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Våre synspunkter på årets eksamener i Tysk II og Tysk III samt anbefalinger for framtidige eksamener 

 

Kjære eksamensnemnd for tysk v/Utdanningsdirektoratet 

På vegne av rundt 300 tysklærere i Norge ønsker styret i TYSKFORUM – Norsk tysklærerforening – herved å 

informere Utdanningsdirektoratet om dets vurderinger av og synspunkter på årets eksamener i Tysk II og Tysk III 

samt dets anbefalinger for framtidige eksamener i Tysk nivå II og III. 

Etter eksamensdagene 22. og 29. mai 2017 fikk vi mange og svært blandede tilbakemeldinger fra våre medlemmer 

og flere andre tysklærere angående årets eksamener i tysk. Vi bestemte oss derfor for å gjennomføre en 

spørreundersøkelse blant våre medlemmer og deres elever om årets eksamen på nivå II og III. Vi spurte både 

involverte lærere og eksamenskandidatene om deres syn på bl.a. vanskelighetsgrad av tekstene, forståelighet av 

oppgavene og hele eksamensoppgavens tema og omfang i forhold til tid (se vedlegg). 

Når det gjelder skriftlig eksamen for Tysk II, viser spørreundersøkelsen at den største andelen av våre medlemmer 

og deres elever var fornøyd med eksamensoppgavene. Noen lærere mente at en tolkning og beskrivelse av 

statistikk var en upassende oppgave på nivå II, siden kompetansemålene kun krever at eleven skal «kunne forstå og 

bruke tall og størrelser i praktiske situasjoner», mens statistikk krever en såpass abstrakt omgang med tall, at det 

heller tilsvarer nivå III (her skal elevene kunne «forstå og bruke språket for å uttrykke tall og størrelser samt forstå 

beregninger og grafiske fremstillinger i hverdagslige sammenhenger»). Svakere elever på nivå II kan oppleve det 

som for krevende å tolke grafiske fremstillinger og i tillegg måtte vise skrivekompetanse i en tekst om statistiske 

størrelser. 

Imidlertid viser det vedlagte resultatet fra spørreundersøkelsen at både lærere og elever vurderer oppgavene som 

vellykket og nivåtilpasset for elever som avslutter nivå II.  

Når det gjelder oppgavesettet på nivå III, må vi, basert på vår spørreundersøkelse og de mange skriftlige 

henvendelsene fra medlemmene, derimot gi uttrykk for følgende bekymringer: 

Ifølge både lærere og elever svarte årets temaer i liten grad til læringsmålene for Tysk III og temaene gjenspeiles 

bare delvis i de temaene som faktisk tas opp i Tysk III undervisningen (jf. spm. 1 og 2). 

Mer enn 66 % av lærerne og mer enn 60 % av elevene erklærte seg uenig eller delvis uenig med utsagnet om at 

oppgavene i årets eksamen var godt formulerte og lett forståelige (jf. spm. 3). 

Nesten 80 % av lærerne og nesten 80 % av elevene opplevde lesetekstene som for krevende og spørsmålene til 

tekstene som uklare (jf. spm. 4). I tillegg beskriver elevene at de måtte bruke altfor mye tid på 

leseforståelsesoppgaven og at de derfor manglet tid til å besvare oppgave 2 og 3, noe som kan ha resultert i mindre 

flyt og flere feil i kort- og langsvar. Vi i TYSKFORUM vurderer lesetekstene som svært lite sammenhengende og 

vanskelig å forstå uten veldig detaljert bakgrunnskunnskap. 
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Vi mener at tekstene er på et språklig nivå som ikke kan forventes på nivå III. Dessuten tester oppgaven ikke bare 

leseforståelse men i stor grad de produktive kompetansene til elevene. En svakere elev kan ha forstått teksten men 

vil ha problemer med å formulere tankene sine tydelig nok på tysk uten å kopiere for mye fra originalteksten.   

På lik linje vurderte flertallet av lærere og elever kravene som oppgave 1 og 2 stilte til elevenes kulturkunnskap som 

altfor høy for en eksamen på nivå III (jf. spm. 5/6). 

Med blikk på årets og framtidige eksamener frykter vi at altfor krevende eksamensoppgaver på nivå III på sikt kan 

føre til at færre og færre elever velger faget – en utvikling som vi allerede kan se (jf. vår oversikt over antall elever i 

nivå III programfag etter fylke i tidsrom 2013-2016). Spørsmålet om «Tysk III er mye vanskeligere enn tysk II» og om 

«det er overhodet mulig å få en god karakter» hører vi ofte fra elevene når det kommer til fagvalg for VG3. Det 

skulle være mulig for en gjennomsnittlig norskspråklig elev å beholde sin karakter fra nivå II til nivå III hvis han/hun 

jobber hardt i faget. Innsatsen bør ikke bli straffet med for spesielle eller for vanskelige eksamensoppgaver. 

Dessuten er vi overbevist om at vanskelighetsgraden av Tysk III undervisningen og eksamen også bør sees i 

sammenheng med rekruttering til tyskrelaterte studiefag, bl.a. tysklærerutdanningen. Både læreplan og eksamen i 

Tysk III bør bidra til å bygge broer mellom videregående skole og UH-sektoren – blant annet gjennom realistiske 

forventninger og kompetansekrav. 

I tillegg har medlemmene i TYSKFORUM gitt uttrykk for at en tekstsamling, utgitt av Udir, med eksempelbesvarelser 

fra ulike sjangrer på nivå I, II og III, er svært ønskelig. Dette vil gi elevene god innsikt i det forventede nivået for 

tekstproduksjon og leseforståelse og vil være svært hjelpsomt for lærerne i deres vurderings- og veiledningspraksis. 

Vi er klare over begrensningene knyttet til opphavsrett men vil gjerne tilby å samarbeide med Udir i prosessen med 

å innhente tillatelser/ innvilgning fra elevene. 

TYSKFORUM ønsker prinsipielt å være mer involvert i prosesser som eksamensutvikling, læreplanutvikling og f.eks. 

en tekstsamling som tydeliggjør prestasjonsforventninger for de forskjellige nivåer i tysk. 

Foreningen har rundt 300 medlemmer og står i kontakt med nærmere 500 tysklærere fra hele Norge. Vi får mange 

henvendelser angående ulike utfordringer knyttet til tyskfaget. Dette gir oss et klart inntrykk av hva lærerne 

forventer og ønsker, hva de legger vekt på i undervisningen, hvordan de tolker læreplanen i fremmedspråk, og 

hvordan tyskundervisningen ser ut i skolehverdagen. Videre består styret i TYSKFORUM av høyt kvalifiserte 

medlemmer som vi mener kan bidra med verdifull kunnskap i en tettere dialog med Utdanningsdirektoratet. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

Jan Paul Pietzuch 

Styreleder i TYSKFORUM 

 

 

Vedlegg: 

1. Spørreundersøkelse om tyskeksamen nivå 2, vår 2017 (for lærere) 
2. Spørreundersøkelse om tyskeksamen nivå 2, vår 2017 (for elever) 
3. Spørreundersøkelse om tyskeksamen nivå 3, vår 2017 (for lærere) 
4. Spørreundersøkelse om tyskeksamen nivå 3, vår 2017 (for elever) 

http://www.tyskforum.no/no/initiativen/deutsch-iii-quo-vadis/
http://www.tyskforum.no/no/initiativen/deutsch-iii-quo-vadis/
https://tyskforum-my.sharepoint.com/personal/styreleder_tyskforum_no/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1c5d8ccd9eb1849c4a9bb96e6ae1041ae&authkey=AQ8ycz7kb8eovSkr9S-BOtQ
https://tyskforum-my.sharepoint.com/personal/styreleder_tyskforum_no/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1af022919db0d4f468c320a03f821b143&authkey=AULOseBvwWUbOb9MqVHIjDU
https://tyskforum-my.sharepoint.com/personal/styreleder_tyskforum_no/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1c24ba53467de44798eb0278e6aba4843&authkey=AfKZQfZ-jecu4t3WZ_K7Yng
https://tyskforum-my.sharepoint.com/personal/styreleder_tyskforum_no/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1ab0b7f70714b4940b4a7ad9499f13d4b&authkey=AYaqJ6HqArSa_OlNHkMFjn0

