hör mal”. Övningarna vill också väcka 

mer fritt spelrum med ”Spielplatz”, olika lekfulla övningar som att t.ex. lägga pussel med ord 

och forma dialoger. Mot slutet av övningsdelen i enskilda kapitel följer ”Weisst du noch”? 

(Kommer du ihåg?) där grundläggande ”språkligt” repeteras. Därefter summeras vad eleven 

förväntas ha lärt sig under överskriften ”Jag kan”. Hörövningarna utgörs i viss mån av 

konversationer.  

5.5.5 Läroböcker tyska 3 

5.5.6 Meine Welt neu. Utgivningsår: 2005 

Meine Welt neu är en allt- i- ett-bok. Betoningen ligger på texterna. Övningsmomenten tonas 

ned till mestadels smala kolumner med mindre text till förmån för den löpande texten. 

Övningsmomenten finns i varje text under ”Aufgaben” (uppgifter) och innefattar muntliga 

och skriftliga dialoger. Meine Welt neu består av nio kapitel. Läsaren följer Sandra 

Hemmerich, 18 år från Maintal, utanför Frankfurt och hennes kommunikation med 

omvärlden. I vissa kapitel förekommer en hörövning under ”Hörtext” där dialoger utgör en 

del av innehållet. 
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5.5.7 Lieber Deutsch 3. Utgivningsår: 2006 

Läroboken Lieber Deutsch 3 är en kombinerad text- och övningsbok indelad i 6 relativt 

omfattande kapitel. Övningarna upptar entydigt mer utrymme än själva texterna. 

Överskrifterna till övningarna har i förhållande till Lieber Deutsch 1 förändrats. ”Schreib 

Mal” (skriv något) heter nu ”Schreiben” (skriva), ”Sprich Mal” (Säg något) har nu blivit 

”Sprechen” (tala) medan ”Hör Mal” (lyssna) har utvecklats till ”Hören” (höra). Efter varje 

kapitel följer diskussionsfrågor om innehållet i texterna där eleven får möjlighet att öva 

dialoger. I hörövningarna förekommer konversationer i begränsat omfång.  

5.5.8 Einverstanden 1. Utgivningsår: 2010 

Läromedlet består av 39 korta kapitel och har integrerade övningar i varje kapitel. Som i 

Lieber Deutsch 3 får eleven räkna med att övningsdelen till varje kapitel omfattar mer 

sidomaterial än textdelen. Överskrifter till uppgifter i övningsdelarna är ”Textarbeit” 

(textarbete), ”Spracharbeit” (språkarbete) med kombinerade muntliga och skriftliga uppgifter 

som till viss del är i dialogform och ”Schreiben” (skriva) med skriftliga övningar där dialoger 

upptar en betydande plats. Det är minst en hörövning (markeras med en symbol föreställande 

en cd-skiva) i varje kapitel och dessa är i viss grad i dialogform.  

I följande avsnitt redovisas resultaten i förhållande till arbetets frågeställningar. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av läroböckernas framställning av tilltalet i tyska 1 och 

tyska 3. I enskilda frågor sker en uppdelning av resultaten så att eventuella likheter eller 

skillnader mellan böcker och mellan språknivåerna kan identifieras. 

6.1 Mängden dialoger 

Mängden rena dialoger dominerar klart i läroböcker för nybörjartyska. Av böckerna i tyska 1 

ägnar Lust auf Deutsch 1 totalt 24 sidor åt dialoger följd av Lieber Deutsch 1 med 21 och Viel 

Spaß! med 19 sidor. Sett till antalet enskilda dialoger på dessa sidor har Lieber Deutsch 1 flest 

med 17 dialoger följd av Lust auf Deutsch 1 med 15 och Viel Spaß! med 12 stycken. 

Böckerna för Tyska 3 ägnar överlag färre antal sidor åt dialoger. Meine Welt neu uppvisar 

med 16 sidor mest utrymme för konversationer följd av Einverstanden 1 med 14 och Lieber 

Deutsch 3 med (enbart) 6 sidor. Hela dialoger är flest i Meine Welt neu med 9 stycken följd 

av Einverstanden 1 med 7 och Lieber Deutsch 3 med 3 dialoger. Jämfört med totalt antal 

kapiteltextsidor visualiseras hur dialoger upptar en betydligt större del av läroboken i 

nybörjartyska, se Tabell 2 nedan. Anmärkningsvärt är att det äldsta läromedlet i nybörjartyska 

(Viel Spaß!) tillmäter dialoger störst relativt utrymme medan ett motsatt förhållande råder i 

fortsättningstyskan med flest konversationer i den nyaste boken (Einverstanden 1). Samtidigt 

ska framhållas att böckernas upplägg skiljer sig åt med exempelvis olika mycket faktasidor 

vilket medför variationer i totala sidoantal och därmed påverkar den procentuella 

representationen (jfr. Metoddel s. 19). 

Tabell 3. Dialogers del av det totala antalet textsidor. 

 

  

Dialoger i förhållande till totalt antal textsidor

Totalt antal textsidor Tyska 3 Totalt antal textsidor

Viel Spaß! (1995) 50% 38 Meine Welt neu (2005) 17% 96

Lust auf Deutsch 1 (1998) 37% 65 Lieber Deutsch 3 (2006) 12% 49

Lieber Deutsch 1 (2004) 44% 48 Eiverstanden 1 (2010) 21% 66

Tyska 1
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6.2 Hur tilltalets innebörd och användningsområden förklaras 

I följande avsnitt redovisas om och på vilket sätt tilltalet förklaras i tyska 1 och tyska 3. 

6.2.1 Tyska 1  

I tyska 1 går Lieber Deutsch 1 rakt på sak då den redan i första texten på fem rader förklarar 

tilltalet. I Lust auf Deutsch 1 förklarar övningsboken i de inledande övningarna till kapitel 1 

tilltalets innebörd, textboken saknar dock upplysning i såväl textdel som grammatikdel i slutet 

av boken. Viel Spaß! har endast med tilltalet i grammatikdelen men det lyfts aldrig i övrigt 

upp i upplysande syfte. Instruktionerna i böckerna för Steg 1 ger alla anvisningar att du-tilltal 

tillämpas på barn och människor man känner väl.  

Nedan följer ett utdrag till tilltalets användningsområden ur Lust auf Deutsch 1 (1999, s. 9). 

”När man talar till en person kan man välja mellan du och Sie: Du säger man till barn, 

familjemedlemmar, goda vänner och skolkamrater. Sie säger man till andra personer”… 

Nedan följer en sammanställning över böckernas rekommendationer i övningar eller 

textkapitel hur tilltalet ska användas i tyska 1. 

Tabell 4. Tyska 1. Riktlinjer i tilltalet. 

 

Samtliga böcker i tyska 1 tar i någon form upp tilltalet men tilltalet förklaras aldrig mer än en 

gång per bok. 

6.2.2 Tyska 3 

I tyska 3 är det endast Einverstanden 1 som ger någon förklaring i tilltalsfrågan, se Tabell 5 

nedan. Ett av bokens 39 kapitel behandlar t.o.m. tilltalet. Einverstanden 1 klargör att Sie står 

för respekt för främmande vuxen i överensstämmelse med Reinhardt & Neubauer (2008, s. 6). 

Vidare visar samma kapitel att Sie-tilltal förknippas det traditionella tilltalet Herr/ Frau plus 

efternamn. Einverstanden 1 lämnar dock öppet åt eleven och lektionsdiskursen att komma 

fram till huruvida ni eller du är tillämpbart i enskilda situationer. Tilltalsfrågan tas annars inte 

upp i bokens grammatikdel.  

Normativa riktlinjer tyska 1 Viel Spaß! (1995) Lust auf Deutsch 1 (1998) Lieber Deutsch 1 (2004)

Barn, tidig ungdom Du Du Du

Vänner, bekannta (inkl. vuxna) Du Du Du

Vuxna, främmande för varandra Sie Sie Sie

Tendenser i tilltal Saknas Saknas Duande mellan ungdomar ökar
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Tabell 5. Tyska 3. Riktlinjer i tilltalet. 

 

Vid sidan av Lieber Deutsch 1 i nybörjartyska är det ingen lärobok som tar upp 

förändringstendenser i tilltalet.  

6.3 Vedertagna tilltalsmönster i läroböckerna 

En genomgående tendens är att vänner/ bekanta duar varandra som i Meine Welt neu (tyska 3) 

där Thomas talar till vännen Annika: 

Thomas: -Thomas hier. Wie geht´s dir? (Thomas här. Hur mår du?).  

(Sturmhoefel, 2005, s. 54).  

Bortsett från att principiellt nia främmande människor är mötet med en anställd, oavsett yrke 

eller titel, förutsatt att motparten uppträder som privatperson, i princip en ”garant” för Sie-

tilltal. Från Einverstanden 1 (tyska 3) nedan, butiksanställd möter Frau (fru) Meyer: 

Butiksanställd: -Guten Tag, was kann ich für Sie tun? (God dag, vad kann jag göra för er?) 

Frau Meyer: … -Haben Sie Nüsse? (Har ni nöttter?) 

(Johansson, et al, 2010, s. 58). 

Möter å andra sidan vuxna barn/ ungdomar tilltalas dessa med du, vilket läsaren endast får 

möta i böckerna för nybörjartyska. Däremot avhåller sig läroboksförfattare från att uttrycka 

barns/ yngre ungdomars tilltal gentemot vuxna. Exempel ur Viel Spaß! där medelålders 

kvinna talar med den unge Dieter (yngre tonåren): 

Kvinnan: -Wie heißt du? (Vad heter du?). 

Dieter: -Ich heiße Dieter. (Jag heter Dieter). 

Kvinnan: -Wo wohnst du? (Var bor du?). 

(Håkansson, et al, 1995, s. 12). 

Normativa riktlinjer tyska 3 Meine Welt neu (2005) Lieber Deutsch 3 (2006) Einverstanden 1 (2010)

Barn, tidig ungdom Saknas Saknas Du

Vänner, bekannta (inkl. vuxna) Saknas Saknas Du

Vuxna, främmande för varandra Saknas Saknas Sie

Tendenser i tilltal Saknas Saknas Saknas
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6.4 Hur eleven tilltalas av läroböckerna 

Med undantag för läromedlet Lust auf Deutsch 1 (tyska 1) duar böckerna i Steg 1 eleven i 

olika instruktioner. Någon förklaring till varför du tillämpas ges inte i någon av dessa böcker. 

I nybörjartyska har redaktörerna Elfving-Vogel, Rydén och Mertens valt att i övningsboken till 

Lust auf Deutsch 1 (s. 9) tilltala eleven med hövlighetspronomen Sie. Från textbokens 

perspektiv går boken i kapitel 2 över från att instruera eleven på svenska med du till att 

hädanefter använda Sie under rubriker som Aufgaben (uppgifter) och Fragen (frågor). Lust 

auf Deutsch 1 lyfter fram Sie som lämpligt pronomen för årskursen och förklarar även att 

läraren i tyska gymnasiets Oberstufe, motsvarande svenska gymnasieskolan, mestadels 

tilltalar eleven med Sie. 

I fortsättningstyska tilltalar Meine Welt neu, till skillnad från Lieber Deutsch 3 och 

Einverstanden 1, eleven med pronomen Sie. Det ges dock inte i någon bok någon motivering 

till respektive val.  

6.4.1 Hälsningsfraser 

I Steg 1 ger introduktionen till Lieber Deutsch 1 (2004) i kapitel 1 som enda bok en direkt 

koppling till tilltalet av hur man hälsar och säger adjö. Niar man någon i Lieber Deutsch 1 

säger man ”Guten Tag” och skiljs åt med ”Auf Wiedersehen” medan en duande konversation 

i Tyskland inleds med ”Hallo” och avslutas med alternativet ”Tschüss”. Givetvis finns 

språkliga variationer och dialekter som tillåter andra dialogfraser för hälsning och avsked, 

men eleven medvetengörs om att ”Guten Tag” i betydande grad passar bra att avslutas med 

”auf Wiedersehen”. Lust auf Deutsch 1 tar i andra texten i första kapitlet i överskriften upp 

olika sätt att hälsa och säga adjö men utan att inordna dessa fraser i sammanhang.  

6.4.2 Omskrivningar och medvetna luckor 

Författarna kan även gardera sig med omskrivningar. En tendens i böckerna för tyska 1 är att 

dialoger mellan vuxna och barn/ ungdomar omskrivs eller är så korta att tilltalsproblematiken 

praktiskt taget försvinner. Exempel från boken Viel Spaß! då ett barn frågar efter ett vykort, 

kapitel 2 (s. 12):  

Barn: -Wieviel kostet die Ansichtskarte? (Hur mycket kostar vykortet?). 

Expedit: -1,20 €. (Håkansson, et al, 1995, s. 12).  
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I exemplet ställs fråga och svar ges utan någon form av tilltal. Även i fortsättningstyska 

saknas tilltal genom att ställa frågor och ge direkta svar för att få information. Mest 

iögonfallande är en dialog mellan anonym intervjuare och turkisk taxichaufför som kör 

Frauentaxi (”kvinnotaxi”) ur Meine Welt neu. Sändare och mottagare gör 6 yttranden vardera 

utan att tilltalsproblematiken blir tydlig. Nedan följer ett utdrag: 

Intervjuare: -Was kostet eine Fahrt mit dem Frauentaxi? (Vad kostar en resa med 

”kvinnotaxi”?). 

Taxichaufför: -Dafür gibt es einen Pauschalpreis: 3 €. (För detta finns ett fast pris: 3 €). 

(Sturmhoefel, 2005, s. 103). 

Dialog mellan barn/ ungdom och vuxen kan innebära att tilltalsformer ej tas med hos ena 

parten. Exemplet är hämtat från en dialog i en allt-i-allo-butik (Tante-Emma-Laden) från 

Lieber Deutsch 1. 

Christian: -Guten Tag Herr Neumann. Ich brauche neue Batterien für meinen CD-Spieler. 

(God dag Herr Neumannn. Jag behöver nya batterier till min cd-spelare).  

Expediten Herr Neumann: -Wie viele brauchst du? (Hur många behöver du?). 

I dialogen uttalar Christian inte du eller Sie mot expediten/ affärsidkaren Herr Neumann, men 

av tonen med Guten Tag och att uttala Guten Tag till Herr Neumann tyder utbytet på att 

Christian menar Sie för att själv tilltalas med du. 

Alternativt kan tilltalet varieras genom att kommunicera i vi-form. Det första exemplet är från  

Viel Spaß!, kapitel 3 (s.21) med två ungdomar. Det ska dock påpekas att man inte säkert kan 

veta att vi-formen av författarna valts som en form av omskrivning. 

-Treffen wir uns heute Abend? (Ska vi träffas ikväll?). 

-Heute Abend habe ich keine Lust, aber morgen gern.  

(Ikväll har jag ingen lust, men gärna imorgon). 

(Håkansson, et al, 1995, s. 21). 

Ett andra exempel är hämtat ur en dialog mellan ungdomarna Sepp och Nicole från Lieber 

Deutsch 1. 
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Sepp: -Können wir uns treffen? (Ska vi träffas?). 

Nicole: -Ja, vielleicht, ich weiß nicht. (Ja, kanske, jag vet inte). 

(Hofbauer, et al, 2004, s. 68). 

Det förekommer förvånansvärt nog inte i någon observerad bok någon förklaring till det 

språkliga tillvägagångssättet med eventuella för- eller nackdelar med omskrivning av tilltalet 

och användningen av wir-form, vilket hade varit till hjälp för läraren och eleven. 

6.5 Relativt antal dialoger, tyska 1 och tyska 3  

Nedan följer en översikt över det procentuella utfallet i dialoger med Siezen, Duzen och 

omskrivningar av annat pronomen som man och wir (vi). I tabell 6 kan man se att du-tilltalet 

från 1995 till 2004 i observerat material ökat från 37 till 50 %. Samtidigt ser man hos Siezen 

en minskande trend. Intressant är att Lust auf Deutsch 1 som valt att tilltala eleven med Sie 

”neutraliserar” nästan en femtedel av dialogerna med omskrivningar. Samtidigt upprätthåller 

Lust auf Deutsch 1 en hög kvot du-tilltal.  

Tabell 6. Relativt antal dialoger, tyska 1. 

 

När det gäller det relativa antalet dialoger i fortsättningstyska, se Tabell 7, är det 

anmärkningsvärt att du-tilltal går tillbaka så markant till förmån för Siezen i det modernaste 

läromedlet (Einverstanden 1). I Lieber Deutsch 3 lämnas, i det begränsade dialogmaterialet, 

inget utrymme för annat än dialoger i du-form. 

Tabell 7. Relativt antal dialoger, tyska 3. 

 

  

Dialoger, relativt antal

Tyska 1 Sie-tilltal Du-tilltal Omskrivning annat pronomen Antalet dialogsidor

Viel Spaß! (1995) 52% 37% 11% 19

Lust auf Deutsch 1 (1998) 33% 50% 17% 24

Lieber Deutsch 1 (2004) 45% 50% 5% 21

Dialoger, relativt antal

Tyska 3 Sie-tilltal Du-tilltal Omskrivning annat pronomen Antalet dialogsidor

Meine Welt neu (2005) 44% 44% 13% 16

Lieber Deutsch 3 (2006) 0% 100% 0% 6

Einverstanden 1 (2010) 55% 36% 9% 14
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6.6 Relativt antal tilltalsord, tyska 1 och tyska 3 

Samtliga böcker i tyska 1 visar upp omkring 70 ord för tilltal med Lust auf Deutsch 1 överst 

med 76 observationer. När det gäller antal tilltalsord är det mest anmärkningsvärt att Lust auf 

Deutsch 1 i dialoger har fler tilltalsord med du (55 %) än Sie (36 %), se Tabell 8. Sett till 

relativt antal dialoger har du överhanden (50 %) i Lieber Deutsch 1. 

Tabell 8. Relativt antal tilltalsord, tyska 1. 

 

I tyska 3 är kvantiteten tilltalsord ojämnt fördelad mellan böckerna. Vid sidan av den jämna, 

näst intill precisa, fördelningen mellan du och Sie, uppmäter Meine Welt neu hela 123 

tilltalsformer. Du-inriktade Lieber Deutsch 3 uppvisar endast 24 former. I det modernaste 

läromedlet, Einverstanden 1, ses ännu tydligare hur mängden tilltal med Siezen överstiger de 

för du, se Tabell 9. 

Tabell 9. Relativt antal tilltalsord, tyska 3. 

 

  

Tilltalsord, relativt antal

Tyska 1 Sie-tilltal Du-tilltal Omskrivningar annat pronomen Antalet observationer

Viel Spaß! (1995) 46% 37% 17% 65

Lust auf Deutsch 1 (1998) 36% 55% 9% 76

Lieber Deutsch 1 (2004) 55% 36% 8% 72

Tilltalsord, relativt antal

Tyska 3 Sie-tilltal Du-tilltal Omskrivningar annat pronomen Antalet observationer

Meine Welt neu (2005) 48% 49% 3% 123

Lieber Deutsch 3 (2006) 0% 100% 0% 24

Einverstanden 1 (2010) 62% 22% 16% 63
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6.7 Åldersfördelning i dialoger  

6.7.1 Tyska 1 

När det gäller ålderskategorier i dialoger framgår variation mellan åldersgrupper i böckerna 

för Steg 1, se Tabell 10. Det dominerande inslaget är att vuxna talar med varandra. I Viel 

Spaß! talar vuxna sinsemellan i 93 % av fallen medan Lieber Deutsch 1 med 53 % öppnar för 

en mer allsidig kommunikation mellan ålderskategorier. Dialoger barn/ ungdomar emellan 

uppvisar högst kvot i Lust auf Deutsch 1 (36 %) följd av Lieber Deutsch 1 (26 %) medan Viel 

Spaß! saknar fynd. Samtal mellan barn/ ungdomar och vuxna siktas i samtliga böcker för Steg 

1 där Lieber Deutsch 1 har klart högst frekvens med 21 %. Pga. det låga antalet sidor är 

rubriken Antal observerade sidor (se Tabell 10 nedan) tillagt som komplement till 

procenttalen. 

Tabell 10. Åldersrepresentation tyska 1. 

 

6.7.2 Tyska 3 

I böckerna för tyska 3 är andelen konversationer mellan vuxna ännu mer dominerande, se 

Tabell 11. Med undantag av Meine Welt neu har övriga läromedel i dialoger uteslutande 

vuxenkommunikation. I Meine Welt neu ägnas 23 % av dialogerna åt barn/ ungdomar i samtal 

med varandra. Nedan följer en översikt över det procentuella utfallet i åldersfördelningen i 

dialoger för fortsättningstyska. 

Tabell 11. Åldersrepresentation tyska 3. 

 

  

Åldersrepresentation

Tyska 1 Vuxna Barn/ ungdomar Barn/ ungdomar med vuxna Antal observerade sidor

Viel Spaß! (1995) 93% 0% 7% 19

Lust auf  Deutsch 1 (1998) 60% 36% 5% 24

Lieber Deutsch 1 (2004) 53% 26% 21% 21

Åldersrepresentation

Tyska 3 Vuxna Barn och ungdomar Barn/ ungdomar med vuxna Antal observerade sidor

Meine Welt neu (2005) 77% 23% 0% 16

Lieber Deutsch 3 (2006) 100% 0% 0% 6

Einverstanden 1 (2010) 100% 0% 0% 14
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6.8 Tendenser till du-tilltal i läroböcker 

Betraktar man förändringstendenser till förmån för du-tilltal (se Litteraturöversikt, s. 9) 

förekommer två exempel från fortsättningstyskan. Susanne Lüders, en av författarna till tyska 

3-boken Einverstanden 1, intervjuar Goethe-Schiller-rapparen Doppel-U och insisterar att dua 

denne. I början av intervjun motiveras förhållandet då Lüders i tilltalsfrågan visar på att de 

tidigare träffats i Sverige och föreslår att de fortsätter att dua varandra.  

S. Lüders: -Wir sind uns ja schon einige Male in Schweden begegnet. Darum können wir 

wohl auch hier beim Du bleiben, nicht? (Vi har ju redan mötts några gånger i Sverige. Därför 

kan vi även här hålla oss till du, inte sant?). 

Doppel U: -Ja, auf jeden Fall! (Ja, under alla omständigheter). 

(Johansson, et al, 2010, s. 80). 

Vidare illustreras i tyska 3-boken Lieber Deutsch 3 från den mediala världen en intervju av 

radio- eller tv-kanalen (D8) i programmet Wer nimmt wen? (Vem tar vem?). Programledaren 

Dieter Weil är konsekvent i tilltalet och inleder med att från början dua medicinstudenten 

Anuschkka (21 år gammal). Weil inleder med orden: 

D. Weil: -Okay, sag mal: Wer bist du? (Okej, säg mig, vem är du?). 

(Karnland, et al, 2006, s. 68). 
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7. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras undersökningens resultat utifrån tidigare resonemang i Bakgrund 

och Litteraturöversikt.  

I nybörjartyskan dominerar antalet rena dialoger i läroböckerna jämfört med 

fortsättningstyskan i Steg 3. Det kan förklaras av att eleven möter ett nytt språk med en ny 

kultur och behöver lära sig grundläggande konversationer. De undersökta läroböckerna 

används huvudsakligen under gymnasieskolans första läsår då eleverna är omkring 16 år. I 

den tyska skolan är 16/ 17- års ålder, en tid då läraren i den tyska skolan har anledning att 

ändra tilltalet eller åtminstone söka en överenskommelse med enskilda klasser hur dessa 

fortsättningsvis ska tilltalas (Duden, 2008, s. 386).  

7.1 Hur läroböckerna framställer tilltalet 

Då två av tre böcker i både nybörjartyska och fortsättningstyska kategoriskt instruerar eleven i 

du-form finns anledning att hävda att detta tillvägagångssätt hos författarna bör motiveras i en 

förklaringsmodell. De böcker som förklarar tilltalet är dessutom inte överensstämmande i att 

t.ex. förklara hur ungdomar bör tilltalas eller hur det är kutym att de tilltalar varandra 

sinsemellan. Eleverna går mot myndig ålder. Vid 18 år föreskriver Duden (2008, s. 386) att en 

ungdom senast bör tilltalas med Sie vilket borde vara ett motiv för läroböckerna att instruera 

eleven i 15/ 16-års ålder i Sie-form före du-form. Eleven möter med det tyska språket en ny 

språkkultur varför ett sakligt redogörande för tilltalsfrågan kan förväntas i böckerna för tyska 

1 där behärskande av artighetsfraser inkluderas i kursplanen (skolverket.se). Detta sker också 

i relativt betydande grad för böckerna för tyska 1. Men i tyska 3, där interaktionen enligt 

kursplanen bl.a. ska visa ”anpassning till syfte, mottagare och situation” (skolverket.se) är det 

anmärkningsvärt att endast en lärobok (Einverstanden 1) över huvud taget tar upp frågan 

kring Duzen eller Siezen. Därtill ska nämnas att den nämnda boken, Einverstanden 1, 

överlämnar åt eleven och undervisningen att finna korrekt tillämpning i enskilda situationer.  

Att även böckerna i tyska 3 framställer dialoger utan att sätta ut tilltalsord (jfr. s. 27) måste 

ses i ljuset av betygskriterierna. För att erhålla betyg E (svagt godkänt) behöver eleven 

muntligen som skriftligen endast kommunicera ”…enkelt och begripligt med enstaka ord och 

fraser”. Att utveckla färdigheter i tilltal blir mer aktuellt för betygen C till A då det talas om 

att eleven i skrift och tal tillämpar ”strategier” och strävar efter att förbättra ”interaktionen” 
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(skolverket.se). Det bör ses som en brist att tilltalet tillmäts så litet utrymme på de lägre 

betygsnivåerna.  

I ett Sverige med en sedan länge genomförd du-reform, kan man tänka sig att 

läroboksförfattare gärna tar till sig information om förändringstendenser i det tyska språket 

som pekar på en övergång till du från Sie.  

Exempel på nödvändig fördjupning i tilltalets innebörd och tillämpningsområden kunde 

vara i klassrummet kring hur läraren tilltalar elev och klass. Med hänsyn till att det i det tyska 

språkområdet inte råder en klar enighet kring hur läraren ska tilltala eleven vid Oberstufe, 

motsvarande svensk gymnasieålder (Besch, 1998, s. 64), kan man till viss del förstå att 

redaktörer undviker att ta med texter med interaktionen lärare/ elever eller ge normativa 

anvisningar för klassrumsdiskursen. Det tyska språket är en del av den tyska kulturen och 

ökad insikt i kulturella företeelser (med tilltalet inklusive) är något Ämnesplan och kursplanen 

för fortsättningstyskan markerar (skolverket.se). En mer hierarkisk tysk tilltalsmodell tål 

förslagsvis att prövas mot andra organisationer i det tyska samhället där amerikanisering med 

kollektivt niande med ihr och därifrån härlett du-tilltal till enskilda vinner terräng i 

arbetsformer som projektgrupper (zeit.de).  

7.2 Representation av olika ålderskategorier 

Att principiellt bortse från kommunikation med barn/ ungdomar (tyska 3) är ett drag som inte 

överensstämmer med Ämnesplanen för Moderna språk. I Ämnesplanen för Moderna språk, 

första stycket, står att ”eleven ska utveckla en allsidig kommunikativ förmåga”. En allsidig 

kommunikation inbegriper variation i åldersgrupper vilket även omfattar barn och ungdomar. 

Hur vuxna tilltalar barn och ungdomar och tvärtom borde komma till uttryck i läroboken för 

fortsättningstyska. En förklaring till att yngre är så marginellt representerade i tyska 3 kan 

vara att man försöker lära ut allsidig kommunikation mellan åldrar i nybörjartyskan för att 

sedan specialisera språket på vuxenkommunikation i tyska 3. Kanske tar man i tyska 3 för 

givet att eleven är bekant med åldersvariationer medan tyska 1 bjuder en allroundkunskap?  

Att vuxna huvudsakligen förekommer i dialoger sinsemellan kan möjligen förklaras med 

att det möjliggör lättare identifiering av skillnader i språken. Eleverna går mot myndig ålder 

och ska därefter kunna arbeta vidare på utvecklade färdigheter i enlighet med Ämnesplanen 

(skolverket.se). Större variation skulle dock ge eleven värdefull förståelse om hur man möter 

olika åldersgrupper. Det måste ju inte vara så att samtliga gymnasister enbart kommer att 
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kommunicera med jämnåriga eller äldre i framtiden. I studier, vardagsliv eller framtida 

yrkesval finns alltid en sannolikhet att även verka med personer i omyndig ålder.  

7.3 Resultaten utifrån teoretiska utgångspunkter 

Fenomenet tilltal och de personliga pronomen du och Sie präglar denna undersökning. Medan 

de personliga pronomen du eller Sie är ofrånkomliga i böckernas dialoger, intar tilltalet som 

begrepp en blygsam position. Ett undantag är då tilltalet eller (die) Anrede förekommer som 

enskilt kapitel, vilket är fallet i tyska 3 boken Eiverstanden 1. Sett till böckernas förklaring av 

tilltalets innebörd inkluderas, förutom duzen och siezen, till viss del hälsningsfraser (tyska 1) 

och användningen av herr och fru (tyska 3). Däremot spelar determinanter som yrke och 

akademisk grad en mindre framträdande roll då böckerna definierar begreppets 

användningsområden.  

När det handlar om tilltalspronomen du och Sie ger böckerna i tyska 1 och en bok i tyska 3 

(Einverstanden 1) en inblick i vedertagen tilltalspraxis som att främmande vuxna niar med Sie 

eller att vänner använder du-formen i enlighet med Ämnesplan/ kursplaner (skolverket.se). 

Bredare redogörelser för vad du contra Sie uttrycker med ett utökat perspektiv kring 

användningsområden är en bristvara. I synnerhet skulle en fördjupning motiveras i tyska 3 

med hänvisning till kriterierna för de högre betygen.  

Medan tyskans du-form är lättare att överföra på svenskans du kan Sie-formen vara 

svårare. Hövlighetsformen Sie kan förväxlas sie-formen för tredje person singular 

(femininum) samt tredje person plural (jfr. Litteraturöversikt s. 10-11) vilket utgör en 

ytterligare grund för att lyfta fram Sie som pronomen. Ingen av de undersökta läroböckerna 

redogör för denna problematik.  

7.3.1 Förändringstendenser mot du-tilltal 

Sociala medier med nätverk på Internet som Facebook är, vid sidan av internetbaserad 

datoranvändning, nära länkade till den etablerade smartphonekulturen bland tonåringar 

(skildras i tyska 3). Du-tilltal verkar här vinna lättare tillträde. Om denna iakttagelse är riktig 

kan en ökande användning av du-tilltal utvecklas av två skäl. Dels blir alltmer vuxna och 

t.o.m. äldre personer delaktiga av sociala medier, dels är it-teknologin gränsöverskridande så 

att du-användning sprids lättare. Ungdomsmediakulturen färgas av programledare som duar 

(Lieber Deutsch 3, 2006), vilket hade varit mer sällsynt under 90-talet (zeit.de). Påverkan 
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finns alltså, men samtidigt är det svårt att svara på frågan om it-utvecklingen påverkar den 

allmäna Sie-kulturen avsevärt.  

7.4 Utvecklingen i tyska 1 och tyska 3 

Ur den relativa representationen i dialoger från tyska 1 kan man inte utläsa en ökning till 

förmån för du från 1998 till 2004. Betraktar man andel omskrivningar med alternativa tilltal i 

jämförelsen är det svårt att under perioden 98 till 2004 identifiera en klar relativ trend till 

förmån för du. Böcker för nybörjartyska för gymnasiet efter 2004 har inte påträffats. Iakttar 

man sedermera utvecklingen av antalet tilltalsord, vid sidan av förändringar i antal 

omskrivningar finns t.o.m. en fallande trend för pronomenet du (Lieber Deutsch 1). Med 

tanke på att en betydande del av dialogerna äger rum mellan barn och ungdomar är det därför 

inte underligt att du-representationen blir större. 

För fortsättningstyska siktas heller ingen klar du-trend. Två läromedel saknar 

kommunikation med barn och ungdomar vilket klargör något varför Sie intar en betydande 

roll, i synnerhet i det nyaste läromedlet (Einverstanden 1). Texterna vänder sig till ungdomar 

varför, i en allsidig framställning, större du-representation i framtida läromedel skulle ha en 

naturlig motivering (Besch, 1998, s. 64; Duden, 2008, s. 386).  

7.4.1 Önskemål för framtida läroböcker 

En bred kännedom om hur tilltalet gestaltas i målspråkslandet med för- och nackdelar i 

användande av respektive pronomen är en bristvara, främst i tyska 3. Detta främjar 

sannolikheten för framtida missförstånd i kontakter med det tyska språkområdet (jfr. Kohz, 

1982, s. 46-48). Vidare skulle det i läroböcker vara önskvärt med att alternativa scenarier 

målas upp i texter kring konsekvenser om tilltalet felaktigt används som vid ett förhastat 

brukande av du. Att visa på att initialt använda Sie som en säker beprövad väg vid mötet med 

främmande vuxna är lämpligt (jfr. Kirsch, 1998, s. 92-99).  

En nödvändig pedagogisk implikation för framtida böcker/ upplagor bör därutöver vara att 

i dialoger eftersträva mer variation mellan åldersgrupper och exempelvis klarare visa hur 

vuxna tilltalar yngre, vilket främst rör läroböckerna i tyska 3. 

Att läroböcker arbetar med mer omskrivningar av tilltalet (främst tyska 1) som att tillämpa 

wir (vi), skapar visserligen variation i tilltalet men går mot rekommendationen från Duden att 
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söka klara förhållanden och hålla sig till du eller Sie (Duden, 2008, s. 391). Mer koncentration 

till enbart du och Sie är att förorda.  

7.4.2 Pedagogiska konsekvenser av resultaten 

Begränsad presentation av tilltalet i läroboken överlåter tilltalsfrågan åt pedagogen. Svenska 

elever kan inte förväntas ha insikt nog i frågan. Läroboken bör assisteras av kompletterande 

material i text- och övningsuppgifter, alternativt skolradioprogram som skapar klarhet i 

användningen av hövlighetspronomen Sie kontra det mer vänskapliga du (jfr. Larsson, 1991, 

s. 66-67). När det gäller skolradioprogram är dock frågan om dessa tar tilltalsfrågan på allvar, 

framför allt i nybörjartyska, där man kan finna exempel på en blandning av svenska och tyska 

i konversationer. Därutöver är frågan om tyskläraren i allmänhet är villig att lämna läroboken 

för tilltalsfrågans skull.  

Hur man hälsar och tar avsked är ytterligare en del av tilltalet som skulle dra fördel av 

kompletterande material då endast en lärobok (Lieber Deutsch 1) tar upp frågan. I synnerhet 

ter sig hälsningsfraser aktuella för nybörjartyska då eleven för första gången bekantar sig med 

språket.  
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8. Konklusion  

Denna studie har haft som mål att undersöka hur olika aspekter av tilltal förmedlas av 

läroböcker i nybörjartyska, tyska 1, och fortsättningstyska, tyska 3. Det vanliga tilltalet är i 

nybörjartyska och fortsättningstyska att vuxna som är främmande för varandra niar med Sie. 

Vänner (vuxna inkluderade) och barn tilltalas normalt med du. Förvånande är dock att endast 

en av tre böcker för fortsättningstyska (Einverstanden 1) förklarar tilltalssätten med några 

varianter i olika ålderskategorier.  

Betraktar man andelen dialoger med du eller Sie eller andelen enskilda tilltalsord i 

läroböckerna, finner läsaren att det inte går att klart definiera att du tenderar att tränga undan 

Sie. Till synes är åldersfaktorn av stor betydelse. Men när det gäller sociala medier som e-

mail och Facebook är inte längre ungdomar ensamma på plan. Frågan är om det kan påverka 

du-tilltalet på sikt.  

Tendenser till du-tilltal kan observeras i enskilda texter, men då i tyska 3. Samtidigt är 

representationen av ålder inte allsidig i dialogerna i tyska 3, vilket Ämnesplanen skulle vilja 

se.  

Mängden arbeten som behandlar tilltalet är inte betydande och kan dessutom te sig som 

obsoleta. Det finns behov av ökad forskning om tilltalsformernas utbredning och 

användningsområden (Johnen, 2006, s. 92).  

Denna studie sammanfattar huvudsakligen tilltalet i Duzen och Siezen. Men att tilltala 

enskilda eller grupper omfattar även andra fenomen som benämning av akademisk grad, 

yrkestillhörighet eller icke-verbal kommunikation. Dessa områden förtjänar separata studier. 

Att jämföra resultat med inhemska tyska läroböcker är ett förslag till breddning av denna 

undersökning. Klassrummet är ett område där tilltalets innebörd och tillämpning/ar praktiskt 

taget uteblir i undersökta böcker, en utmaning för framtidens läroboksförfattare. Det behövs 

därutöver en omfattande kartläggning av allmän tilltalspraxis i det tyska språkområdet. 

Professor Werner Beschs ”standardverk” Duzen, Siezen, Titulieren gavs ut 1998 och används 

flitigt av forskare. En uppdaterad, mer omfattande utgåva av detta slag efterlyses.  

Läroboken sägs vara det främsta läromedlet, verktyget i klassrummet (Larsson, 1991, s. 

66-67). Med detta i åtanke borde varje läroboksredaktör överväga att aktualisera frågor om 

tilltalet, för läraren, för eleven och för kvalitén i tyskundervisningen i sig. 
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