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De fleste universitetene i Norge angir å 
forutsette cirka nivå II ved studiestart i 
sine tysk-, fransk- og spanskstudier. Ifølge 
Speitz (2018, s. 42) er nivå II i norsk skole 
ment å tilsvare nivå B1 i det europeiske 
rammeverket for språk. I min master-
oppgave «Lengdehopp uten tilløp? En 
undersøkelse av overgangen fra tysk-
undervisningen på skolen til tyskstudiet 
på universitetet i Norge» (Toresen 2020), 
argumenterer jeg for at tyskstudiet i reali-
teten krever langt bedre ferdigheter. I 
denne artikkelen skal jeg kort trekke frem 
resultatene som er mest relevante for 
skolesektoren og lærerutdanningen. Jeg 
brukte tyskstudiet på Universitetet i Oslo 
som studieobjekt, men sannsynligvis er 
situasjonen lignende på andre universiteter 

og på studieprogram i fransk og spansk.  
Gjennom intervjuer med tyskstudenter, 
-forelesere og -lærere på videregående 
skole samt analyser av tallmateriale og 
informasjon om tyskstudiet gitt på UiO 
sine nettsider, kartla jeg flere delvis mot-
stridende perspektiver på tyskstudiets 
vanskelighetsgrad. Ifølge nettsiden til 
tyskårsenheten på UiO (TYSK1100, UiO), 
forutsetter undervisningen et tyskfaglig 
nivå tilsvarende «minst nivå II fra videre-
gående skole med karakteren 4 eller bedre» 
for å starte på studiet. Etter fullført årsenhet 
skal studentenes fagkunnskaper være nok 
utbygget til å undervise i tysk i norsk skole.
Foreleserne er overveiende enige med 
nettsiden i startnivået, men hevder at 
studentene ved fullført årsenhet fortsatt 

gjør for mange språkfeil til å være gode 
tysklærere. Med andre ord har studentene
tilegnet seg kun en del av de språk-
ferdighetene som en tysklærer trenger for 
å undervise i skolen. De fleste foreleserne 
hevder å lette overgangen til tyskstudiet 
ved å ha en forsiktig økning av det faglige 
nivået den første tiden etter studiestart. 
Med andre ord er progresjonen i begynnelsen
ikke lineær, men en slakkere linje. 

De spurte studentene ble nesten alle 
«sjokkert» av den høye vanskelighetsgraden
i studiet. I etterkant beskriver de overgangen 
som en bratt stigning fra et nivå som er 
høyere enn nivå III, til et punkt etter fullført 
årsenhet der studentenes faglige 
nivå må være svært høyt. Noen 
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av lektorstudentene på masternivå hevder
at studentenes språkferdigheter og fag-
kunnskaper må ligge på morsmålsnivå 
etter årsenheten. Derfor påstår de fleste 
studentene at tyskstudiet er best egnet 
for morsmålsbrukere eller «språknerder». 
Tyskstudiet er «umulig» eller «vanskelig»
å mestre, dvs. det ligger utenfor deres 
proksimale utviklingssone (Vygotsky, 
1978), selv etter å ha bestått nivå III. 
Ifølge masterstudentene øker kravene 
til tyskferdigheter i liten grad fra fullført 
årsenhet til masternivå. Det er hele veien 
krav om et akademisk tysk og et avansert 
innhold som er krevende selv for mors-
målsbrukere, men det er ingen progresjon 
i løpet av masterstudiet når det gjelder 
studentenes undervisningsferdigheter. 
Denne akademiske stilen de har tilegnet 

seg på studiet, må lektorstudentene legge
fra seg for å kunne undervise på skolen. 
En av informantene problematiserer: 
På skolen snakker man i fem år om familie,
fremtid, osv. På universitetet er det mye 
grammatikk, meget detaljert historie, 
middelalderballader osv. Så går man som 
lektor tilbake til skolen og skal undervise 
om familie, fremtid, m.m.  Det passer jo ikke 
sammen. […] På skolen sier de: ‘Det lærer 
dere først på studiet.’ Og på studiet sier 
de så om det samme: ‘Det har dere jo lært 
på skolen allerede! (Toresen, 2020, s. 37).

Frafallskvoten i begynneremnene i tysk 
på UiO har ligget på rundt 40 prosent 
i gjennomsnitt (Toresen, 2020, s. 4). Av 
mine analyser fremgår det at forskjellen 
mellom tysk på skolen og på universitetet 

er større når det gjelder arbeidsmengde, 
progresjon, språklig nivå og selvsten-
dighet enn studentene var faglig og 
mentalt forberedt på. Dessuten legger 
universitetsstudiet mer vekt på korrekt 
språkbruk, grammatikk og kunnskap om 
språket enn den kommunikative lære-
planen foreskriver for skolen (Heimark, 
2007). Forskjellene i innhold gjør forkunn-
skapene fra skolen utilstrekkelige for studiet,
og studiet utilstrekkelig for læreryrket. 

Mine analyser viser at førsteårsstudentene
trenger både bedre lese- og skrive-
ferdigheter, bedre lytteforståelse og mer 
velutviklede grammatikkunnskaper, men 
også at de trenger mer bevissthet omkring 
språklæringsstrategier og en større evne 
til å arbeide selvstendig og med flid.  Et 
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unntak fra mesteparten av kritikken er 
fonetikkemnet, som ikke oppleves som 
for krevende av respondentene. Her er 
innhold og faglig nivå mer på linje med 
skolen, ikke minst på grunn av emnets 
kommunikative og praktiske egenart.

Foreleserne hevder å ha gjort sitt ytterste 
for å lette overgangen til og gjennom-
føringen av studiet, blant annet ved å 
senke det faglige nivået ved studiestart 
så langt som mulig. De står i et dilemma
mellom å ta hensyn til studentenes «lave» 
ferdigheter og å opprettholde et høyt 
faglig nivå, som et universitet bør ha. 

En språktest og en spørreundersøkelse 
blant studentene i begynneremnene i 
tysk høst 2019 viser imidlertid at 28 prosent
skårer høyere enn B1, og at 88 prosent 
har fullført mer enn karakter 4 fra nivå II. 
Med «mer enn karakter 4 fra nivå II» menes 
i denne sammenhengen at studenten
enten har bestått nivå II med karakter 5 
eller 6 eller har fullført nivå III eller andre, 
selvfinansierte språkkurs i tillegg til opp-
læringen i videregående skole (Toresen, 
2020, s. 4–5). Likevel opplever altså de 
fleste at de faglige kravene på studiet 
er for høye for deres nivå. Det kan virke 
som om foreleserne ubevisst innretter
det faglige nivået etter studenter med 
slike «ekstrakunnskaper» og ikke etter 

dem som har karakter 4 fra nivå II. Mer 
kontinuitet fra skole til universitetsstudium 
kan forbedre lærerutdanningen og 
dermed løfte nivået på skolen, noe som 
igjen på sikt kan lette overgangen til tysk-
studiet. Lignende kan forventes for andre 
fremmedspråk som fransk og spansk. 
Derfor er det nødvendig at alle involverte 
parter kommuniserer og samarbeider 
bedre, f.eks. gjennom RSA  (Tellmann et 
al., 2017). Tysklærere, karriererådgivere 
og tyskelever må vite mer om hvordan 
studentene opplever studiet, og fore-
leserne må vite mer om innholdet i skole-
undervisningen. Min masteroppgave er et 
bidrag til oppklaring og kommunikasjon 
rundt overgangen fra skolen til tyskstudiet. 
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