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Ut i verden med bare engelsk?  
Eller trenger vi flere fremmedspråk?  
- Tysk som eksempel 
 
Godrun Gaarder 
 

”Om du vil bli fullkommen i lærdom, så lær alle tungemål, men aller helst latin 
og velsk (dvs. fransk) fordi dei måla når vidast, men gløym likevel ikkje ditt eige 

tungemål.” 

Fra ”Kongespeilet” fra siste del av 1200-tallet. 

 

”De faktiske kulturfellesskap med Tyskland er sterkere enn noensinne, men 
bevisstheten om dette slektskapet er ikke utbredt der hvor den språklige 

interaksjonen mangler. Ingen kan bli venner eller oppfatte seg som slektninger 
gjennom en tolk eller oversetter. Det vi går glipp av etter at et annet 

fremmedspråk falt bort, er nettopp like lite målbart som vennskap og slektskap er 
det. Verdt å tenke er at både kyndighet og ukyndighet er selvforsterkende 
tilstander. Den som vet litt, vil vite mer. Den som ikke vet noe, vil avvise 
tilbudene om å vite noe. Det gjelder både kultur, samfunn og politikk - og 

språket er nøkkelmakten.” 

Professor Trond Berg Eriksen, UiO, Institutt for 
kulturstudier/idéhistorie. 

 

”…og er det noe den historien (den tysk/norske) lærer oss, så er det at de 
europeiske nasjonene og kulturene er nært flettet sammen. Det er vanskelig å 

forstå Europa uten å forstå Tyskland og det tyske. Det er vanskelig å forstå det 
tyske uten å lære tysk. Og det er faktisk, viser historien, vanskelig å forstå det 

norske uten også å ta med nettopp forholdet til og arven fra det tyske.”  

Arve T. Thorsen, historisk institutt, UiO. 
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tverrfaglig forskerstab supplert med seniorrådgivere fokuseres det på den politiske og 
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Forord og prosjektbeskrivelse 

Europa-programmets rapport fra 1992 
Det foreliggende arbeid bygger på en rapport fra Europa-programmet som ble skrevet for 
ca. 10 år siden. Europa-programmet ble grunnlagt i 1992 som en privat stiftelse, og er et 
kompetansesenter med målsetting om å følge endringsprosessene i Europa etter Den 
kalde krigens slutt. Kort etter opprettelsen fikk ledelsen i programmet signalisert fra 
norske myndigheter et ønske om en generell analyse om status og behov for tysk språk- 
og kulturforståelse i det norske samfunn. Dette oppdraget falt inn under Europa-
programmets mål om blant annet ”å bevirke forskning og allmenn 
kompetanseoppbygging om europeiske spørsmål og Norges forhold til Europa.” Studien 
ble publisert i Europa-programmets artikkelserie 1992.1 Den tok opp utviklingen av tysk 
språk- og kulturforståelse i Norge gjennom tidene, og belyste status quo for 
undervisningssystemets tilbud og begrensninger. Analysen ga også konkrete eksempler 
på behovet for denne språk- og kulturkompetansen på flere nivåer, det være seg 
vitenskap, politikk, næringsliv eller befolkningens allmenndannelse. Rapporten fra 1992 
kan fremdeles anses å være et nyttig verktøy for de som er interessert i et 
sammenhengende perspektiv på utviklingen av, og status for, språkkompetanse i Norge 
gjennom tidene. Språkkompetanse har i debatten om kompetanseutvikling dessverre ofte 
en tendens til å bli oversett, selv om den mer og mer utgjør en viktig eller avgjørende del 
av helheten, noe allerede våre forfedre var overbevist om. 

Det tyske språk og den tyske kultur har tradisjonelt spilt en spesielt viktig rolle i Norge. 
Undervisningssystemet i Norge så det lenge som en prioritert oppgave å formidle 
kunnskap nettopp om dette språk og denne kultur som allmennkunnskap.2 I løpet av 
tiden har prioriteringen blitt forandret.3 I dag har politikerne signalisert nye mål for å 
fremme bevissthet omkring hvilken betydning forståelsen av tysk språk og kultur har for 
Norge.  

Ønske om en ny rapport  
I etterkant av at den norske regjeringen presenterte sitt forslag for Tysklandsstrategien i 
1999, fikk Europa-programmet signaler fra Utenriksdepartementet om at en oppdatering 
av studien fra 1992 kunne være ønskelig for å belyse muligheten for styrking av tysk 
språk- og kulturforståelse i Norge. Interessen for tysk og Tyskland ser imidlertid ikke ut 
til å være særlig ”in” for tiden. Flere indikasjoner peker på det, noe denne rapporten bl.a. 

                                                      
1 Godrun Gaarder, Europa-programmet, ”Behov for tysk?”, i serien;  ”Europa i dag” nr. 10/92. 
2 Historisk utvikling for tysk som skolefag fra 1889, se Erling Vaagland, ”I medgang og 

motgang”, Tapir forlaget. Situasjonen etter Den andre verdenskrig inntil slutten av 80-årene, se 
Erling Vaagland i Språk og Språkundervisning 3/02 og i ”Behov for tysk?”, Europa-programmet, 
1992, fra side 21.  

3 En historisk gjennomgang som inkluderer overgangen til dagens situasjon, se også John Ole 
Askedal, bestyrer Germanistisk Institutt, UiO, i et foredrag ved Norsk - Tysk Selskap, 4. april 2002, 
Oslo. 
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vil belyse. Undervisningssystemets grunnleggende ansvar for å tilrettelegge for et variert 
tilbud av fremmedspråkutdanning bør dog være uavhengig av motetrender. 

I 2001 kom en konkret forespørsel om oppdatering av rapporten ”Behov for tysk?”, med 
tilbud om finansiell støtte fra undervisningsmyndighetene. Det ble inngått en avtale 
mellom Læringssenteret og Tysklandprogrammet ved Europa-programmet. Innhenting 
av dokumentasjon for analysen startet våren 2002. Europa-programmets daglige 
analytiske arbeid er generelt tuftet på nettverksbygging og kunnskapsutveksling over 
landegrensene. Dette gjelder flere europeiske land, deriblant Tyskland. Dette arbeid 
ledsages dermed av liknende målsettinger som er formulert i Tysklandsstrategien.4 Ut fra 
dette har Europa-programmet fra første stund støttet Tysklandsstrategien. For Europa-
programmets medarbeidere er det en selvfølgelig forutsetning at de kan lese 
originaltekster på det språk det gjelder, og at de kan kommunisere på flere språk for å få 
frem den informasjonen som trengs. Europa-programmet har gjennom mange år 
opparbeidet erfaring som dokumenterer språk- og kulturforståelsens verdi i 
nettverksbygging. Vi ville aldri ha kommet så langt som vi har hvis vi ikke hadde denne 
grunnleggende kompetanse innenfor våre fire vegger. På denne måten kan den 
foreliggende analyse anses å være et bidrag fra Europa-programmet til den delen av 
Tysklandsstrategien hvor bevisstheten for styrkingen av språk- og kulturforståelsen 
etterlyses. Vi prøver å få frem forslag som kan bidra til å omgjøre ord til handling.  

Ansvarlig koordinator for landprogrammet Tyskland ved Europa-programmet fikk 
oppgaven å gjennomføre oppdateringen. Det viste seg raskt at det ikke uten videre lot 
seg gjøre å finpusse og aktualisere analysen fra 1992. En del ytre og indre forutsetninger 
var blitt forandret i løpet av 10 år. Forfatteren besluttet derfor å skrive en ny rapport som 
gir en oversikt over situasjonen i 2002, med perspektiv fremover. Flere forhold og enkelte 
emner trenger fordypning i videre forskning. Slike eksempler vil bli fremhevet i denne 
rapporten. Vårt utgangspunkt for tilnærmingen til dette arbeid begrenser seg ikke til 
tysk. Vi nærmer oss denne behovsdokumentasjonen på et bredere grunnlag. Vi har klart 
for oss at tysk er en del av en faglig debatt som handler om annet fremmedspråk ved 
siden av engelsk. Dette henger sammen med at Norge i dag står overfor spørsmålet om 
hvorvidt man vil og bør satse på flere fremmedspråk i sin alminnelighet. Det gjelder i 
korthet å ta stilling til et grunnleggende valg:  

Er den engelske språk- og kulturforståelsen og etterkrigstidens orientering i Norge i retning 
av de angelsaksiske land tilstrekkelig for å møte fremtiden? Eller trenger Norge også 
tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av den ”kontinentale” språk- og kulturtradisjonen? 

Et prinsipielt og tydelig politisk svar vil kunne legge føringer for løsningsmulighetene 
som bl.a. ligger i undervisningssystemets opplæringstilbud.  

I denne rapporten konsentrerer vi oss derfor om å dokumentere behov for tysk språk- og 
kulturforståelse, men vi har alltid de andre språk utenom engelsk med i tankene. Vi 
fremhever de generelle utfordringene for fremmedspråkene når det er på sin plass. Ved 
siden av å se på behovet, stiller vi også spørsmål om hvordan behovet best kan dekkes. 
Vi vil  også se nærmere på muligheter for tilrettelegging i undervisningssystemet, for å 
motivere elever og voksne til å lære flere språk, slik at flere får tildelt nøkklen som åpner 
mulighetenes verden.  

                                                      
4 Tysklandsstrategi, Utenriksdepartementet, september 1999, del I, 3, derav behov for nettverk, 

dessuten del II, konkrete tiltak, også nettverk, informasjonsarbeid, kunnskapsoppbygging. 
Europa-programmet er nevnt i del II. 
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Med dette er også en viktig forutsetning for denne undersøkelsen lagt: vi går ut fra at 
Norge, ut fra en del gitte samfunnspolitiske og internasjonale rammebetingelser, har 
behov for allmenn- og spisskompetanse på flere fremmedspråk enn engelsk. Denne 
forutsetning skal belyses fra forskjellige sider med tverrfaglig tilnærming. 

Forfatteren takker alle samtalepartnere i Utdannings- og forskningsdepartementet, 
Utenriksdepartementet, forskjellige eksperter ved UiO og flere andre faginstanser, samt 
lærere på forskjellige ungdomsskoler og videregående skoler for verdifulle faglige 
innspill.  

Forsker Heike Speitz fra Telemarksforsking Notodden og førsteamanuensis Wilhelm 
Zickfeldt ved Germanistisk Institutt, UiO, skal fremheves spesielt. Fra språkavdelingen 
ved Goethe Institut i Oslo har jeg fått faglig hjelp for å kunne se utfordringene for 
fremmedspråkundervisning i et større europeisk perspektiv. Dessuten takker jeg min 
kollega Kjell Colding for verdifulle språklige forslag, som har bidratt til å gjøre 
presentasjonen av et komplekst emne så tilgjengelig som mulig, og til Ingrid Neste for 
tilrettelegging og produksjon. 

 

Godrun Gaarder 
februar 2003. 



1. Innledning - 10 år er gått 

Side 9 

1. Innledning - 10 år er gått 

Siden rapporten fra 1992 ble utarbeidet, har det skjedd en del endringer i Norge og i 
Europa. Den nye analysen vil ta hensyn til følgende utvikling: 

•  Over hele Europa er skolen og skolens resultater tema nummer en.5 Norge er intet 
unntak. Fokuseringen på undervisningspolitikken, kunnskapsutvikling og 
kunnskapssamfunnets betydning har økt i løpet av 90-årene. Mot slutten av 90-tallet 
har disse emnene kommet mer tydelig fram på den politiske dagsorden. Spørsmålet er 
hovedsakelig hva slags kunnskap nye generasjoner trenger for å greie seg i den nye tid. 
Dernest diskuteres skolens oppgave som formidler av kunnskap, dvs. det fokuseres på 
måten kunnskap blir formidlet på.  

•  Etter den kalde krigens slutt, ser verden ut til å ha blitt mer komplisert og kompleks 
enn noen gang tidligere. Ropet etter mer innsikt er etter hvert blitt mer høylytt på 
mange av samfunnets områder. I en større analyse om ”Scenarier ved et nytt årtusen” 
(2000), fremheves det at ”individualisering og globalisering har endret rammene for 
verdiskapningen og våre tenkemåter. Den menneskelige kompetanse er blitt den fremste 
økonomiske konkurransefaktoren.”6 Norsk Forskningsråd, området ”Kultur og Samfunn”, 
inviterer i 2002/2003 forskjellige fagmiljøer til å tematisere bl.a. utdanning og 
kompetanse.7 Dette ut fra nasjonale og internasjonale perspektiv. I høringsutkastet fra 
høsten 2002 blir utdanning og kunnskap betegnet som ”modernitetens store prosjekt”, og 
langsiktige strategier blir etterlyst. Språk- og kulturforståelse anerkjennes mer og mer 
som en viktig del av allmennkompetansen og forutsetning for kommunikasjonevne i 
nærområdet og ute i verden.  

•  Integrasjonsprosessen i EU har skredet frem. Norge, som ikke er fullt medlem i EU, 
men medlem i Det indre marked (gjennom avtaler om Den Europeiske Økonomiske 
Sone (EØS), står overfor en rekke utfordringer for å ivareta landets interesser overfor 
unionen som helhet. Mange saksområder er berørt. Men det er også i økende grad i 
Norges interesse å holde nære bilaterale forbindelser på mange forskjellige plan til 
EUs 15 medlemsland og de 10 østeuropeiske søkerland.8 Det er behov for bred 
kunnskapsutvikling for kommende generasjoner. Språk- og kulturkunnskap er en del 
av dette, ved siden av faktakunnskap om europeisk utvikling. Dette krever nytenking 
for undervisningens innhold og metode og for lærerutdanning og etterutdanning.  

•  Siden 1992 har undervisningssystemet i Norge gjennomgått en rekke konkrete 
reformer, bl.a. har reform ’94 i videregående opplæring og reform ’97 for den 10-årige 

                                                      
5 I Frankrike går for tiden (januar 2003) en dokumentarfilm som slår alle publikumsrekorder. 

Den handler om skolehverdagen i en småskole på landet, den viser tillitsforholdet mellom den 
voksne læreren og elevene i forskjellige aldere som undervises sammen. Dokumentaren er tatt 
opp med skjult kamera, og viser de enkelte elevers og lærerens hverdag. Den viser livet i alle 
fasetter, nærhet og konflikter, glede og sorg. Den omsorgsfulle og kreative læreren står sentralt, 
han er elevenes viktigste voksenkontakt der og da, ved begynnelsen av en lang læretid. I Tyskland 
foregår en livlig debatt i forbindelsene med resultatene fra OECDs PISA studie.  

6 Horisont 21, Scenarier ved ett nytt årtusen, Kjell Roland (red.), H. Aschehoug & Co., 2000. 
7 Sml. høringsutkast juni 2002, www.forskningsradet.no . 
8 På EUs regjeringskonferanse i København i desember 2002, ble det gitt grønt lys for opptak av 

10 nye medlemsland til EU innen 2004.  
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grunnskolen kommet, og flere reformer er under arbeid og planlegging. En ny 
regjering har i løpet av 2002 påskyndet nytenkingen og reformarbeid. Dette vil også 
kunne ha konsekvenser for fremmedspråkene. Dette prosjektarbeid skrives og 
avsluttes mens reformarbeidet planlegges og til dels pågår. 

•  Undervisningsmyndighetene har ansvar for å imøtekomme samfunnsmessige 
utfordringer gjennom egnete rammebetingelser for opplæring og 
kompetanseutvikling ved å tilrettelegge et egnet faglig tilbud. De skal ideelt sett 
ivareta kortsiktige og langsiktige behov i samfunnet. Når det gjelder vurderingen av i 
hvilken grad det norske undervisningssystemet omsetter nasjonale og internasjonale 
målsettinger og planer, samt imøtekommer nasjonale kompetansebehov, bygger 
denne analysen på omfattende studier av offentlige dokumenter og forskjellige 
foredrag av fagpersoner, samt samtaler og vitenskapelige presentasjoner. Dette 
kildematerialet legger grunnlaget for dokumentasjonen, samt slutninger og forslag.  

•  Siden offentliggjørelsen av Europa-programmets studie fra 1992, er studenttall og 
elevtall fra den videregående skolen med tysk som fag gått videre ned.9 Dette gjelder 
også antall germanistikkstudenter ved norske universiteter og høyskoler.10 Tysk er 
fremdeles det største fremmedspråk som undervises på grunnskolen ved siden av 
engelsk, men rapporter påviser at det er et stort frafall av elever underveis.11 Også 
andre språk- og kulturområder er berørt av en liknende trend, bl.a. fransk. Samtidig er 
det dokumentert at globaliseringen og internasjonaliseringen krever økt 
språkkunnskap, noe som allerede var uttalt fra undervisningsmyndighetene i 
begynnelsen av 90-årene. Gapet mellom behovet for andre fremmedspråk og 
undervisningssystemets ”halvhjertete produksjon” hittil, har hatt en tendens til å bli 
større. Hvis denne trenden fortsetter, kan den på lengre sikt påføre landet en rekke 
uberegnelige ulemper.  

•  Det mest konkrete tiltak som er satt i gang fra sentrale myndigheter i det senere er 
vedtaket om kvalitetsreformen av høyere utdanning. Innen reformarbeidet er det også 
tatt hensyn til ”internasjonalisering”. Reformen på høyere utdanning kan på lengre 
sikt medføre positive forandringer i elevers og studenters valg av fremmedspråk.12 
Når høyere utdanning på universiteter og høyskoler tilbyr delstudier i utlandet, hvor 
resultatet i form av studiebevis og vekttall skal kunne sammenliknes systematisk, vil 
elevene etter hvert se større nytte enn hittil av å lære flere fremmespråk. Hvis dette 
blir tilfelle, vil en med all sannsynlighet kunne minske kløften, som, etter mange 
eksperters mening, er oppstått i fremmespråkkompetansen, i relasjon til nasjonale 

                                                      
9 Tall innhentet fra VSI, gjennom Læringssenteret, september 2002: oppmeldinger til eksamen 

ved videregående skoler 2000 og 2001. 
10 I følge tall fra Nasjonalt ressurssenter for tysk og enkelte germanistiske institutter, ser 

utviklingen for studenttall ved Germanistikk-studier i Norge fra 1995 til 2001 i trenden slik ut: 
1995: 1000. 1996:1100, 1997:1050, 1998:900, 1999: 700, 2000: 550, 2001: 450. Dette betyr halvering på 
fem-seks år. I 2002 er det registrert en del tegn som kan tyde på at trenden snur igjen i positiv 
retning. 

11 Heike Speitz, Beate Lindemann, Status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole, rapport 
03/02 Telemarksforsking Notodden, 2002, dessuten: Språkavdelingen i Goethe Institut Oslo. 

12 Det internasjonale gradssystem som innføres ved universiteter og høyskoler er et resultat av 
kvalitetsreformen, opprinnelig vedtatt av Stortinget juni 2001. Deretter ”skal universiteter og 
høyskoler tilby studentene et studieopphold i utlandet som del av den enkelte students gradsstudium.” Se: 
UFDs sider på internett: www.kvalitetsreformen.dep.no.  
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behov. Forutsetningen for dette er at tilbudet av delstudier i utlandet, særlig på det 
europeiske kontinentet, oppfattes helhetlig som positivt og attraktivt fra studentenes 
side. 

•  Den norske regjeringens Tysklandsstrategi ble opprinnelig lansert 1. september 1999 av 
Utenriksdepartementet. Den vil bevisstgjøre og skape oppmerksomhet om behovet for 
mer kunnskap om Tyskland og Tysklands rolle i Europa. Strategien vil også bidra til 
økt norsk aktivitetsnivå på utvalgte områder. Den offisielle begrunnelsen for 
strategien er gjengitt og oppdatert i en revidert tekst fra Det kgl. Utenriksdepartement 
fra mai 2002 og februar 2003.13 Strategien legger et generelt politisk grunnlag for en 
nasjonal språkstrategi, hvis politikerne kan bli enige om denne. Dette gjelder for øvrig 
også Frankrikestrategien som ble lansert i februar 2002.14 Den foreliggende analysen 
tar utgangspunkt i disse generelle mål, og ser nærmere på muligheten for og 
nødvendigheten av realiseringen av disse.  

•  På europeisk nivå har Europarådet allerede fra 70-årene understreket betydningen av 
flerspråklighet og kulturelt mangfold i Europa. En rekke uttalelser konkluderer med at 
det er behov for en aktiv språk- og kulturpolitikk i de enkelte europeiske land. 
Undervisningssystemene oppfordres til å gi nåværende og kommende generasjoner 
forutsetninger for bedre forståelse av andres språk og kultur, eller slik det også blir 
sagt: for å oppnå større fellesskap blant medlemslandene i Europarådet, må vi kunne 
flere språk. Språk- og kulturforståelse ett av flere elementer som danner 
forutsetningen for å oppnå Europarådets mål.15 Europarådets Ministermøte 15.-17. 
oktober 2000, i Krakow (20th session), som hadde undervisningspolitikk for 
demokratisk og sosial utvikling på sin dagsorden, kom med en rekke grunnleggende 
støtteerklæringer på flere saksfelt, deriblant språk- og kulturpolitikk. Det såkalte 
”Rammeverk for utdanning og læring i Europa fra 2001” er blant annet et ”produkt” 
av denne konferansen (på tysk: ”Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für lernen, 
lehren, beurteilen“).16 Rammeverket beskriver felles muligheter for å utvikle mangfold i 
språk- og kulturkompetanse i Europa, slik at bl.a. barrierene mellom 
utdanningssystemene i Europa etter hvert kan overvinnes, spesielt ved å styrke den 
kommunikative kompetansen. Rammeverket beskriver også hvordan mangfoldig 
språk- og kulturkompetanse kan oppnås og økes, og hvordan slik kompetanse skal 
kunne dokumenteres og evalueres. 17 Det som er viktig i forbindelse med Europa-
programmets analyse, er at Europarådet (hvor Norge er aktivt med) definerer 
utfordringene som ligger i det kulturelle og språklige mangfold i Europa. 
Europarådets organer gir anbefalinger til de ansvarlige i medlemslandene om hvordan 
språk- og kulturforståelse kan utvikles i samarbeid mellom alle parter i 

                                                      
13 http://www.dep.no/ud/norsk/publ/handlingsplaner/032091-990191/index-dok000-b-n-

a.html  
14 Norvège – France, une stratégie norvégienne pour les relations avec la France, Ministère 

Royal Des Affairs Etrangères, février 2002, internett: http://odin.dep.no/ud 
15 Europarådet har i dag 43 medlemsland. Prioriterte arbeidsområder er menneskerettigheter, 

demokratisk stabilitet, rettsstatens prinsipper, kultur og utdanning og sosial samhørighet 
(definisjon fra UDs hjemmesider). 

16 Utgitt av Council for Cultural Co-operation, Education Comitee, Modern Languages 
Division, Strasbourg, 2001 på tysk, 2000 på engelsk og fransk: ISBN 3-468-49469-6. 

17 Den europeiske språkmappen (ELP), rapport fra pilotfasen 1998-2000, Europarådet, Rolf 
Schärer, ansvarlig. 
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undervisningssystemet. Europarådet anbefaler at elevene i alle medlemsland burde 
lære flere fremmedspråk.18 Disse krav er kommet tydelig frem i Det europeiske 
språkår som ble markert i 2001, også i Norge. Det ser ut til at denne markeringen har 
skapt mer bevissthet om fremmedspråkene i mange europeiske land. EU sier at elever 
burde lære minst to fremmedspråk.19 Bakgrunnen for dette er at EU allerede i dag har 
11 offisielle språk. Det vil snart bli flere. Språk skal ikke være til hinder at folk forstår 
hva som foregår, og at borgerne i EU kan bruke sitt språk til å henvende seg i EUs 
mangfoldige instanser. 

En oversikt over utviklingen fra 90-årene fram til i dag vil en kunne lese i vedlegget til 
denne rapporten. Her skal det fremheves noen av målsettingene som EUs regjeringssjefer 
ble enige om på toppmøtet i Barcelona i mars 2002: 

”The European Council sets the Objective to make Europe’s Education and Training 
Systems a World Quality Reference by 2010.”  

 “Today’s Learning Society requires Citizens to Master a Range of Skills and Competencies, 
including a few Principal Areas, with – Inter Alia – Foreign Languages and General 
Culture.”20 

•  Under arbeidet med et rammeverk for språkutvikling har Europarådet definert 
kriterier som munner ut i et europeisk språkpass21, hvor eleven selv kan dokumentere 
den språkkunnskap han/hun har klart å utvikle ved hjelp og støtte av læreren, men 
hovedsakelig ved egen planlegging og selvstyrt læring. Meningen er at eleven får 
språkpasset etter å ha vist kvalifisert kunnskap etter de gitte kriteriene gjennom en test 
som går på språk- og kulturforståelse. (”Das wichtigste ist das was man kann und 
nicht das, was man nicht kann.”) Dette ”European Language Portfolio”22 skal være en 
bekreftelse på kompetanse som skal aksepteres i hele Europa. Arbeidet med Language 
portfolio krever i følge eksperter en annen metodisk og didaktisk tilnærming til 

                                                      
18 Se rammeverket, fotnote 12. 
19 ”It is no longer possible to reserve proficiency in foreign languages for an elite or for those 

who acquire it on account of their general mobility. In line with the resolution of the Council of 
Education Ministers of March 1995, it is becoming necesssary for everyone, irrespective of training 
and education routes chosen, to be able to acquire and keep up their ability to communicate in at 
least two Community languages in addition to their mother tongue (…).  

20 Overordnete målsettinger for utdanning og undervisningssystemer i Europa, i følge 
toppmøte i Barcelona, mars 2002, kilde: EAC/B4/Language Policy, informasjon fra 30.10.02 til 
Europa-programmet. 

21 The European Language Portfolio seeks to promote the aims of the Council of Europe. These 
include the development of democratic citizenship in Europe through: 

� the deepening of mutual understanding and tolerance among citizens in Europe; 

� the protection and promotion of linguistic and cultural diversity; 

� the promotion of lifelong language and intercultural learning for plurallingualism 
through the development of learner responsibility and learner autonomy; 

� the clear and transparent description of competences and qualifications to facilitate 
coherence in language provision and mobility in Europe ( se også Europarådets 
Ministermøte i Krakow, 15.-17.10.2000). 

22  http://culture.coe.int/portfolio. og  http://www.alte.org  
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fremmedspråkundervisningen enn den tidligere kateterundervisningen.23 
Pilotprosjekter dokumenterer at denne tilnærmingen til språkopplæringen kan bidra 
til å øke elevens motivasjon, glede og nysgjerrighet for å lære flere språk. 
Undervisning etter dette mønster kan bringe frem en ny bevissthet om språklæring, og 
antakelig mer interesse og nysgjerrighet hos elevene. Den praktiske satsingen bør 
starte her etter at tilstrekkelig kunnskap er innhentet for å kunne sette i gang 
eventuelle prøveprosjekt i forskjellige deler av landet. 

I forbindelse med debattene om kunnskapens betydning har også bevisstheten om 
forutsetningene for læringen kommet på dagsorden på det europeiske kontinent. I 2001 
og 2002 har den såkalte PISA-studien fra OECD fått økt oppmerksomhet. Det diskuteres 
særlig hvilken betydning elevenes oppvekstmiljø, skolesystemet og 
undervisningsmetodene kan ha for elevenes vilje og innstilling til læring og 
resultatoppnåelse. Utfordringene ser ut til å være relativt like i de fleste land Norge kan 
sammenlikne seg med. Disse, og den påfølgende debatten, kan også ha relevans for 
fremmedspråkopplæringen.24 Det kan være relevant å studere bakgrunnen for Finlands 
relativt gode resultater. 

Den nåværende regjeringen i Norge har gitt forskjellige signaler som indikerer at 
beslutningstakerne på høyeste politiske hold erkjenner at landet - for å ivareta fremtidige 
utfordringer - trenger flere fremmedspråk enn engelsk. Hvis det er slik, bør denne 
erkjennelsen snarest munne ut i en tydelig nasjonal plan som er forpliktende, og det bør 
legges ut visse ”belønninger” som motiverer til oppfølging. Dette kan for eksempel være 
poeng i kompetansesystemet ved overgang til høyere utdanning, eller 
etterutdanningstilbud for lærere. Også elever som velger yrkesfaglige retninger bør 
motiveres til valg av fremmedspråk. Derfor bør valg av fremmedspråk i grunnskolen 
synliggjøres som kompetansefaktor på høyde med naturfaglig eller annen grunnleggende 
kunnskap. Gjennom slik presisering av språkfagenes verdi vil også deres status i 
undervisningssystemet som helhet etter hvert kunne oppgraderes. Denne 
klargjøringsprosessen bør innledes snarest, når en er villig til å møte fremtidens 
utfordringer som ligger i utdanning og kompetanse. I skrivende stund virker signalene 
fremdeles motstridende. Prosessen vil ta tid, og vil kreve kort- og langsiktige 
perspektiver, tålmodighet og kreativitet. Først må altså det grunnleggende spørsmålet 
besvares tydelig: Trenger vi flere fremmedspråk enn engelsk for å mestre fremtiden 
gjennom livslang læring? Forutsetningen for denne spørsmålstillingen er at alle elever i 
ordets rette forstand bør ha krav på tilbud og formidling av tilstrekkelige basiskunnskap 
i grunnskolen. Dette vil kreve forandringer og tilpasninger i 
fremmedspråkundervisningen. 

 

 

                                                      
23 Denne undervisningsmetoden har blitt utprøvd i pilotprosjekter i begrenset omfag på norsk 

skole, kilde: Læringssenteret.  
24 OECDs rangering av forskjellige lands elevers leseferdighet er: 1. Finland, 2. Canada, 3. New-

Zealand, 4. Australia, 5. Irland, 6. Sør-Korea, 7. Storbritannia, 8. Japan, 9. Sverige, 10. Østerrike, 11. 
Belgia, 12. Island, 13. Norge, 14. Frankrike, 15. USA, 16. Danmark, 17. Sveits, 18. Spania, 19. 
Tsjekkia, 20. Italia, 21. Tyskland. 
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2. Behov for fremmedspråk 

Som nevnt er det i Norge tilsynelatende en utbredt oppfatning at kunnskap i engelsk 
stort sett vil kunne dekke fremmedspråkbehovet landet og dets befolkning måtte ha. 
Dette har mange grunner som vi vil komme tilbake til. En av mange henger sammen med 
at det kontinent Norge er del av, nemlig Europa, i mange nordmennenes bevissthet 
oppfattes å være engelskspråklig.25 Selv om realiteten er en annen, er en slik oppfatning 
vanskelig å forandre. Begrunnelsen for dette kan være at USA og Storbritannia 
tradisjonelt er viktige allierte for Norges sikkerhet. Etter 2. verdenskrig er mange 
nordmenn blitt utdannet i angelsaksiske land. Den angelsaksiske innflytelsen er beviselig 
blitt større etter 2. verdenkrig. Denne innflytelsen på politikk, økonomi og kultur har 
skyllet som en bølge over hele Europa, og er vedvarende. Det gjelder også Norge. Det er 
ingen som synlig kan pekes ut som fanebærer alene, men denne påvirkningen har skjedd 
skrittvis og ”snikende” via mange kanaler. Befolkningen i de europeiske land har i flertall 
godtatt denne prosessen. Et mindretall skjerper bevisstheten om at en må prøve å redde 
språk- og kulturmangfoldet i Europa. Det store flertall er lite engasjert fordi ”problemet 
brenner ikke på kroppen”. I dag er for eksempel Australia et kjært studiemål for norske 
studenter som vil studere ute. Engelsk er et obligatorisk fag på grunnskolen. Dette har 
betydning for fagets privilegerte status i forhold til andre fremmedspråk. Dette igjen har 
konsekvenser som vi ikke kan gå inn på i denne sammenheng. Det er ikke til å komme 
utenom: det engelske språk har en sterk stilling i den offentlige bevisstheten i Norge.26 
Engelskfagets utfordringer i det norske undervisningssystemet omtales ikke i denne 
rapporten. Dette vil være en annen oppgave.  

Denne rapporten behøvde ikke bli skrevet hvis en godtok tesen om at Norge ”greier 
seg/klarer seg” med bare engelsk som fremmedspråk, slik flertallet i samfunnet åpenbart 
gjør. Vi definerer ”andre fremmedspråk” som alle fremmedspråk utenom engelsk. Når vi 
i denne analysen går inn på generelle betingelser for fremmedspråk i Norge, konsentrerer 
vi oss om de store europeiske språk, uten at vi dermed vil utpeke ett språk som viktigere 
enn ett annet. 

Vi skal i det følgende ut fra naturlige grunner (oppfølgingen av rapporten fra 1992) se 
nærmere på behovet for tysk. Mens tysk språk- og kulturforståelse, til tross for engelskens 
fremmarsj, fremdeles er innfallsporten for å forstå og gjøre seg forstått i Sentral- og Øst-
Europa, er fransk innfallsporten for den sydlige del av Europa.27 Selv om behovet for 

                                                      
25 Jan Erik Grindheim, i samtale på UiO, oktober 2002. Grindheim foreleser i europeisk 

integrasjon ved Høgskolen i Agder og i komparativ politikk ved Universitetet i Oslo. 
26 Dette kan en også avlese av TV-kanaltilbudet i Norge, hvor de store kommersielle TV-

distributører sier at bare et minimum av den norske befolkningen går inn for tilbud fra 
kontinentale TV-kanaler. Tilbudet av utenlandske kanaler til normale husholdninger via kabel 
kommer hovedsakelig fra USA og Storbritannia. 

27 Når det gjelder behov for språk i EU systemet, fikk vi bekreftet av ambassadøren for EU-
delegasjonen i Norge, Gerhard Sabathil, at tysk er et viktig arbeidsredskap ved siden av engelsk 
og fransk, særlig i EU-kommisjonen. Engelsk vil sannsynligvis bli viktigere i fremtiden og vil 
fortrenge fransk noe. Betydningen av tysk som kommunikasjonsspråk vil øke med EUs utvidelse. 
I Europaparlamentet og i Det Europeiske Råd (EUs toppmøte, forsamling av regjeringssjefer) er 
oversettelser til alle språk vanlig. Det kan konstateres at det uformelle behov for tysk 
språkkunnskap i EU vil øke i fremtiden, ikke det formelle. 
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kunnskap om annet fremmedspråk i dag synes å være tungt tilstede i Norge, finnes det 
ingen altomfattende definisjon og dokumentasjon på det norske samfunnets behov28 for 
fremmedspråk, eller spesielt for tysk språk- og kulturkunnskap. Behov for 
fremmedspråkkunnskap kan være knyttet til forskjellige formål og kvalitative nivåer. 
Egil Schanke fra BI presenterte på UFDs fagseminar (om annet fremmedspråk i november 
2002) et annet og heller teknisk forslag for et mulig behovshierarki. 29 

Siden behovet for annet fremmedspråk ikke er klart nok definert i forhold til det 
kvalitative tilbud og resultat elevene skal kunne vise til etter gjennomgått 
skoleundervisning, er det meget vanskelig for utenforstående å uttrykke krav til 
systemet. Er output tilfredsstillende i forhold til input, og er resultatene tilfredsstilende i 
forhold til behovet? Status for de fremmedspråkkunnskap som skolesystemet har klart å 
formidle til den enkelte eller grupper av elever i forhold til de krav den reale verden 
stiller, avsløres ofte først når elevene går over i de voksnes rekker og må forholde seg til 
krav i forbindelse med studier og i jobbsituasjoner. Da er de fleste overlatt til seg selv, og 
er nødt til selv å utbedre de mangler de måtte ha. Mangfoldet av språkkurs for enkelte og 
for næringslivet taler for seg. Det finnes i dag ingen fagovergripende interessegruppe 
som med tyngde går inn for å fremme de andre fremmedspråks stilling i skolesystemet i 
Norge. Dette måtte i tilfelle skje ut fra en viss fellesskapsinteresse og forholdsvis målbare 
krav om kunnskap. Enkeltgruppenes eller individenes evne til å trenge gjennom den 
beskrevne ”mainstream” med sin røst, sine påstander og eventuelle krav (f.eks. lærere, 
elever, foreldre eller enkelte representanter fra næringslivet, eller politikere) har hittil hatt 
begrenset effekt. Det er de politisk ansvarlige som må sette den standard eller de 
kvalitative minstekrav som landet best vil være tjent med. Det bør skaffes dypere innsikt 
i disse spørsmål. 

Under arbeidet med denne rapporten har forfatteren flere ganger undret seg over 
fraværet av offentlig engasjement fra grupper som egentlig burde være interessert i 
allsidig språk- og kulturopplæring i skolen. Det gjelder særlig krav til forbedring av den 
generelle grunnopplæringen. Behov for nasjonal kompetanseutvikling er riktignok med i 
politiske festtaler, men ved oppfølgingen har man hittil ikke kunnet registrere samme 
entusiasme og pågangsmot, med unntak av enkelte ildsjeler. Det observeres fra 
forskjellige hold en utbredelse av ansvarsfraskrivelse og mangel på styringsevne når det 
gjelder å omsette nasjonale mål til handling lokalt. Dette kan gjelde så vel 
beslutningstakerne på politisk nivå, organisasjonene og partnere i arbeidslivet, 
næringslivet og andre institusjoner, samt mediene. Det er få som høylydt krever en felles 
                                                      

28 Behov kan være mangt. I denne analysen går vi ut fra at et nasjonalt behov for språk- og 
kulturforståelse kan være sammensatt av minst tre forskjellige komponenter: 

A. Behovet kan være definert som verdi i henhold til samfunnets kulturelle og åndelige 
utvikling.  

B. Det kan være forankret i samfunnets oppfatning av verdier for individets 
helhetsutvikling. (Språk er en forutsetning for all kommunikasjon, gir et rikere liv og 
åpner den enkeltes muligheter til å lære andre land, kulturer og mennesker å kjenne. 
Denne kompetansen kan bidra til å øke individets selvsikkerhet og lette livet.)  

C. Behovet kan være knyttet til konkrete krav fra næringslivet og andre aktører i samfunnet 
ut fra økonomiske og andre rasjonelle målsettinger. 

29 Se seminarrapport 07.11.02 fra UDF, Egil Schanke, BI: man trenger fremmedspråk for: 
1.overlevelse, 2.praktisk bruk, 3. forhandlinger, 4.som fagoversetter, 5.translatør, og for å oppnå 
6.kulturell sikkerhet. 
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innsats for å styrke fremmedspråkene og en tilsvarende kulturforståelse. Mangel på 
tilstrekkelige finansielle midler er ved mange anledninger en unnskyldning for at det 
ikke går fremover. Så snart en mer omfattende og målrettet undervisning blir akseptert 
som en investering i elevenes og nasjonens fremtid, vil utfordringene etter hvert kunne 
snus til det positive. Dette ville forutsette at flertallet i samfunnet ser poenget og at 
myndighetene finner tilfredsstillende ordninger som kan løse flokene i ”systemet”.  

Denne rapporten gjør et forsøk på å dokumentere at Norge på mange områder trenger 
undervisning i flere fremmedspråk enn engelsk ut fra:  

� Enkeltindividets grunnopplæringsbehov og krav til omfattende allmenndannelse 
for å kunne kommunisere med folk i andre land med kulturtradisjonelle bånd til 
Norge 

� Samfunnets nasjonale behov som dekkes av alle borgeres samlede utdanning 

� Innvandrernes språk- og kulturkunnskap som det gjelder å ta vare på 

Disse behov henger selvsagt sammen. I denne rapporten har vi hele tiden for øyet at det 
på lang sikt vil være en viktig investering å gi barn og unge en tidsmessig 
grunnopplæring på skolen som et verdifullt grunnlag for veien videre senere i livet, for 
dette grunnlaget gir utslag i ferdighetene de voksne har anledning til å utvikle i forhold 
til kravene som stilles i det 21. århundre.  

Språk bør læres tidlig i livet, bekrefter alle som har erfart det, bl.a. Norges Generalkonsul 
i Hamburg, Nils Olav Stava. Han har erfaring med tysk, og mener at tysk språk- og 
kulturforståelse i Norge vil måtte gå gjennom norsk ungdom: 

”Språk bør læres grundig, unge mennesker må tidlig i livet få en fortrolighet med 
fremmedspråk. Når man starter sent i livet er dette på alle måter vanskeligere og krever 
større ressurser. Hvis man vil få dette til, og det bør man, må læring av språk bli attraktiv i 
den forstand at de unge får noe igjen for strevet. Man bør lage et system for aktørene som får 
dem til å bli interessert i å lære for eksempel tysk. Det må være i den enkeltes interesse.” 

Språkkunnskapene hos nordmenn over 40 og 50 år er annerledes enn hos de yngre. 
Kunnskapene er tilsynelatende forskjellige i relasjon til det til enhver tid rådende innhold 
i og strukturen på skolen. Når en går inn i dette emnet får man inntrykk av, ut fra 
litteratur og samtaler med forskjellige eksperter, at kompetansen hva angår 
fremmedspråk hos unge voksne nordmenn ikke er tilstrekkelig i forhold til dagens 
behov. Det burde forskes mer på resultatoppnåelse i forhold til skoletilbudene til enhver 
tid, og i relasjon til behovet for høyere utdanning og yrkespraksis. For å få 
sammenliknbare resultater, bør oppdragsgiverne definere og avgrense oppgavestillingen 
nøye. Denne kartleggingen burde skje i den perioden der elevene gjennomgår og 
avslutter sin allmennutdannelse, og går over til høyere utdanning eller ut i yrkeslivet.  

Den foreliggende rapport må begrense behovsdokumentasjonen til et utvalg av 
kvalifiserte stikkprøver i viktige bransjer hvor fremmedspråk er etterspurt i arbeids- eller 
studiehverdagen hos voksne. Det vil si at vi har gått ditt hvor voksne ferdes og hvor de 
blir konfrontert med behov for fremmedspråk. Vi har notert at det i dag må settes inn 
store ressurser for etterutdannelse av nærmest en hel generasjon av nordmenn i språk- og 
kulturkunnskap. Etterutdanningens kvalitative nivå kan variere, det kan strekke seg fra 
grunnopplæring til språklig og kulturell spisskompetanse. Når det gjelder dekning av 
underskuddet i språk- og kulturforståelse i voksen alder, det være seg i næringslivet eller 
i andre organisasjoner og institusjoner, ser det ut til at dette ofte blir løst ad hoc. Et slikt 
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nødvendig oppryddingsarbeid skaper ingen medieoverskrifter. Det som mangler eller 
burde være tilstede av kunnskap er ikke målbart. Bevissthet om at en eventuell større 
felles innsats fra de berørte overfor det offentlige til fordel for krav om langsiktig nasjonal 
satsing eller forebygging, er stort sett fraværende.  

Det er imidlertid ikke sikkert at dokumentert behov for språkkompetanse samt et 
forbedret undervisningssystem og læremetoder ville kunne snu trenden alene. Å få 
fremmet interesse for andre lands kulturer og språk er nok også avhengig av folkets 
dypere forståelse av landets plass i verden. Denne prosessen er til enhver tid i bevegelse, 
og vanskelig å påvirke i et demokratisk og pluralistisk samfunn. Men nettopp derfor er 
bevisstheten om endringsprosessene i det moderne samfunn avgjørende. Den som ikke 
vet noe eller som ikke vet nok, vil heller ikke vite og kunne påvirke prosessene i ønsket 
retning. Men igjen: politikerne har ansvar for å vise vei, gi forpliktende signaler, samt å gi 
et tilstrekkelig allmenndannende skoletilbud. 

Behov for tysk: Utbredelse av tysk språk og kultur 
I Europa som helhet har ca. 100 millioner mennesker tysk som morsmål eller 
fremmedspråk. Det er ifølge faglitteraturen ikke lett å holde dette fra hverandre (som 
tilfellet er i Luxembourg og i tysktalende Sveits). Tysk er dermed tallmessig det største 
språk i Europa. 

Oversikt over språkbruk i det nåværende EU i prosent: 

 Morsmål Fremmedspråk I alt 

Tysk 24 8 32 

Fransk 16 10 26 

Engelsk 16 31 47 

Italiensk 16 2 18 

Spansk 10 4 14 

Hollandsk 6 1 7 

Gresk 3 0 3 

Portugisisk 3 0 3 

Svensk 2 1 3 

Dansk 2 0 2 

Finsk 1 0 1 

Andre 2 4 6 
Kilde: Ulrich Ammon ”Die internationale Stellung der deutschen Sprache”/Berlin/1991 

Generelle argumenter for behovet for tysk språk- og 
kulturforståelse i Norge 
Den tidligere norske statsminister Lars Korvald (leder for den første 
mindretallsregjeringen av sentrumspartier 1972-73) skal ha sagt: ”Norge er et land i 
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verden.” I denne enkle påstand ligger mange tolkingsmuligheter. En av dem er at Norge 
alltid bør vurdere sin rolle i verden på en nøktern måte, den bør ikke overvurderes, men 
heller ikke undervurderes. Landet ligger der det alltid har ligget; i den europeiske 
periferi. Men mer enn noen gang før kan enhver se at Norge er ekstremt avhengig av 
verden omkring, bl.a. gjennom den tradisjonelle strukturen i norsk varehandel. 30 Dette 
medfører at Norge har en åpen og sårbar økonomi. Norge er i første rekke en viktig 
råstoffleverandør, og må importere en stor del varer som er nødvendig for å holde 
verdiskapningen og levestandarden vedlike. Men også den geopolitiske utviklingen har 
ført til større gjensidig avhengighet overfor verden utenfor landegrensene. Norge har 
mange, og til dels motstridende, interesser å forsvare. For å klare dette, kreves det en god 
og umisforståelig kommunikasjon med omverdenen. I 90-årene og ved begynnelsen av 
det 21. århundre står særlig de bilaterale relasjoner i forhold til europeiske land, som 
Tyskland, i fokus.  

Kommunikasjon og kunnskap i forhold til tunge organisasjoner som EU er blitt av større 
betydning for Norge i de senere år, selv om Norge ikke er medlem av denne 
organisasjonen. En kan påstå at kommunikasjon og kunnskap i språk- og kulturforståelse 
er desto viktigere.31 I denne forbindelse skal det minnes om at EU i den nærmeste fremtid 
trolig blir utvidet fra 15 til i alt 25 medlemsland, med i alt over 500 millioner innbyggere. 
I disse landene snakkes det i alt over 20 språk. De nye medlemslandene i Øst- og Sentral-
Europa er potensielt viktige partnere for Norge. De norske aktørene må gjøre seg 
gjeldende fra utsiden av EU, de er ikke med i det indre nettverk, og må derfor gjøre en 
del ekstra anstrengelser for å overvinne forskjellige barrierer for å bli hørt. Det kan 
faktisk hende at man treffer på en fransktalende embetsmann i EU som ikke uten videre 
er villig til å snakke engelsk. De fleste vil sannsynligvis alltid ”greie seg”, men det blir 
vanskeligere å oppnå optimale resultater uten tilstrekkelige språk- og kulturkunnskap. I 
Utenriksdepartement kreves ved opptak av nye aspiranter til utenrikstjeneste ”gode 
språkkunnskaper”. Engelskkunnskaper forutsettes og franskundervisning under 
opplæringen er obligatorisk. Det er ikke tysk. UDs kompetanseavdeling driver utstrakt 
kursvirksomhet for de ansatte med mange forskjellige språktilbud. I samtaler med ledere 
i UD som har oversikt over krav i fremmedspråk og kulturforståelse ved tjenesteopptak, 
kom det frem at det ikke foreligger en grunnleggende strategi som forutsetter minstekrav 
av språk- og kulturkunnskap for utenrikstjenesten. Når slike trengs, løser man dette ad 
hoc.32 

Erkjennelsen av at Norge, ut fra sin beliggenhet og ut fra andre gitte rammebetingelser, 
har  spesielle interesser å ivareta overfor omverden, er et viktig utgangspunkt for denne 
analysen. Ut fra dette kan man avlede et behov for et godt fremmedspråklig og 
internasjonalt kommunikasjons- og kunnskapsnivå. Dokumentasjonen og drøftingene i 
denne analysen er bygget opp omkring denne erkjennelsen og disse premissene. Hvis 
man forsvarer en filosofi basert på at Norge greier seg stort sett bra uten større kontakt 
med omverdenen, (i dette tilfelle med de kontinentaleuropeiske nabolandene), og at 

                                                      
30 Rundt 70 % av norsk import kommer fra Europa, og 80 % av norsk eksport (derav olje og 

gass) går til europeiske land, dvs. EU pluss Sveits, Island og Liechtenstein, Kilde: norsk 
utenrikshandel i følge Statistisk sentralbyrå/2002. 

31 I EU-systemet er engelsk og fransk likestilte arbeidsspråk. Det foreligger et ønske om at også 
tysk blir akseptert som arbeidsspråk. Dette blir en politisk avgjørelse. 

32 Samtale bl.a. med rektor Sverre Johan Kvale, leder for utenrikstjenestens 
kompetansesenter/sommer 2002. 
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tingenes tilstand er god nok, at ”det er typisk norsk å være god”, og at ”nordmenn vet 
best”, vil en selvsagt kunne komme til andre konklusjoner.  

Å balansere og motvirke denne avhengigheten av omverdenen i forhold til egne behov 
og interesser er enklere sagt enn gjort. En viktig utfordring i denne forbindelse er at 4,5 
millioner nordmenn stort sett ikke er i en posisjon at de kan definere hva andre ute i 
verden aksepterer av språk-, kommunikasjons- og forhandlingsmidler. Denne 
dagsordenen settes av motparten. I dagens marked er det som oftest kjøpere av varene og 
tjenestene som har det avgjørende ord. I de fleste tilfeller er disse markedene og 
nasjonene større enn Norge. Naturloven sier at den største og sterkeste bestemmer. Dette 
kan vanskelig rokkes ved, heller ikke i den postmoderne uformelle tid. Dette betyr ikke at 
et land som Norge er prisgitt andres betingelser, og ikke har noe å forhandle om når det 
kommer til stykket. Men nordboerne må kunne kommunisere og hevde seg i 
internasjonale fora hvis de vil oppnå noe. Med respekt for oss selv og andre er det derfor 
større og større behov for at nordmenn tilegner seg fremmedspråk- og kulturkunnskaper 
når de vil noe ute i verden. Det er en forutsetning for ikke å bli skjøvet til side, og dette 
gjelder på alle områder, i politikken, i kulturelle sammenhenger og i næringslivet. Det er 
lettere å få kontakt med en kjøper på kontinentet hvis selgeren forhandler på kjøperens 
språk, på språket vedkommende føler seg fortrolig med. Dette belyses senere i rapporten 
gjennom eksempler. 

Behov for andre fremmedspråk enn engelsk kan også vurderes ut fra målsettingen om en 
god allmenndannelse for befolkningen. En kvalitativt god og bred allmenndannelse kan gi 
barn muligheten til flere valg i livet. Da vi innhentet dokumentasjon for den forrige 
rapporten i 1992, snakket vi bl.a. med Inge Lønning, daværende rektor ved universitetet 
i Oslo. Han sa den gangen spontant:  

”Vi må forholde oss til et større mangfold i Europa i dag enn vi har vært vant til i de senere 
år. Derfor må vi være fleksible i vår utdanning og vi må igjen satse mer på høy 
allmenndannelse, et "studium generale", som i Erasmus' tid. Den gangen var det vanlig å 
reise fra land til land for å utdanne seg. Til en slik utdannelse hører flere fremmedspråk. 
Dette er en redskapskompetanse. Det er simpelthen feilaktig å si at engelsk er enerådende. 
Vi trenger tysk, men vi trenger også flere språk, som bl.a. de romanske.” 

I dag (høsten 2002) er Inge Lønning visepresident i Stortinget: Han bekrefter at ordene fra 
1992 fremdeles gjelder i dag. Han uttalte seg den gangen også om sammenhengen 
mellom læringen av morsmålet og fremmedspråk: morsmålskompetansen. 

”Styrkingen av fremmedspråkkompetansen forutsetter også styrking av morsmålet. En vil 
aldri kunne bli bedre i et fremmedspråk enn i sitt eget morsmål (og når språkstrukturer ikke 
er innøvd i norsk, blir det vanskelig for elevene når de skal lære et annet språk, for eksempel 
tysk). Dermed vil nivået på morsmålsundervisningen danne et grunnlag for det som kan 
oppnås i fremmedspråkundervisningen. Når elevene ikke kan språkstrukturene i sitt eget 
språk, vil de lettere unnvike å lære andre språk. Enda vanskeligere blir det dersom 
fremmedspråket synes å være grammatikalsk vanskelig. Språkopplæringen burde ses som en 
helhet. Jo mer man satser på språk, jo flere språk en lærer, jo bedre blir evnen til 
språklig kommunikasjon i sin helhet. ”33 

Under en samtale høsten 2002 sier Inge Lønning:  

                                                      
33 Inge Lønning i ”Behov for tysk?”, Europa-programmet, 1992, side 8. 
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”I tillegg synes jeg pr. 2002 at det er grunn til å understreke at behovet for norsk 
fremmedspråkkompetanse ut over "førstespråket" engelsk øker, og kommer til å fortsette å 
øke, i årene som kommer. Derfor er det viktig å innrette skoletilbudet slik at det stimulerer 
barn og unge til å satse på å lære seg (minst) ett fremmedspråk i tillegg til engelsk. Det 
innebærer at det også er i Norges interesse å aktivt støtte skoletilbud som den tyske og 
franske skole i Oslo.”  

Denne tankegangen underbygger Inge Lønning som saksordfører på møte i Stortinget 
17.10.02 om innst. S. Nr. 4 (2002-2003) om inngåelse av en avtale mellom Norge og 
Tyskland om tilskudd til Deutsche Schule Oslo – Max Tau (Den tyske skolen i Oslo) og 
praktikantplasser for norske studenter i Tyskland.34 Se for øvrig informasjon om Den 
tyske skole i vedlegget. 

Selv om støtten til den tyske og franske skolen kan se ut til å være et relativt konkret og 
spesielt eksempel, hører dette etter vår mening med i denne sammenhengen. Den norske 
Stortingspresidenten bidrar her å bygge bro mellom ord og handling. (Se også avsnitt 
”Utveksling”.) 

Konkrete behov for tysk språk- og kulturforståelse 

Norge som europeisk kulturnasjon 

Det er rikelig dokumentert i norsk litteratur og i festtaler at Tyskland gjennom tidene har 
betydd mye for Norge, særlig for norsk kultur, og fremdeles har stor betydning i dag. 
Dette emne har så mange sider at det ville fortjene en egen analyse, men vi skal i denne 
sammenhengen fremheve bare det mest vesentlige. 

På en nasjonal språkkonferanse i 2001 med tittelen ”Deutsch in Norwegen/ Tysk språk i 
Norge”35, ga en representant fra den yngre norske forskergenerasjonen, Arve T. Thorsen 
fra historisk institutt ved UiO, en spennende oversikt over de tradisjonelle forbindelsene 

                                                      
34 (Innst. S. Nr. 4 2002-2003), jf. St.prp. nr. 78 (2001-2002). Lønning bl.a. ”Det er gledelig at vi har 

fått på plass de to avtalene med henholdsvis den franske stat og den tyske stat, som letter litt av 
det økonomiske presset på disse skolene, og som gjør det mulig for dem å holde skolepengene på 
et nivå som ikke direkte utestenger flertallet av interesserte søkere. Men det er ikke en 
tilfredsstillende løsning med tanke på fremtiden. Det viser seg nemlig at den økningen i 
søkningen til disse skolene som har skjedd de siste årene, og som jeg for min del anser som 
gledelig, består i en økning av foreldre hvor enten den ene eller begge er norske, altså 
norskspråklige foreldre som av ulike grunner mener dette skoletilbudet er et spesielt godt 
skoletilbud for deres barn. Da kan man ikke falle tilbake på det resonnementet som vi hittil har 
ført, og som også ligger til grunn for forhandlingene med henholdsvis den franske stat og den 
tyske stat, nemlig den tankegang at dette i prinsippet er utenlandske skoler, dvs. tilbud til 
utenlandske statsborgere som for kortere eller lengre tid oppholder seg i et fremmed land. Slik var 
det tidligere, slik er det ikke lenger. Når det er grunn til å være opptatt av dette, er det fordi vi i 
Norge har et utdanningspolitisk problem som vi har slitt med i mange år, og som synes å bli i 
tiltagende grad vanskelig, nemlig at 2. fremmedspråks stilling i norsk skole og i det norske 
samfunn er blitt svekket alvorlig. Ansikt til ansikt med dagens europeiske og internasjonale 
utvikling er det en bekymringsfull situasjon. Derfor må alle tiltak som kan bidra til å øke 
kjennskapen til sentrale kulturer og språk i Europa utover de angelsaksiske, være i den norske 
stats interesse å stimulere.” 

35 Arrangement ved Universitetet i Oslo, 20.-21. september 2001. 
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mellom Norge og Tyskland. Hans tittel var ”Den tyske kultur- og språkarv i Norge”. 
Innledningsvis sa han bl.a.  

”Det er en ganske betydelig motsetning mellom den reelle samfunnsmessige, kulturelle og 
språklige innflytelsen det tyske har hatt i norsk historie og den plassen arven fra dette har i 
norsk bevissthet. Arven fra det tyske har, ser det ut til, lenge vært et ømt punkt i norsk 
identitet. Tysklandsskepsisen og motviljen mot det tyske har vært dypere i Norge enn i 
kanskje noe annet land, har Jarle Simensen konkludert. Kanskje er det også dette som kan 
forklare den tunge angelsaksiske orienteringen som mange universitetsfag har hatt etter 2. 
verdenskrig, inkludert mitt eget fag. Historie har tradisjonelt sett på seg selv som et 
nasjonsbyggende fag. Og i konsolideringen av norsk nasjonal stolthet etter frigjøringen har 
arven fra Tyskland og det tyske ikke blitt gitt noen særlig sentral plass. I årenes løp har det 
derfor samlet seg en del støv, ikke på arven i seg selv naturligvis, men på bevisstheten om 
den. Dette har ført til at det som er en kraftlinje i norsk samfunnsmessig og kulturell 
historie, den tyske, har blitt oversett, ikke bare av folk flest, men også av historikerne og for 
en stor del akademia som helhet.”36 

I den senere tid gjøres det en rekke anstrengelser fra mange hold for å finne tilbake til og 
fornye de gamle bånd. Thorsen så det som sin oppgave å ta konferansedeltakerne med på 
en lang reise gjennom historien for å vise de tradisjonelle båndene. Reisen gikk gjennom 
Middelalderen, Hansetiden, gjennom religions- kunst- og språkhistorien. Historikeren 
finner mye stoff hvor Norge og Tyskland har gjensidig arvet og befruktet hverandre. 
Thorsens konklusjon etter det omfattende tilbakeblikk var følgende: 

”. . .og er det noe den historien lærer oss, så er det at de europeiske nasjonene og kulturene 
er nært flettet sammen. Det er vanskelig å forstå Europa uten å forstå Tyskland og det 
tyske. Det er vanskelig å forstå det tyske uten å lære tysk. Og det er faktisk, viser historien, 
vanskelig å forstå det norske uten også å ta med nettopp forholdet til, og arven fra, det 
tyske.” 

Et speilbilde av en del av denne lange utviklingen og rike tradisjonen ble vist i den store 
utstillingen i Oslo om Tyskland og Skandinavia i august-september 1998, og i en tverrfaglig 
bok med tittelen Tyskland-Norge: den lange historien, utgitt av flere historikere under 
redaksjonell ledelse av professor Jarle Simensen, og med artikler som, ved siden av 
historiske emner, dekker flere sosiologiske, kulturelle og politiske emner.37 

I en artikkel i ”Nytt Norsk Tidskrift”38 argumenterer Gunnar Skirbekk for 
allmenndannelse og mangfold i språklig kunnskap, og kommer også inn på eventuelle 
konsekvenser for nordmennenes kulturelle selvforståelse når mangfoldet i språk- og 
kulturforståelsen mangler, og hvor den engelskspråklige påvirkningen dominerer. 
Forfatteren viser bl.a. til at forskere i dag hovedsakelig leser engelske tekster og kilder, 
                                                      

36 Alle utdrag er gjengitt fra Thoresens foredrag, med tillatelse av forfatteren. 
37 Utstillingen kom i stand i samarbeid mellom Norsk Folkemuseum og bl.a. Deutsches 

Historisches Museum i Berlin. I Norge ble tidsrommet som utstillingen dekket utvidet til Den 
andre verdenskrigens slutt. Denne omfattende presentasjonen hadde som oppgave, og lyktes i, å 
få frem på nytt kulturhistoriske dyptgående bånd mellom Skandinavia og Tyskland, men også i 
særdeleshet mellom Norge og Tyskland. Publikumstilstrømningen til Norsk Folkemuseum var 
overraskende stor. Katalog: Tyskland og Skandinavia, Impulser og Brytninger, 1800-1914, utgitt av 
Bernd Henningsen, Janine Klein, Helmut Müssener og Solfrid Söderlind. Boken Tyskland-Norge: 
Den lange veien, er utgitt av Jarle Simensen (red.) og Tano Aschehoug 1999. 

38 Nytt Norsk Tidsskrift 4/2001, Gunnar Skirbekk: ”Har vi ein språkleg utanrikspolitikk?” 
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mens en tidligere kunne lese originaltekster på andre store europeiske språk. 39 Skirbekk 
spør bl.a.  

”…om det ikke er på tide å tenkje igjennom kva vi gjer og kva vi bør gjere, som eit lite 
språksamfunn i ei verd dominert av engelsk språk. Er det nok å styrke norsk (og nordisk) 
språk? Eller bør vi gå lengre, med eit forsøk på ”splitt og hersk”, der vi tar inn også andre 
ikkje-skandinaviske språk i vår felles danning – for slik å prøve å skaffe oss eit større 
språkleg og kulturelt handlingsrom, der vi lettare kan finne oss sjølve og yte vårt? Stiller vi 
slike spørsmål, stiller vi spørsmål om ein språkleg utanrikspolitikk.” 

Er norsk offentlighet bevisst disse sammenhengene? Er man mottakelig for verdien eller 
nytten av å videreføre det tradisjonelle samarbeid med Frankrike, Tyskland eller andre 
land gjennom mer språk- og kulturinteresse? Disse verdikonservative erkjennelsene vil 
sannsynligvis ikke uten videre være tilstrekkelige for å få en avvisende eller likegyldig 
elev til å engasjere seg i for eksempel tysk. Eleven må få tydelige signaler om at det er en 
spennende utfordring for livsutfoldelsen at vedkommende lærer nabolandene på 
Kontinentet å kjenne, og for eksempel kan få nærkontakt med de øst- og 
sentraleuropeiske land og folk.  

Politikk  

A. Tysklandsstrategien  

”Det er viktig at det daglig bygges opp under Tysklandsstrategien med mange tiltak og 
nettverk, for ellers er det en fare for at denne strategien etter hvert forvitres. Det er viktigere 
enn noensinne for nordmenn å lære tysk.”  

Hans-Ulrich Lunscken, Ministerråd ved Forbundsrepublikkens ambassade fra 1998-2002. 
Ministerråden var rådgivende medlem i Willy Brandt-stiftelsen, da den ble startet. 

Regjeringens Tysklandsstrategi40 gir politiske signaler om behovet for en nødvendig 
bevisstgjøringsprosess. Regjeringen har stadfestet at det i dag ikke er ”god nok 
sammenheng mellom betydningen Tyskland har for Norge, og den bevissthet nordmenn har om 
Tysklands betydning.” Strategien skal danne et grunnlag for at styrking av tysk språk og 
kulturforståelse kommer på den politiske dagsorden i Norge, ”for å fremme et 
Tysklandsbilde i norsk opinion som tilsvarer dagens virkelighet.” Fatale historiske erfaringer 
med to verdenskriger i det forrige århundre har bidratt til at den lange positive 
gjensidigheten i norsk- tysk samarbeid har blitt brutt, og at det i Norge har festet seg et 
noe dystert og lite tiltrekkende bilde av Tyskland. Selv om de direkte negative 
reaksjonene som er forbundet med krigens dager etter hvert er blitt meget sjeldne, hefter 
det en rekke lite flatterende klisjeer ved Norges viktigste partnerland på kontinentet. 
Hvem kjenner ikke bildet av det store grå industriland i midten av Europa, et land som 
man flyr over eller kjører igjennom, men sjelden tar seg tid til å utforske og nyte. Med et 

                                                      
39 ”For dei humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, der sammanhengen mellom språk og 

kultur er vesentleg, er dette ei beklageleg utvikling: I dag blir Heidegger, Hegel og Kant lesne og 
siterte på engelsk, heile vegen opp til forskarnivå. Mens vi i forskarsammanheng tidligare hadde 
det internasjonale fortrinn at vi kunne lese sentrale moderne tekstar i filosofien på både engelsk, 
tysk og fransk, stiller vi i dag i klasse med nordamerikanarene.” Se: Gunnar Skirbekk, op.cit., side 
339. 

40 Utenriksdepartementet, 1. september 1999, op.cit. 
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slikt bilde i bakhodet mister mange muligheten for å få det tilsynelatende trauste og 
kjedelige fordomsfylte bildet forandret. Mangelen på språk- og kulturforståelse er ofte en 
hindring, og skaper barrierer for nysgjerrighet overfor Tyskland og tyskere. Hvis disse 
barrierene kunne overvinnes vil en kunne finne nøkkelen til å komme nærmere alle de 
andre mål som er samlet i regjeringens Tysklandsstrategi. Hittil finner en få eksempler på 
originale og interessante fremstøt som har vært egnet til å komme noe bort fra det 
nåværende noe trauste Tysklandsbilde, over til mer spennende inntrykk og 
presentasjoner som særlig vil kunne appellere til ungdom. Veien er lang, flere aktører bør 
føle ansvar for å satse hvis de vil bidra med et noe mer positivt Tysklandsbilde enn det 
som er i dag. Også tyske aktører bør kjenne sin besøkelsestid. 

Strategien informerer om flere politiske målsettinger. Ikke alle er like interessante og 
akseptable for alle nordmenn, selv om rasjonaliteten ut fra regjeringens syn er reell nok. 
Utenriksdepartementet nevner som bakenforliggende forhold for strategien bl.a: 

”Tyskland var etter gjenforeningen blitt en enda tyngre politisk aktør i Europa. Med EUs 
og NATOs østutvidelser, måtte man forvente at Tyskland som den toneangivende 
europeiske makt ville komme til å spille en særlig rolle i forbindelse med sammenbindingen 
av Europas østre og vestre deler.”  

Etter 2. verdenskrig tok det tid før det politiske forholdet mellom Norge og Tyskland 
normaliserte seg. Medlemskap i NATO og nedbygging av tollgrensene mellom Norge og 
EU, har gjort Tyskland til en viktig partner for Norge. De siste tiår har Tyskland vært en 
meget god støttespiller for norske myndigheter i vanskelige politiske saker.  

Når norske myndigheter i flere EU-relaterte saker har funnet en særlig god støtte hos 
tyske myndigheter, henger det sammen med at Tyskland har ført en ”småstatspolitikk” 
der det er lagt særlig vekt på å utvikle et godt forhold til landets små naboer. I så 
henseende har tyske myndigheter gjerne vært mer lydhøre for Norges interesser enn 
andre større europeiske stater. I en situasjon der Norge står utenfor EU, er det særlig 
viktig å bygge ut et nettverk av kontakter som gjør det lettere å fremme norske interesser. 
Fordi Tyskland i mange politiske spørsmål har samme grunnholdning som Norge, er det 
naturlig at forholdet til Tyskland blir et viktig ledd i en norsk europapolitikk. Den 
reviderte politiske begrunnelse for et nærmere samarbeid, og økt bevissthet om 
Tyskland, trekker inn flere internasjonale prosesser som er av betydning for Norge.41 Ut 
fra blant annet disse forhold sier de ansvarlige i konklusjonen:  

                                                      
41 Tyskland vil spille en sentral rolle i arbeidet fram mot EUs regjeringskonferanse i år 2004. 

Dette vil være den første virkelige alleuropeiske EU-konferanse, og Norge er et av de få 
europeiske land som ikke kommer til å delta i det forberedende Konventet og på selve 
konferansen. Det er i norsk interesse å holde nær kontakt med prosessen fram mot år 2004. På tysk 
side har man åpnet for at Norge skal kunne komme med innspill. Denne muligheten må ses i 
sammenheng med Norges og de øvrige EØS-landenes plass og rolle i det framtidige EU-systemet. 

Både i Norden og i Tyskland har man en felles interesse i å trekke Russland med i det 
europeiske samarbeidet. De nordiske land har en viktig rolle når det gjelder å fremme økonomisk 
vekst og stabilitet i Nordvest-Russland. Utviklingen av EUs "nordlige dimensjon" er derfor en 
prioritert oppgave, både for Tyskland og de nordiske land, ikke minst for Norge.  

I synet på FN som organisasjon og i en rekke konkrete spørsmål, herunder 
menneskerettighetsspørsmål, er det likhetspunkter mellom norsk og tysk politikk. Det er åpnet for 
et samarbeid mellom Norge og Tyskland om FN-spørsmål i Sikkerhetsrådet. Den tyske 
regjeringen har varslet en sterkere vektlegging av slike spørsmål. Det skulle således ligge godt til 
rette for norsk-tysk samspill på disse områdene. Sivil krisehåndtering er et interessant 
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”Skal norske myndigheter kunne ha et godt og fruktbart samspill med tyske myndigheter, 
forutsetter det at man på norsk side har etablert en betydelig Tysklandskompetanse, 
inklusive vel fungerende nettverk og gode kunnskaper om tysk kultur og språk. En rekke av 
de tiltak som tas opp i Tysklandsstrategien sikter til kompetanseoppbygging.” 
(Tysklandsstrategien) 

Denne målforståelsen er viktig og appellerer til en indre krets i norsk politikk og 
administrasjon, men har nok ikke nådd ut til et gjennomsnitt av befolkningen. Dessverre 
virker også målsettingen ved nærmere ettersyn heller som en festtale. Målsettingene med 
å ha gode kontakter til Tyskland er nok i utgangspunktet alvorlig ment, er rasjonelle og 
kan ikke sies å være uforpliktende, men i realiteten har disse foreløpig ikke bevirket 
overbevisende forandringer, verken ut fra politisk press og/eller økonomisk støtte. 
Allikevel er erkjennelsene i denne strategien reelle og viktige nok. Den store utfordringen 
ligger, i følge ambassadør Ketil Børde i Utenriksdepartementet,42 i nødvendigheten av at 
flere institusjoner i Norge tar sin del av ansvaret for å gjennomføre konkrete tiltak i 
forbindelse med Tysklandsstrategiens målsettinger. ”Der har vi ennå ikke kommet langt 
nok,” bekrefter Børde sommeren 2002. Dermed bekrefter ambassadøren indirekte at 
signalene utad ikke er tydelige nok, ikke har trengt igjennom. Strategien har i seg selv 
ingen penger til disposisjon. Det er nødvendig at flere aktører i Norge og Tyskland 
materielt, og gjennom annet arbeid, støtter opp om konkretiseringen av denne strategien. 

”Tyskland er vår viktigste partner i Europa i dag. Før var det Storbritannia, i dag er det 
Tyskland.” 
Thorvald Stoltenberg, styreleder i den norske Willy Brandt-Stiftelsen inntil 
sommer 2002, i et medieintervju i Hamburg ved anledning av Norge-dagene i 
Hansebyen Hamburg (16.5.-20.5.2002). 

Et direkte resultat av Tysklandsstrategien er opprettelsen av Willy Brandt-Stiftelsen 
(1999). Denne stiftelsen består pga. juridiske forhold av to avdelinger, en norsk og en 
tysk, med norske og tyske styreledere. Dens norske leder var fra første stund Thorvald 
Stoltenberg. Stoltenberg ga i august 2002 staffettpinnen videre til Bjørn Tore Godal. Leder 
for den tyske stiftelsen i Berlin er den tidligere politikeren Egon Bahr. Men stiftelsen skal 
være tverrpolitisk og har derfor medlemmer fra flere politiske partier. Stiftelsens 
hovedmål er: 

 ”å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland.”43  

Stiftelsen mottar støtte fra det offentlige og fra private kilder. I Tyskland er det særlig en 
del industribedrifter som støtter stiftelsens arbeid, mens i Norge er det mest offentlige 
kilder.  

Willy Brandt-Stiftelsen vil ideelt sett kunne være med på å støtte studier i Tyskland 
gjennom skreddersydde stipendier for studier både på universitets- og høyskolenivå. 
Også utvekslingen for elever i ungdomsskoler og videregående skoler vil kunne ha 

                                                                                                                                                                

samarbeidsfelt fordi både Tyskland og de nordiske land legger stor vekt på den sivile del av 
krisehåndtering. For Norge er dette området interessant også fordi det gir en kontakt med denne 
delen av EUs forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid. (UDs utkast mai, juni 2002.)  

42 Koordinator for Tysklandsstrategien i Utenriksdepartementet. 
43 Nærmere detaljer om Willy Brandt-stiftelsens arbeid og muligheter, se i vedlegget. Adresse i 

Tyskland: Rauchstrasse 1, D-10787 Berlin. 



2. Behov for fremmedspråk 

Side 25 

særdeles stor nytte av støtte for interessante prosjektformål. Den norske stat, som er 
deleier av stiftelsens midler, vil i tilfelle kunne være med på å styre en del av elev- og 
studentstrømmen fra de engelskspråklige land til bl.a. Tyskland.44 Også 
Stortingsrepresentanter tilbys språkkurs. Disse arrangeres i samarbeid med Goethe 
Institut i Berlin. En bevisst innsats på dette området ville på lengre sikt kunne bidra til å 
gi utslag i økning av Norges Tyskland-kompetanse. Liknende erfaring er blitt gjort i 
forbindelse med Ruhrgas-stipendiene, som blir omtalt senere i denne rapporten og i 
vedlegget.  

Et annet direkte resultat av Tysklandsstrategien er opprettelsen av et nasjonalt 
ressurssenter for tysk ved Universitetet i Oslo.45 

Et tredje initiativ som kan sies å ha Tysklandsstrategien som fødselshjelper er den norske 
tysklærerforeningen Tyskforum, som ønsker å være tysklærernes talerør overfor 
myndighetene og for å fremme tysk språk og kultur, ved å dele ut stipend og være med å 
arrangere kurs, seminarer og studiereiser til tysktalende land. 

B. Regjeringens europapolitiske handlingsplan 

Handlingsplanen (februar 2002) 46støtter generelt opp under Tysklandsstrategiens ånd. 
Her går en inn for å slå et slag for en generell utvidelse av språk- og kulturkompetanse i 
Norge. Dette er et viktig signal. Det heter bl.a. at regjeringen vil: 

� Arbeide for å øke kunnskapen i skole, opplæring og høyere utdanning om 
europeisk politikk, økonomi og kultur, europeiske land, europeisk samarbeid, og 
Norges plass i Europa, 

� arbeide for å styrke det annet fremmedspråk i norsk grunnskole og videregående 
opplæring (europeiske språk), 

� arbeide for økt utveksling og mobilitet av studenter og lærlinger (gjennom 
bilaterale avtaler og allerede eksisterende programmer). 

Med bakgrunn i den samfunnspolitiske debatten i Norge i de senere år, om EU og EU-
relaterte spørsmål, kan en spørre seg om det er heldig at en undervisningsdebatt 
angående fremmedspråk knyttes for nært til Norges forhold til EU. Språkdebatten bør 
føres ut fra eget rasjonale. Erfaringene har vist at debatter i for nær tilknytning til EU-
spørsmålet ofte fort blir låst eller nøytralisert. Regjeringens handlingsplan er i 
mellomtiden blitt etterfulgt av prosjektarbeid med forskjellige utredninger. Det er 
imidlertid viktig at en tar opp Norges plass i Europa, og de utfordringene landet, ut fra 
sin plassering og sine forutsetninger i dagens Europa, har. Prosjektgruppen har bl.a. 
levert et bidrag som oppsummerer behovet for opplæring og styrking av kunnskap om 
europeiske spørsmål, språk- og kulturkunnskap inkludert. Det er å håpe at disse forslag 
vil bli diskutert på en sakelig måte, og fører til konstruktive resultater til beste for 
elevenes og lærernes kunnskapsbehov. Prosjektgruppens anbefalinger går rett inn på 
styrking av kunnskap om europeiske spørsmål i undervisning, og foreslår endringer i 
læreplanverket i forbindelse med den forestående læreplanreform. Samtidig foreslås det 

                                                      
44 Det er fattet vedtak i Willy Brandt-Stiftelsen om at man ikke uten videre kan støtte korte 

klasseturer, men er interessert i søknad for lengre studieopphold på skoler i Tyskland. 
45 Nærmere detaljer, se vedlegget. 
46 Utenriksdepartementet, ”europeisk plattform”, se Odin publikasjoner 2003 
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vurderinger av tiltak som kan føre til styrking av annet fremmedspråk i grunnskolen og 
den videregående skolen.47  

C. Samarbeid mellom ikke statlige organisasjoner på alle nivåer 

Tyskland anses å være Norges viktigste partner, både politisk, økonomisk og kulturelt. 
Det hjelper ikke i lengden at denne setningen gjentas som en selvforsterkende sannhet. 
Setningen inviterer til aktiv handling, til å bruke denne sannheten til en konstruktiv 
bilateral dialog, og til utvidelse av samarbeid på alle områder. 

” Dette er en nødvendighet for Norge i den posisjon landet i dag befinner seg i, i Europa og i 
verden for øvrig. Det betyr ikke bare på det offisielle statlige nivå, den bilaterale politiske 
kontakt og det økonomiske samarbeid, men også på det ikke statlige samarbeid, dvs. 
samarbeid mellom partier, andre interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner, skoler, 
osv.”  

Dette uttalte Ministerråd Hans-Ulrich Lunscken, som var stasjonert ved den tyske 
ambassaden i Oslo fra 1998 til sommeren 2002. Kort før hans avreise understreket han i 
en samtale med Europa-programmet at initiativet til Tysklandsstrategien er viktig fordi 
den støtter opp under Norges kontinentale kulturtradisjon og Norges politiske, 
økonomiske og kulturelle interesse, bl.a. handel med EU, og forbindelsene med 
Kontinental-Europa.  

Men, understreker diplomaten: 

”…Norge bør finne ut hvilke verdier man vil legge mest vekt på. Den angelsaksiske 
tradisjonen og interessen er til stede i landet, den har økt etter krigen, den vil være der 
uansett. Men interessen for det kontinentaleuropeiske er for svak i dag i forhold til Norges 
behov. På alle ledd i Norge trenger man en klarere forståelse for den kontinentaleuropeiske 
mentalitet. Samarbeid og samhandel med kontinentale land har alltid bygget på 
gjensidighet, den angelsaksiske innflytelsen i Norge ser ut til å være enveiskjørt. Norske 
barn burde lære om disse viktige tradisjoner og bånd på skolen. Norge taper noe verdifullt i 
fremtiden hvis en ikke er oppmerksom på disse sammenhenger. For å tilegne seg disse 
kunnskaper bør nordmenn lære språk, allerede i skolen, oppholde seg i utlandet og bygge opp 
nettverk.” 

Bernt Bull, daglig leder for Rusfeltets samarbeidsorgan (Tidligere: Avholdsfolkets 
Landsråd), tidligere Statssekretær i Miljøverndepartementet, politisk rådgiver for 
Utenriksministeren og nestleder i Oslo Arbeiderparti, har erfaringer fra samtaler over 
landegrensene på det faglig-politiske nivå, men også fra samtaler på vegne av 
mellomstatlige organisasjoner og partier. Han understreker betydningen av gode, eller i 
det minste tilstrekkelige, språkkunnskaper når saksbehandlere og representanter fra 
mellomstatlige organisasjoner møter utenlandske kolleger.  

Bernt Bull gjestet høsten 2000 de tyske sosialdemokratenes hovedkontor i Berlin, og 
hadde der anledning å følge med i hverdagen i regjeringspartiet i stort og smått. Der gikk 
det opp for Bull hvor lite vi får med oss i Norge av drøftinger i søsterpartiene som er av 
betydning for saker som angår Norge, og dermed for fremtidige avgjørelser. ”Når vi vet 
for lite om det som foregår ute, blir beslutningsgrunnlaget vårt alt for snevert”, sier Bull og 
tilføyer:  

                                                      
47 Oppfølging av Samarbeidsregjeringens europapolitiske plattform, punkt 4.5.5.4 Samarbeid 

med opplæringssektoren, rapport fra prosjektgruppen. 
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”Det kommer av at vi ikke henger oss på de bilaterale møtene vi kunne være med på. 
Sannsynligvis henger det sammen med manglende språk- og kulturkunnskaper. Her har vi 
utfordringer.”  

Om forholdet til Tyskland mener han:  

”At Tyskland er vår viktigste europeiske partner, politisk og økonomisk, bør ikke måtte 
gjentas. Det som vi av og til bør minne oss om er at Tyskland på mange måter er mye mer 
lik Norge enn andre land, for eksempel i sosial struktur. Språkene våre er beslektet. Tysk er 
viktig for Norge på samme måte som engelsk. Det sosiale ansvar er sterkt utpreget i 
Tyskland. Grunntanken om velferdsstatens ansvar overfor sine borgere kommer derfra. For 
eksempel er partiet ”Kristelig Sosiale Union” (CSU), som har flertall i Bayern, et sosialt 
radikalt parti med bredt sosialt ansvar ut fra den katolske tro. Dette parti blir i Norge 
oppfattet som å ha en mindre sosial profil enn det i realiteten har.” 

Kontakt på de ulike politikkområdene, som samferdsel, sosialpolitikk og miljø, er viktig 
for å kunne følge godt med i utviklingen i EU. (Det er ikke nok med Brussel.) Det er en 
viss kontakt på embetsmannsnivå og ministernivå når man er i regjering, men det er få 
systemer for regelmessig fagpolitisk kontakt mellom norske sektorpolitikere og deres 
kollegaer i EU-land.  

”Vi fanger ikke godt nok opp det som skjer på de mellomstatlige samarbeidsnivå, i 
organisasjonslivet, og på det som tyskerne kaller ”Fachebene”. Her drøftes og analyseres 
morgendagens utfordringer, spørsmål som er viktige også for Norge, selv om det i det 
spesielle tilfelle kan være nasjonale tiltak det dreier seg om, eller saker som forberedes for en 
reaksjon til EU. Noen i Norge mener at kommunikasjonen går best på engelsk i Tyskland, 
men det er ikke riktig, den går best på tysk. Først da kommer du nærmere inn på folk og kan 
forstå det som rører seg. Man bør også se dette i denne sammenheng: Tyskland er det største 
land i EU, og er også det land i EU som er spesielt positivt overfor Norge. I denne 
situasjonen ligger det i Norges interesse å kunne snakke tysk. Det krever det tradisjonelle 
ønsket om gjensidighet. Dessuten får man ikke alle nyanser med seg på engelsk,” 
understreker Bernt Bull. 

Ut fra det som ble sagt, trekker han den slutning at Tysklandsstrategien ”bør få en bred 
bilateral struktur i Norge”. Denne strukturen bør gå utover det arbeid som 
Utenriksdepartementet håndterer, for ikke all bilateral kontakt er utenrikspolitikk i 
formell forstand. Denne er en del av den bilaterale kontakten, og går sin gang, mener 
Bull, og sier dessuten: 

”Det er derimot viktig at vi bygger ut kommunikasjonen mellom frivillige organisasjoner og 
andre nivåer i byråkratiet over landegrensene. Det politiske system er for grovmasket, det 
fanger ikke opp alt som foregår i de store og små land i Europa og i EUs mange 
arbeidsgrupper. Faglige organisasjoner, ungdomsorganisasjoner og andre kan bidra. Det 
finnes en del personlige kontakter på faglig nivå, men det som er, det er for lite og lite 
synlig. Det er helt entydig at vi bør kunne vite og forstå mer, bør være med i alle de mange 
arbeidsgrupper som møtes jevnlig, og da trenger vi språk- og kulturkunnskap. Faglige 
diskusjoner og forhandlinger på bilateralt nivå trenger, som alt annet, grundig forberedelse. 
Språkkunnskap må ikke stå i veien: Det gjør den i dag,” sier Bernt Bull, og føyer til: ”Det 
ser ut til at vårt undervisningssystem burde gjeninnføre minst to skriftlige og ett muntlig 
fremmedspråk. Språkfagene bør bli basisfag igjen. Slik at våre etterkommere kan lese for 
eksempel kildene på tysk når dette skulle være nødvendig. Vi trenger det som nasjon med 
fire og en halv million mennesker. Slik som det er i dag står vi i fare for å manøvrere oss selv 
ut på sidelinjen i Europa,”  frykter politikeren og organisasjonsmannen. 
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Vitenskap og lære 

Selv om Norge per i dag anvender relativt små midler til forskning sammenliknet med 
andre europeiske land, er vitenskap og forskning for norske ledere et fremtidens 
satsingsområde. Formålet med vitenskap er å trenge noe dypere inn i livets 
sammenhenger, for å si det enkelt. De innledende tankene fra Trond Berg Eriksen, 
professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, belyser denne utfordringen allerede i 
1992, i vår første rapport.  

”Det faktiske kulturfellesskap med Tyskland er sterkere enn noensinne, men bevisstheten om 
dette slektskapet er ikke utbredt der hvor den språklige interaksjonen mangler. Ingen kan bli 
venner eller oppfatte seg som slektninger gjennom en tolk eller oversetter.  

Det vi går glipp av etter at annet fremmedspråk falt bort, er nettopp like lite målbart som 
vennskap og slektskap er det. Verdt å tenke er at både kyndighet og ukyndighet er 
selvforsterkende tilstander. Den som vet litt, vil vite mer. Den som ikke vet noe, vil avvise 
tilbudene om å vite noe. Det gjelder både kultur, samfunn og politikk, - og språket er 
nøkkelmakten.” 

Før skrivingen av rapporten fra 1992 tok vi kontakt med flere institutter ved forskjellige 
universiteter og høyskoler i Norge for å finne ut hvor det var en fordel å kunne 
fremmedspråk når en gikk i gang med studiene. I en rekke tilfeller trenger studentene 
kunnskap i fremmedspråk, og bør ha tilsvarende kulturforståelse ved siden av engelsk 
for å komme videre i fagene sine, og for å oppnå best mulig resultat, også i Norge.48 Den 
gangen uttrykte Det nasjonale fagråd for tysk bekymring på vegne av universitetene og 
høyskolene mht. daværende Stortingsmelding nr. 33 (om visse sider ved den 
videregående opplæringen). Departementet foreslo den gangen bl.a. en generell 
studiekompetanse med engelsk som eneste fremmedspråk. Det nasjonale fagråd uttalte i 
1992: 

”KUF finner nå å ville bidra til ytterligere reduksjon av nasjonens 
fremmedspråkkompetanse, tross universitetenes protest da tilsvarende forslag ble fremlagt 
av det såkalte Blegen-utvalget – og stikk i strid med alle dagens anstrengelser i retning av 
sterkere internasjonalisering, jfr. ERASMUS og en rekke andre 
internasjonaliseringsprogrammer, som alle forutsetter språkkompetanse ut over engelsk. 
Det er riktig at det finnes fag som kan studeres uten kjennskap til andre fremmedspråk enn 
engelsk, men det er et faktum at en rekke fag forutsetter kunnskap i for eksempel fransk 
eller tysk. Ikke all fag- og forskningslitteratur lar seg oversette til engelsk – og selv med 
oversettelser vil det måtte bety at forskningsresultater publiseres forsinket, i verste fall at 
man blir avskåret fra forskningsutviklingen i ikke-engelsktalende land.(…) Fagrådet for tysk 
advarer på det aller sterkeste mot å innføre en generell studiekompetanse av den typen 
St. meld. Nr. 33 foreslår, og særlig gjelder dette forslaget om engelsk som eneste 
fremmedspråk. ” 

Denne ordningen gjelder fremdeles i dag. Flere signaler er imidlertid kommet som gir 
grunn til å tro at dette krav til studiekompetanse vil bli foreslått endret i forbindelse med 
de planlagte reformene.  

Den nåværende rektor ved Universitetet i Oslo, Arild Underdal, understreket i en 
samtale sommeren 2002, at det er forskjellige behov for fremmedspråk for å kunne 

                                                      
48 Se rapporten ”Behov for tysk?”, sidene 17, 18 og 19. 
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gjennomføre studier ved Universitetet i Oslo. Generelt sett ser han med bekymring på 
den registrerte tilbakegang i språkkunnskap hos studentene.  

”Vi er bekymret for at vi kan bli for ensporede. Vi trenger unge mennesker som går i ulike 
retninger, vi trenger pluralisme. Det er derfor ikke oppmuntrende å høre at skoleelevenes 
valg av europeiske språk går ned og ikke opp. Flere elever og studenter behersker i dag 
engelsk på en brukbar måte, men vi trenger grunnleggende kunnskaper i flere 
fremmedspråkfag og alle basisfag for å komme videre, ellers blir det for tungt senere,” 
 sier rektor Underdal. 

Rektor ved Universitetet i Oslo bekrefter for øvrig at den vitenskapelige 
erfaringsutveksling, særlig i de naturvitenskapelige fag, foregår på engelsk. Dette kan gi 
inntrykk av at det er nok å beherske engelsk. Men han sier også at det fremdeles finnes 
mye litteratur for eksempel på tysk i humanistiske fag eller teologi.  

”Det å kunne lese originalkildene er grunnleggende for studieretninger hvor den faglige 
referanseramme er nært knyttet til nasjonale systemer, for eksempel ved en del av 
rettsvitenskapen. Dette gjelder selvsagt også for litteratur- og språkvitenskap hvor 
studieobjektet er nasjonalt. ”  

Gjennom en rekke utvekslingsprogrammer står studenter i dag overfor et stort mangfold 
av studietilbud i utlandet. Dessverre blir ikke alle tilbud ivaretatt på den måten de 
kunne. Språkbarrierene er en del av problemet. Tidligere rektor ved universitetet i Oslo, 
Inge Lønning, minnet allerede i vår forrige rapport (1992) om at Norge bør bli mer 
fleksibel i utdanningen for å kunne ta i mot tilbudene utenfra. Han var opptatt av et 
”studium generale”, et studium som i Erasmus’ tid, men med moderne tilsnitt. Som kjent 
reiste Erasmus i sin tid fra land til land for å utdanne seg. Forutsetning for utbytte ved et 
slikt studium er kunnskap om flere fremmedspråk. (Se også avsnitt ”Utveksling”.) 

Tysk språk- og kulturforståelse kan tjene som et godt eksempel på et grunnleggende 
redskap som åpner mange muligheter for faglig utvikling når et ungt menneske har 
bestemt seg for ta opp studier ved universiteter eller høyskoler. Verdien av nettopp dette 
språket og denne kulturbakgrunnen for Norge fremhevet professor Trond Berg Eriksen 
allerede i vår rapport i 1992: 

”Alle vet at kjennskap til eldre tysk tenking og litteratur tilhører alminnelig dannelse i den 
vestlige verden. Nå er slike kunnskaper nede i en bølgedal i vårt land. Men like alvorlig er 
det at den aktuelle diktning og tenking i Tyskland – de ytringer som er beslektet med våre, 
forblir en lukket bok uten språkkyndighet. Det viktigste i min erfaring er nok at den 
nærmeste større kulturnasjon ligger åpen for studier fra dag til dag gjennom aviser og 
tidsskrifter. Dessuten er faglitteratur og høyskoleundervisning i Tyskland – som gir det 
bredeste spektrum av tilbud i Europa – uten videre tilgjengelig med enkle 
språkkunnskaper.” 

Ved følgende studier - som tjener som eksempler - er det i det minste en fordel å kunne 
lese originalkilder på tysk.49 Dette for ikke å avskjære seg selv fra vesentlige deler av 
faglitteraturen:  

� Nordisk språkvitenskap 

� Musikkvitenskap 
                                                      

49 Disse eksemplene ble bekreftet av professor John Ole Askedal, bestyrer for Germanistisk 
Institutt ved UiO, i en samtale sommeren 2002. 
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� Kunsthistorie 

� Religionshistorie og teologi 

� Filosofi 

� Klassisk arkeologi 

� Litteraturvitenskap 

� Medievitenskap 

� Sammenliknende språkvitenskap 

� Historie, deriblant middelalderforskning m.fl. (se neste avsnitt). 

Anmerkning: Selv om statsvitenskap og annen politikkforskning stort sett ser ut til å 
greie seg med engelsk, finnes det allikevel fagområder, som Balkanforskning, hvor den 
overveldende del av faglitteraturen er skrevet på tysk. Et ledende forskningsinstitutt på 
Midtøstenforskning i Europa er for eksempel Deutsches Orientinstitut i Hamburg 
(www.doihh.de ). 

Historiefaget som eksempel  

Studier i historie forutsetter fremmedspråkkunnskap. Dette trenger ingen videre 
forklaring når en ser på den europeiske historien og Norges forbindelser til Europa 
gjennom tidene. Et av de innledende sitater i denne analysen, om det tyske språkets 
betydning for å forstå europeisk og norsk historie, har dokumentert dette (se Arve T. 
Thorsen, historisk institutt UiO, under avsnitt Norge som europeisk kulturnasjon, side 19 og 
20.) 

At bruk av originalspråk og originalkilder, samt et studieopphold for eksempel i 
Tyskland, kan utvide studiemulighetene og den faglige forståelsen, har erfaringen fra 
Ruhrgas-stipendprogrammene for historie vist. Disse ble i tiden fra 1985/86 – 2000 
finansiert av det tyske gasskonsernet Ruhrgas, og ble gjennomført i samarbeid med 
Norges Forskningsråd. Norske hovedfagstudenter, doktorgradstipendiater og forskere 
fikk støtte til studier og forskning ved forskjellige tyske forskningsinstitutter. Samtidig 
hadde tyske historikere innen programmet anledning til å gjeste norske 
forskningsinstitutter. Dessuten støttet historikerprogrammet tysk-norske fagkonferanser. 
Alle disse tiltak åpnet for bredere fremtidig tilnærming til en rekke historiske emner som 
berører både Norge og Tyskland. Stipendprogrammene fra Ruhrgas er generelt omtalt i 
vedlegget.  

Det som er av betydning i denne sammenhengen, er de positive resultatene av målrettet 
faglig støtte av studier. Erfaringene bekrefter det de fleste eksperter på læringsprosesser 
er enige om, at studenten/forskeren har anledning til å trenge dypere inn i originalkilder, 
gjennom språk- og kulturforståelse. Et studieopphold i utlandet gir utvidet adgang til 
forståelse av fagstoffets perspektiv, når forskeren omgir seg med det relevante ukjente 
miljøet og opplever en ”annerledes” hverdag. I evalueringen av historieprogrammene til 
Ruhrgas i perioden 1996/97-2000 gir Norges Forskningsråd og den tyske motpart, 
Stifterverband für die Deutsche Wirtschaft, en interessant vurdering. Etter å ha 
oppsummert de sterke norsk-tyske forbindelser inntil 1930-årene, og de mørke skygger 
som hadde lagt seg over disse etter den andre verdenskrig, ble det fremhevet at 
stipendprogrammene hadde bidratt til at mange norske historikere igjen kunne bli 
fortrolig med sin gamle nabo i syd. Ut av dette fødtes en ny interesse for felles historiske 
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emner, fra Hansetiden til i dag. ”I alt kan vi vurdere programmene som et viktig bidrag til 
internasjonaliseringen av historiestudiene i Norge.”50  

Historikeren Jarle Simensen ga, som fagansvarlig etter avslutningen av stipendperioden 
1985-1995, en utførlig faglig vurdering av historieprogrammene i Historisk Tidsskrift.51 
Her går Simensen detaljert gjennom stipendiatenes erfaringer med oppholdet, studiene 
og forskningen i Tyskland, og i særdeleshet det faglige utbytte. Nye perspektiver åpnet 
seg. Her et eksempel fra Simensens dokumentasjon:  

” I det 19. og 20. århundres historie har stipendprogrammet (…) brakt kulturhistorie og 
idéhistorie på banen på en måte som ikke var forutsett, særlig gjennom bidrag fra 
forskere/lærere i andre fag. Temaene antyder hvilket spennende felt som her hadde kommet i 
bakgrunnen i selve historiefaget: religiøs symbolikk i middelalderen, tysk innflytelse på 
framveksten av de norske kunstindustrimuseene, forbilder for de norske barnehagene, norsk 
trearkitektur i europeisk kontekst, tysk innflytelse på Kristianias arkitektur, 
formgivningsproblem i tysk arkitektur i vårt århundre, Norgesbildet i keiserrikets tid, 
intellektuelle i Tyskland og i Norge 1880-1940, film og urbanitet i Weimar-perioden, 
Potsdamerplassens arkitekturhistorie, teaterhistorie etter 1945.” 52  

Også tysk og europeisk samtidshistorie og aktuelle forhold ble klarere for stipendiatene 
gjennom oppholdet. En stipendiatrapport belyser utfordringene som ligger i presentasjon 
av egen forskning til utenlandske kolleger; her blir kulturforskjellene i tankene og miljø 
synlige.  

” I samtaler med tyske kolleger opplevde jeg av og til at jeg fikk en formidlende rolle imellom 
det som foregår her hjemme og det tyske kolleger driver med… Det er åpenbart at nordiske 
historikere har et stort formidlingsproblem vis-à-vis øvrige europeiske forskningsmiljøer. 
Avhandlinger bør i det minste ha sammendrag på et større språk, dersom resultatene skal nå 
ut, og vi bør bli flinkere til å publisere artikler på enten engelsk, tysk eller fransk.”53  

I sin konklusjon sier Simensen:  

”I sum har Ruhrgas-programmene åpnet en bred kontaktflate mellom historikermiljøene i de 
to land. Stipendiene har resultert i et solid korpus av skriftlige arbeider som løfter fram 
sentrale temaer i tysk-norske forbindelser, setter norske temaer i et klarere europeisk 
perspektiv, og dokumenterer ny innsikt i tyske og europeiske forhold. Gjennom de årlige 
konferansene er det utviklet en tjenlig og produktiv møteplass, dokumentert gjennom en 
serie publikasjoner. Stipend og konferanser har skapt et nettverk av personlige forbindelser. 
Ganske uventet kom programmet også til å tjene som en privilegert utsiktspost til en 
historisk omveltningsprosess. Det sier seg selv at alt dette er resultater av betydning for 
forholdet mellom de to land. Det var å ønske at også andre nytteorienterte virksomheter, 
private og offentlige, ville gi humanoria en like selvsagt plass som det har skjedd under dette 
programmet.” 

                                                      
50 The Ruhrgas History programme, Report of Evaluation for the Period 1996/97 to 2000, 8. 

februar 2000. 
51 Historisk Tidsskrift, bind 75, nummer 1/ 2, 1996, Universitetsforlaget: ”Internasjonalisering i 

historiefaget”, sidene 158-184. 
52 Jarle Simensen, op.cit. side 166. 
53 Jarle Simensen, op.cit., side 170. 
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Germanistiske studier 

Tysk- og germanistikkstudier har som mål å utvikle god og bred språk- og 
kulturkompetanse. Grunnlaget hos studentene når de kommer fra skolen til universitetet 
er i dag oftest ikke tilstrekkelig. Bestyrer for Germanistisk institutt ved Universitetet i 
Oslo, professor John Ole Askedal, sier i en samtale54 at det viser seg i dag ”at svært mange 
elever har behov for en oppfriskning i tysk muntlig og skriftlig for å bøte på hull i tyskkunnskapene 
og forsømmelser i undervisningen fra grunnskolen og den videregående skolen ved overgangen til 
universitetet.” I forbindelse med innføringen av et nytt studiemodulsystem tilbyr 
UiO/Germanistisk Institutt fra høsten 2003 av et såkalt ”grunnemne” (Tysk 1101) som gir 
10 studiepoeng. Her tilbys studentene en oppfriskning av språket skriftlig og muntlig. 
Dette emnet kan enten være den første begynnelse på germanistikkstudiet, eller det kan 
tas av studenter som forberedelse til andre akademiske studier hvor særlig 
lesekunnskaper i tysk er nyttige, eller kanskje til og med en forutsetning for et fullverdig 
studium. Om germanistikkstudentene har behov for å innlede studiet med dette 
grunnemnet, kan avgjøres på grunnlag av en diagnostisk test. Askedal håper det kan bli 
mindre behov for dette overgangs- eller innføringskurset når annet fremmedspråk, og 
dermed også tysk, igjen får bedre betingelser i grunnskolen og den videregående skolen. 

Tidligere studieplaner for faget tysk erstattes av de nye studieprogramplanene som skal 
tre i kraft høsten 2003. Meningen med den nye strukturen er ifølge Askedal bedret 
studieeffektivitet og mer fleksibilitet i studentenes emnevalg. I sin beskrivelse av den nye 
strukturen skriver Germanistisk institutt:  

”De nye studieplanene i tysk består av til sammen 16 emner, hvert på 10 studiepoeng, 
fordelt på disiplinene språk, kultur og litteratur. Ti av emnene er grunnemner og seks er 
fordypningsemner. Emnene kan inngå i følgende studieprogrammer: 
Lærerutdanningsprogrammet, Språkprogrammet, Program for litteraturstudier, linje for 
tyskspråklig litteratur, Program for vesteuropeiske middelalderstudier og Program for 
europeiske og amerikanske studier, linje for tyskspråklige land.” 55 

Professor John Ole Askedal er for tiden også formann i Nasjonalt Fagråd for Tysk. I 
denne funksjonen sier han:  

”Vi kan bare håpe at de signalene som er kommet i den senere tid fra 
undervisningsmyndighetene, og som går ut på å styrke annet fremmedspråks stilling i 
Norge, vil bli realisert. Dernest må en håpe at disse tiltakene vil kunne rekruttere flere elever 
til å velge tysk som fag. Elevene må få innsikt i at tysk er viktig for forstå vår del av verden, 
og at de vil kunne ha nytte av sine språk- og kulturkunnskaper i hverdagen. Det burde være 
selvsagt at elevene får vite i forskjellige fag på skolen om den viktige rolle Tyskland spiller 
som partner for Norge på mange plan (næringsliv, handel). Vi bør også orientere våre egne 
akademikere om de muligheter som tyskkompetanse gir for faglig fordypning, og vi må gjøre 
dette selv, ingen andre gjør det for oss.” 

Utveksling  

Det kan i grunnen virke som en selvfølgelighet at utveksling av elever, lærlinger, 
studenter og andre til et bestemt språk- og kulturområde kan være nyttig. Mange som 
arbeider på dette området har bekreftet at et kortere eller lengre opphold i et annet land 

                                                      
54 Samtale på UiO i august 2002. 
55 Presentasjon til HF / 18.7.2002. 
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kan være viktig for å engasjere den enkelte i målrettet læring av språk- og 
kulturforståelse. Mange får opp øyne for verdien av å se og å forstå en større del av 
verden i det øyeblikk vedkommende har anledning til det. Slike opplevelser ble gjentatt 
fra alle arbeidsgruppene som deltok i februar 2002 på en stor norsk-tysk språkkonferanse 
på Holmenkollen i Oslo. Konferansen om bilateralt samarbeid hadde valgt mottoet: ”Ikke 
bare snakk - gjør det!” ”Nicht nur reden… Tun Sie es!” 56 Konferansen ble til gjennom et 
samarbeid mellom det norske Utdannings- og Forskningsdepartement og det tyske 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, samt flere institusjoner innen 
internasjonal utveksling i begge land. Konferansen hadde som formål å: 

� Styrke og videreutvikle personutvekslingen mellom Tyskland og Norge innenfor 
utdannings- og forskningssektoren. 

� Bedre utnyttelsen av eksisterende utvekslingsprogrammer på utdannings- og 
forskningsområdet. 

� Styrke samarbeidet mellom bedrifter og opplæringsorganisasjoner i Tyskland og 
Norge med tanke på gjensidig kompetanseutvikling gjennom utveksling av 
personell. 

På konferansen var alle grupper i utdanningssystemet innenfor grunnskole, 
videregående skole, universitet og høyskole representert.  

”Tysk språk og kulturforståelse og kompetanse er en nødvendighet. For Norge er den i dag 
viktigere enn noen sinne.” Denne uttalelsen falt gjentatte ganger på språkkonferansen. På 
omslaget av konferansepresentasjonen var det gjengitt et meget prominent sitat. Det var 
lånt fra selve den tyske dikterkongen Johann Wolfgang von Goethe: ”Nach unserer 
Überzeugung gibt es kein größeres und wirksameres Mittel zu wechselseitiger Bildung als das 
Zusammenarbeiten (...).“ 

Det gjensidige samarbeid er ikke alltid lett å få til, men all erfaring viser at en må starte et 
sted. Alle partnere bør i det lange løp ha utbytte av utvekslingen, om enn på forskjellige 
områder. Også dette ble bekreftet på konferansen. Den mest systematiske utveksling 
finner sted gjennom forskjellige bilaterale og europeiske utvekslingsprogrammer på 
universitets- og høyskolenivå. Norge har flere avtaler med europeiske utvekslings- og 
utplasseringsprogrammer, som Leonardo da Vinci, Erasmus, Sokrates/Comenius m.fl.57  

Språk- og kulturreiser og utveksling for grunnskolenivå er derimot mer eller mindre 
overlatt til den enkelte lærerens og skolens initiativ og erfarings-/kontaktgrunnlag. Som 
observatør fikk man en bestemt oppfatning av at samordning fra offisielt hold vil kunne 
være nøkkelen til enklere igangsetting av utveksling på det nivå. Dette gjelder også den 
videregående skole, prosjektreiser og lignende. Samordningen kan komme til nytte ved 
partner- og prosjektvalg, og ved orientering om finansieringsordninger. I dag er 
initiativene for informasjon spredt. Derfor er prosessen for å komme i gang i mange 
tilfeller avhengig av at skolen, læreren eller eleven finner den rette kontaktadressen som 
kan hjelpe videre. Det ser ut som om et slikt samordnet kontaktsystem vil kunne være av 
stor verdi i Norge. ”Ofte er det mangel på tilgjengelig informasjon som setter en stopper for flere 
utvekslingsprosjekter,” heter det ofte. Også ved planlagte prosjektreiser vil en kunne dra 
nytte av et kontaktsted. Dette behovet vil for eksempel kunne bli løst gjennom en lett 

                                                      
56 Denne konferansen fant sted 5. og 6. februar 2002 på Holmenkollen Park Hotell Rica. 
57 se nærmere Utdannings- og forskningsdepartementet og Senter for internasjonalt 

universitetssamarbeid: www.siu.no  
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tilgjengelig og godt strukturert internettportal som ved hjelp av en ansvarlig institusjon 
vil kunne fungere som et møtested for informasjonsutveksling for alle i forbindelse med 
utvekslingsønsker og muligheter. Internettsiden for ressurssenteret for tysk ved UiO kan 
kanskje være et eksempel på en start i denne retningen.58 Et annet møtested vil kunne 
være Læringssenteret.  

Når en vil finne ut hvilken reell effekt en bestemt type utveksling har for elever på et 
bestemt utdannelses- og aldersnivå over tid, må en igangsette forskning over en lengre 
tidsperiode. Mye erfaring er samlet i Goethe Institut i Oslo.59 Det viser seg at elever som 
har vært på tverrfaglige prosjektreiser i utlandet har hatt stort utbytte av et slikt opplegg, 
både faglig og språklig.  

På konferansen ble det for øvrig av forskjellige arbeidsgrupper, og i plenum, lagt frem en 
rekke vellykkete eksempler på elev-, praktikant- og studentutveksling. Den som vil vite 
mer om konferansen, bør studere rapportene som er tilgjengelige i departementet. Den 
tekniske gjennomføringen av konferansen lå ved Teknologisk institutt, Leonardo da 
Vinci.60 Statsråd Kristin Clemet bekreftet ved åpningen av konferansen at Utdannings- og 
Forskningsdepartementet i samarbeid med Utenriksdepartementet vil sørge for bedre 
forutsetninger for elev- og studentutveksling.  

Konferansens mest konkrete resultat lå i kunngjøringen av to norsk-tyske avtaler. Disse 
handlet på den ene siden om finansiell støtte til Den tyske skolen Max Tau i Oslo (se også 
fotnote 35),  og på den andre siden om en rammeavtale om yrkesfaglig utveksling.  

Utdanning og studier i Tyskland 

Det er en kjensgjerning at færre norske studenter enn tidligere lar seg friste til å legge 
deler av studiene sine til Tyskland. Trenden er nedadgående. Det er mange grunner til 
det. ANSA har stor erfaring med norske studenters valg av studieplass i utlandet. I et 
brev til Europa-programmet kommer organisasjonens ledelse inn på noen av de 
sannsynligvis viktigste grunnene til at studiene i Tyskland viser en nedadgående trend.  

”Tyskland har i mange år vært et populært studieland for norske studenter. Flere tyske 
læresteder har en århundrelang tradisjon bak seg. Tysklands eldste universitet ble 
grunnlagt i 1386 og i dag er det mer enn 300 læresteder fordelt over hele Tyskland. Det er i 
overkant av 400 fagretninger å velge mellom. I følge Lånekassens statistikk over 
støttemottakere, studerte 594 norske studenter ved tyske læresteder per januar 2002. 
Tradisjonelt har en stor andel av norske studenter i Tyskland vært medisinstudenter, men 
det finnes også et betydelig antall studenter innen økonomisk-administrative fag.”  

”Undervisningsspråket er tysk, og det er helt nødvendig å ha gode tyskkunnskaper, både 
skriftlig og muntlig for å studere i Tyskland. Tysk fra videregående skole er som regel ikke 
tilstrekkelig for å kunne ta fatt på et studium i Tyskland. Mange læresteder krever 
dokumenterte tyskkunnskaper utover videregående skole for å vurdere en søknad. Det finnes 
språkskoler både i Norge og i Tyskland som tilbyr språkkurs på ulike nivåer, og mange tyske 
universiteter og høyskoler har spesielle språkkurs og intensivkurs for utlendinger.”  

                                                      
58 www.tyskressurs.no  
59 Språkavdelingen i Goethe Institut i Oslo kan vise til eksempler og løpende prosjekter. 
60 www.teknologisk.no  
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Hverdagen i dag er slik at det registreres færre norske studenter ved tyske universiteter 
og høyskoler.61 Halveringen av antall norske studenter skyldes i følge ANSA flere 
forhold, men mest fremtredende er nok språk- og kulturterskelen, fordi studier i 
Tyskland er forholdsvis ”rimeligere” enn i andre europeiske land. Dette henger sammen 
med at utenlandske studenter ved de fleste europeiske lærestedene ikke behøver å betale 
skolepenger, mens engelske studier koster.62 

 ”Det virker som tysk og Tyskland ikke oppfattes som interessant og spennende for norske 
ungdommer; flere velger bort tysk som valgfag i skolen, vi opplever at flere er interessert i å 
lære andre fremmedspråk, som for eksempel spansk og fransk. Populærkulturelle 
medieuttrykk som musikk, film etc. fra Tyskland når i liten grad Norge, man opplever at 
disse fortrinnsvis kommer fra Storbritannia og USA. Dette medfører at man hører og leser 
tysk i mindre grad enn engelsk.”63  

Tyske universiteter og høyskoler er visst heller ikke særlig fremme for å markedsføre seg 
i Norge. Som eksempel nevner ANSAs representant den årlige Utdanningsmessen i Oslo, 
hvor andre land er mye mer aktive, for eksempel Australia. I samtalene under arbeidet 
med denne rapporten ble også, fra forskjellig hold, byråkratiske barrierer og lite fleksible 
regler i Tyskland nevnt som årsak til at norske studenter velger bort dette studielandet. 
Dette gjelder visst også erfaringer i forbindelse med kortere utvekslingsstudier. ANSA 
opplyser også at Tyskland lenge har vært et studieland for medisinstudenter. (Skoleåret 
2001-2002: 318 norske medisinstudenter i Tyskland, altså ca. halvparten av alle norske 
studenter i Tyskland.)  

”…men i økende grad ser vi at andre land som for eksempel Ungarn og Polen har ’tatt over’ 
flere medisinstudenter ettersom studiet i disse landene tilbys på engelsk. I tillegg har 
gunstige finansieringsordninger i form av gebyrstipend (delvis dekning av skolepenger) i 
medisin gjort at mange velger disse landene på tross av relativt høye skolepenger i Polen og 
Ungarn.”  

Når en ser spesielt på Tyskland som potensielt studieområde, vil interessenten ved sine 
første orienteringsforsøk finne ut at bildet er meget komplekst. Universitetene og 
Høyskolene i Tyskland er under kulturelt ansvarsområde i delstatene. Dette gir mange 
valgmuligheter. Dessuten er de enkelte universiteter her, som over alt i verden, ganske så 
suverene og forskjellig styrt. Det som i noen tilfeller i orienteringsfasen måtte komme 
                                                      

61 I henhold til ANSAs egne tall har det funnet sted en halvering fra midten av 90-årene til i dag. 

1994-1995: 1038 studenter 

1995-1996 1020 ’’ 

1996-1997 950 ’’ 

1997-1998 864 ’’  

1998-1999 808 ’’ 

1999-2000 784 ’’ 

2000-2001 700 ’’ 

2001-2002: 637 ’’ 
62 I henhold til ANSA og Statens Lånekasse. Se også Aftenposten og www.dinside.no 

13.12.2002, ”Ta kremstudier i Europa gratis”, ved Dag Yngve Dahle. 
63 Svar fra informasjonskonsulent Christian Thorn til Europa-programmet, 14. august 2002. 
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frem av negative inntrykk fra norsk studenthold, kan derfor ikke generelt tillegges all 
tysk høyere utdanning. Hvis en vil komme videre og forstå mer om disse forhold, bør en 
igangsette flere undersøkelser, både i Norge og i Tyskland. Et kompetent koordinasjons- 
eller rådgivningssted i Norge vil sannsynligvis være av stor nytte. (Se henvisning til dette 
under ”Utveksling”.) 

Tysk-norsk stipendprogram (Ruhrgas-stipend) 

Det tyske gasselskap Ruhrgas AG har gjennom en del år støttet spesielt interesserte 
norske studenter og forskere på universitetet med stipender for å fremme vitenskapelig 
utveksling, kunnskapsoppbygging og nettverksoppbygging. Evalueringen etter mange 
års erfaring viser at studentene i sitt senere yrkesliv har lettere for å vende blikket mot 
Europa.  

”Det har med sikkerhet forandret deres perspektiv når de skal løse oppgavene i hverdagen, de 
benytter seg av kilder ute som de ellers ikke ville ha gjort, dermed konsentrerer de seg ikke 
bare om amerikanske og britiske tekster/uttalelser, men også om de kontinentale. Det er 
viktig med en kontinental dimensjon i høyere utdanning. Det blir naturlig for 
Ruhrgasstudentene også å bruke kontinentale kilder i sin forskning, hvor de før bare ville ha 
grepet tilbake til amerikanske eller britiske. Også nettverkbyggingen blant forskerne får en 
ny dimensjon.”  

Dette bekrefter Kristin Johansen, koordinator for Ruhrgas-stiftelsen ved NFR fra 1985. 
(Se for øvrig sammendrag om Ruhrgas-stipendprogrammet i Norge i vedlegget.)  

Mediene 

Medienes rapportering fra hendelser eller prosesser i utlandet minner oss om at ikke-
statlige aktører kan ha et stort behov for kommunikasjon og nærkontakt med andre land. 
At journalistisk arbeid over landegrensene forutsetter språk- og kulturforståelse, er 
nærmest selvsagt. Det gjelder alle former for journalistikk. Ingen kan beskrive hendelser i 
et fremmed samfunn og forstå dem i en riktig sammenheng, uten å forstå mer enn de 
rene ord - man må også forstå de historiske sammenhengene.  

Aftenposten 

”Mangelen på tilstrekkelige tyskkunnskaper er blitt et tiltagende problem for mediene,”  
bekrefter utenriksredaktør Nils Morten Udgaard i Aftenposten overfor Europa-
programmet og tilføyer: 

”Mediene har i dag behov for medarbeidere som kan utføre alle former for journalistiske 
oppdrag i det tyskspråklige Europa - et område med nesten 100 millioner innbyggere. Slike 
medarbeidere blir det vanskeligere og vanskeligere å finne,” sier han. ”For å bøte på dette 
burde norsk skole oppgradere annet fremmedspråk ut over engelsk. Kravene bør skjerpes og 
det bør gi mer utbytte for elevene - også på vitnemålene - å satse på store europeiske språk 
som er spesielt viktige for Norge, som f.eks. tysk og fransk.” 

Ulf Andenæs har arbeidet for Aftenposten i London, Wien, Washington og har vært så 
vidt innom i Berlin. Han skriver til Europa-programmet: 

”Som så mange andre norske reportere utenlands har jeg vært hemmet av norsk 
skolebakgrunn, med utmerket engelsk, dårlig tysk og håpløs fransk. En ting er at vi er lite 
operative utenfor det engelskspråklige område. Enda verre er det at vår stadig mer ensidige 
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engelskspråklige orientering fører til at de færreste selv blant velutdannede er i stand til å ta 
egne faglige impulser utenom de engelskspråklige kulturer. Det gjelder faglitteratur, 
tidsskrifter og aviser, kulturformidling i enhver forstand. Som norske fagfolk og 
intellektuelle blir vi så ensporet at vi nærmest er avskåret fra de andre språkområdene, og 
verst av alt, på bortebane i Europa. Det virker dobbelt tilbake på oss, etter hvert som engelsk 
får rang av å være et norsk sidemål, et felles kommunikasjonsmiddel for nordmenn som alle 
etter hvert kan, eller tror de kan. Dette betyr etter hvert en påkjenning på vår egen evne til å 
formidle begreper fra engelsk til vårt eget språk. Egentlig burde det vært mulig for de 
kommunene med folketall og ressurser til det, å tilby fransk eller tysk som alternativt 
valgfritt første fremmedspråk. Et antall elever/foreldre ville sikkert gjort et slikt valg ut fra 
mange foreldres innsikt i at engelsk får de unge inn uansett, slik at bedre grunnlag i et 
annet språk ville gitt dem et fortrinn senere i livet. Dersom et mindretall av norske 
skoleelever hadde et annet første fremmedspråk enn engelsk, fra starten, ville det bli litt mer 
spredning på fremmedspråklige ressurser i dette landet, og litt mer spredning på hvor vi 
henter impulser utenfra.” 

NRK 

Gro Holm, leder for nyhetsavdelingen/utenriks i NRK radio og TV 

”Norge trenger flere fremmedspråk enn engelsk, dette mener jeg absolutt. Viktig er særlig 
tysk og fransk. Disse fag må styrkes i skolen.” 

I øyeblikket ”greier” NRK nyhetsredaksjonen seg med de voksne medarbeiderne de har. 
Disse behersker både tysk og fransk, men Gro Holm innrømmer at hun ser en utfordring 
for rekrutteringen på lengre sikt.  

”Vi må ha gode journalister, men vi må også lete etter folk som har språkkvalifikasjoner. 
Når vi skal utføre vår jobb, må staben være sammensatt slik. Vi ser tegn til at yngre kolleger 
har mindre språkkunnskap. Det de har med seg fra skolebenken er ofte ikke godt nok. Jeg 
mener det er feil når for eksempel tyskundervisningen på skolen er såpass nedprioritert som 
den ser ut å være i dag. Vi må komme tilbake til et akseptabelt kunnskapsnivå.” 

Språkmektige medarbeidere i NRK vil sannsynligvis bli enda viktigere i fremtiden, fordi 
en rekke korrespondentstillinger, bl.a. i Berlin, har blitt nedlagt i det siste. Her jobbet folk 
som hadde lang erfaring og språk- og kulturkunnskap. Denne kompetansen må etter 
hvert erstattes. Arbeidet på den del områder må utføres av kolleger som sendes dit når 
det måtte være aktuelt. Nedleggelsen av viktige utestasjoner begrunnes med økonomiske 
nedskjæringer. 

Juridisk direktør Olav Nyhus, sekretær i NRKs styre  

Nyhus er også kringkastingsselskapets representant for juridiske spørsmål i EBU 
(Europeisk Kringkastingsunion). EBU er den største organisasjonen på 
programutveksling av sitt slag i verden.  

For Olav Nyhus er det vanlig at representantene fra forskjellige nasjonale stasjoner 
snakker engelsk, eller stort sett engelsk. Dette synes Nyhus er bra, fordi ”da står man på lik 
linje med sine kolleger fra andre land. Men det er klart at franskmennene holder meget på sitt og 
fortsetter på fransk. I slike tilfeller hjelper tolkene. Tyskerne er imøtekommende overfor oss som 
føler oss usikre på tysk.” På EBU-møtene, hvor fagfolk fra flere land kommer sammen, står 
alle på lik linje med interesser og forutsetninger. På disse møtene er språkvalget ikke et 
problem, og engelsk er godt å ty til, bekrefter Nyhus. Det er en annen side ved 
kringkastingen, særlig TV som massemedium og som kulturbærer. Filmer blir presentert 
i originalspråket. Med filmtilbudet følger en del kulturutvekslingen. Filmer, 
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dokumentarfilmer og spesielle uttalelser i nyhetsinnslag blir i Norge ikke dubbet som i 
andre land, men tekstet. Gjennom dette får mange lyttere og seere et tilbud om å lytte på 
de respektive språk om de har interesse. Men det viser seg dog at de fleste tilskuere leser 
oversettelsen, sier innkjøpssjef Åke Kjelltvist. Han bekrefter også at antall innkjøp av 
filmer (dokumentar, film, drama) fra Tyskland er gått tilbake i de senere år. Det er flere 
forhold som spiller inn ved denne utvikling. 

Nationen/Kari Gåsvatn 

”Jeg har nylig bodd et år i Tyskland. Det som var aller viktigst for meg, var å prate med 
vanlige mennesker, være med dem i hverdagen, få innsyn i dagliglivet. Folk ble glade når jeg 
prøvde meg på deres språk, jeg hadde behov for å kommunisere, komme under huden på folk. 
Det lyktes jeg etter hvert med. Det merket jeg da jeg våget spranget, gikk over fra engelsk til 
tysk, selv om jeg gjorde feil. Jeg ble alltid usikker når nordmenn var i nærheten, fordi de ville 
være så korrekte med grammatikken. Det var ikke jeg, og det var heller ikke nødvendig. Jeg 
mener at jeg klarte meg meget bra på min måte, den kommunikative.  

I dag har jeg stort utbytte av de samtalene jeg har hatt, at jeg vet hva folk tenker og føler, og 
jeg føler meg nå mye tryggere som journalist når jeg skal kommentere noe som foregår i 
Tyskland. Jeg vet hva som ligger bak, jeg kan lese mellom linjene. ” 

Økonomi og næringsliv 

Generelle erfaringer 

Den største andel av norsk eksport går til Europa og EU (Europa: nesten 80 %, EU: ca. 74 
%). Tyskland igjen er en av de viktigste handelspartnere for norsk eksport i EU ved siden 
av Storbritannia og Sverige. Investeringene i Tyskland har ikke tilsvarende stor 
betydning. Dette kan ha med språk- og kulturbarrierer å gjøre.  

 

Figurene nedenfor er fra Norges Eksportråd. Tallene er oppdatert med 2002-tall. 
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Det er forholdsvis lett å importere varer fra utlandet til Norge, - bestille varer ute i verden 
direkte eller via Internett, men det er mye vanskeligere å eksportere og markedsføre 
norske produkter. Dette vil ikke bli lettere i fremtiden, men tvert i mot vanskeligere. 
Betingelsene for tilbud og etterspørsel er i stadig bevegelse. Den tid er forbi, da Norge 
kunne selge råvarene sine nærmest usett og uansett. Dette har vi fått bekreftet unisont fra 
de fleste samtalepartere som ble plukket ut på en tilfeldig måte. I dag kreves det service i 
tillegg. Denne utviklingen har pågått en del år. En del av denne service som kreves er 
språkkompetanse, ved våre eksempler er det tysk. Dette merker de som er involvert i 
reiselivsbransjen, så vel som i næringslivet forøvrig. Og selv hvor salget tilsynelatende 
bare dreier seg om teknisk spisskompetanse, blåser konkurransens vind i dag også fra 
andre retninger. I slike tilfeller må teknikeren i tilfelle kunne forklare sine produkters 
egenskaper og fortrinn på tysk.  

Med hensyn til Tyskland er det viktig å huske: landet ligger for første gang i historien 
igjen sentralt i Europa, udelt og med gode forbindelser til alle naboland i nord, vest, øst 
og syd. Denne sentrale beliggenhet gjør Tyskland til en viktig port til de nye 
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medlemsland i EU i Øst- og Sentral-Europa. Her ligger fremtidige utfordringer. Dette 
område som om kort tid vil bli integrert i unionen, gjelder som fremtidens mest 
spennende kraftsentrum, magnetfelt, ikke bare i relasjon til økonomisk vekst, men også 
ellers. Norge bør se til at man ikke mister mulighetene til nettverksbygging, råder alle vi 
har snakket med. 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)  

har ved flere anledninger tatt opp utfordringene som ligger i norsk næringslivs struktur 
og i internasjonaliserings- og globaliseringsspørsmål. Vi må gå ut fra at det i fremtiden 
blir heller mer enn mindre konkurranse mellom innenlandske og utenlandske produkter, 
sies det fra det hold. Enhver kan observere denne utviklingen i hverdagen. NHO 
spissformulerte i anledning av årskonferansen ” En verden av muligheter” i januar 
200264:  

”Totalt sett er resultatet av globaliseringen et marked hvor forskjellene på suksess og fiasko 
blir større. Og det som avgjør er evnen til å levere, ikke hvor det kommer fra.”  

Norge er ekstremt avhengig av internasjonal handel, og Norge er et lite land som gjør det 
bra etter internasjonal målestokk (høy levestandard). Dette bilde er ikke helt klart, fordi 
Norges store naturrikdommer som olje og gass gjør det vanskelig å sammenlikne landet 
med andre nasjonaløkonomier uten disse råvareverdier. På årskonferansen til NHO ble 
det fremhevet at Norge er det land i verden hvor velstanden er høyest i forhold til 
konkurranseevnen. Dette fører til den konklusjon at også den økonomiske fallhøyden 
kan være stor. Hvis Norge vil beholde og sikre sin egen konkurranseevne, trengs det 
strategier på lang sikt. I disse strategiene vil utdanning måtte ha en avgjørende plass. Og 
av utdanningen vil en blant annet måtte trekke inn språk- og kulturkompetanse. Dette 
fordi det er en lang og finurlig vei fra fremvisningen av et produkt til en finner en kjøper, 
og til en oppnår det endelige resultat. Kjøperen skal overbevises på flere måter før 
kontrakten skrives. NHO har utarbeidet et eget konkurranseevnebarometer. Ifølge dette 
er Norges konkurranseevne sakket akterut år for år i forhold til konkurrentlandene. Det 
gjelder spesielt to områder som trekker i negativ retning: skatte- og avgiftstrykket, samt 
forskning og innovasjon.  

Lederen for kompetanseutvikling i NHO, Baard Meidell Johannesen, bekrefter våren 
2002 Tysklands betydning som viktig økonomisk handelspartner, og sier at tysk likevel 
generelt sett står svakt i Norge i forhold til den betydning Tyskland har for Norge. 

Det er, i følge Meidell-Johannesen, ikke lett å si noe generelt om behovet for tysk språk- 
og kulturkompetanse ut fra hverdagens erfaringer, denne erfaringen er ikke entydig. I 
utgangspunktet burde vel behovet være tilstede, men NHO har ikke fått dette i klare 
uttalelser og signaler fra medlemsbedriftenes side.  

”Kanskje folk ikke vet hva de savner og løser problemer der og da når behovet melder seg,” sier 
Meidell-Johannesen.  

”Dessuten er jo engelskargumentet stadig aktuelt. Det ser jo ut til at engelsk er vinneren 
internasjonalt, ikke minst pga. internett.” Meidell-Johannes mener også at nordmenn kan 
bra engelsk, fordi de har lært det som primærspråk. ”Da er det nærliggende at man mener 
man kommer langt.” 

                                                      
64 ISBN 82-7511-047-5/januar 2002. 
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I NHOs ledelse har dermed språk- og kulturforståelse i forhold til andre fremmedspråk, i 
dette tilfellet tysk, hittil ikke kommet på dagsorden som kompetanse- eller 
konkurransefaktor. Dette utelukker ikke at de enkelte medlemsbedriftene i sin hverdag, i 
bestemte situasjoner, opplever noe annet. Men disse erfaringer kommer altså ikke uten 
videre frem på dagsordenen til en av Norges største næringslivsorganisasjoner. Det 
finnes sikkert flere grunner til det. Dette kan i tilfelle en annen analyse ta seg av.  

I det siste er behov for mer kompetanse i realfagene kommet i samfunnets bevissthet. 
Etter at behovet for styrket realfagskompetanse kom på den undervisningspolitiske 
dagsorden, kan en registrere en del forandringer i undervisningssystemet til fordel for 
disse fagene! Elevene får for eksempel flere poeng for sine fagvalg. 

Norges Eksportråd 

Norges Eksportråd har lang erfaring med norsk utenrikshandel, bl.a. med Tyskland. Egil 
A. Hagen har i flere år stelt med det tyske markedet, og han vet hvor skoen trykker, 
særlig for norske selgere. Importørene har ikke innebygd like mange fallgruver. 
Konkurranseforholdene på det tyske markedet har ikke gjort livet lettere for nordmenn i 
de senere år, men heller mer utfordrende, bekrefter Hagen.  

”Vi merker det til og med på energifronten. Markedet dereguleres, dermed er det flere 
kunder å forholde seg til. Hvis språk- og kulturforståelse mangler, er det lett å gå glipp av 
muligheter. Dette vil forsterke seg i fremtiden.” Flere ganger understreker Hagen at det ikke 
holder med bare engelsk på det tyske markedet. ”Vi må huske at vi er i en 
konkurransesituasjon til kunden på hans hjemmebane. Hvis produktene ellers er like, nytter 
det ikke hvis kunden ikke føler seg bekvem pga. språket/kommunikasjonen. Engelske tilbud 
er ofte ikke tilstrekkelige i Tyskland, de blir lett lagt til side.”  

Allerede i 1992, ved skrivingen av den første rapporten, understreket Egil A. Hagen 
betydningen av språk- og kulturkunnskap for norske eksportørers suksess på det tyske 
markedet og minnet om at i Europa snakker 90 millioner mennesker tysk, 65 millioner 
engelsk og 60 millioner fransk. Den gangen sa han dessuten: 

”Mange sier de greier seg med engelsk. Det kan være riktig i noen sammenhenger. Men vi 
har også notert oss at språkkompetanse kan være en avgjørende faktor i en 
konkurransesituasjon. Kan konkurrenten tysk og nordmannen ikke, har konkurrenten en 
konkurransefordel. Dette kan i tilfelle slå ut slik at vedkommende går av gårde med 
kontrakten. Så enkelt er det.” 

Norske firmaer er vant til uformelle samtaler med hverandre. ”Et salgsmøte i Tyskland er 
aldri uformelt og spontant,” bekrefter Hanne Skogen, seniorrådgiver på Eksportrådets 
kontor i Düsseldorf. En salgsprosess foregår ofte på følgende måte: ”Først blir det 
innhentet informasjon og dokumentasjon. Dette burde være på tysk, man må formulere seg med 
enkle og lettfattelige setninger og overskrifter på tysk. Senere følger et møte med innkjøpssjefen.” 
Markedet blir mer og mer uoversiktlig, det gjelder over 80 millioner mennesker. Hanne 
Skogen bekrefter at det stilles flere og flere krav til skreddersydde produkter, dessuten 
god kommunikasjon og språklig oppfølging.  

”I Tyskland trenger vi en blanding av teknisk kompetanse og språkkompetanse. Uansett når 
bare gode produkter frem. Det første salgsmøte er derfor meget viktig.” Og dessuten: ”Her 
må en vite at relasjonsbygging ikke går av seg selv. Markedet i dag krever mer av partnerne, 
bl.a. tillit. Tillitsfulle bånd mellom kunder og leverandør er vanskelig å bryte, de bygges opp 
gjennom small talk og private relasjoner. En selger er ikke bare representant for et produkt, 
han byr også på et image og seg selv som person.”  
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Medarbeiderne i Eksportrådet har for øvrig observert at tyskerne i de senere år har 
begynt å stille flere krav. ”Det er viktig for oss å lære å unngå de verste fallgruvene, fordi de kan 
trekke store konsekvenser med seg,” understreker Hanne Skogen. Tyskland er, ved siden av 
Storbritannia, Sverige og Holland, et av de viktigste eksportmarkeder for Norge i Europa.  

Norsk tysk handelskammer  

Det Norsk-Tyske Handelskammer i Oslo ble opprettet i 1986. Daglig leder er i dag 
Heinrich Lieser. Lieser fremhever i en samtale om økonomisk samarbeid mellom Norge 
og Tyskland:  

”Det slår meg av og til hvor lite nordmenn generelt sett vet om for eksempel Tyskland, selv 
om folk flest reiser mye i dag. Det er klart at det er barrierer mellom mennesker når de ikke 
greier å kommunisere godt nok med hverandre. Når vi vil forstå hverandre i Europa trenger 
vi alle mer språkkunnskap. Det er selvsagt. Enda mer nødvendig er det når vi driver 
utenrikshandel. Når jeg vil selge noe, må jeg kunne forklare mitt produkt og virke 
overbevisende overfor kunden. Dette går bare i tilstrekkelig grad når jeg nærmer meg 
kunden på det språk han er mest fortrolig med, helst hans eget språk. ” 

Norsk-tysk handelskammer har i dag ca. 600 medlemmer, som er norske og tyske 
medlemsbedrifter. Ofte er det de små og mellomstore bedrifter som ikke har så mye 
erfaring på utenlandske markeder. Det gjelder i begge land. Men også store selskaper er 
medlem i handelskammeret. (Se for øvrig nærmere omtale i vedlegget.) 

Handelskammeret yter faglig hjelp og veiledning når kundene ønsker det. Det kan være 
behov for markedsanalyse, marketing, juridiske spørsmål, eller rett og slett 
kontaktformidling. Ved sine første fremstøt på utstillinger og messer, trenger mange 
norske kunder hjelp. ”De fleste trenger hjelp til å forstå de interkulturelle forskjellene”, sier 
Lieser. ”Vi har opplevd nordmenn på store messer i Tyskland med gode produkter, men de fikk 
ikke napp. Her var det rett og slett språk- og kulturforståelsen som var mangelfull. Hvis en ikke 
kan kommunisere på tysk på en stand i Frankfurt eller Köln eller hvor som helst, er det håpløst. Nå 
er mange i ferd med å be tyske forbindelser om å stille opp. Da går det bedre, men det er ikke den 
beste løsningen, fordi representantene fra Norge gir fra seg kontrollen med salgsprosessen,” 
understreker Lieser.  

Derfor er det alltid viktig at en av medarbeiderne kan tysk når man vil selge i Tyskland. 
Vedkommende må også være uredd og villig til å gå direkte til kundene og starte en 
samtale. Eventuelle redsler i så måte kommer av usikkerheten. Disse kan være et stort 
hinder. Salgspotensiale er til stede for en rekke norske spesialprodukter og råvarer.  

”Når den industrielle utviklingsprosessen i Norge halter og til dels stopper opp, er det klart 
at fremmedspråkkunnskap blir en enda viktigere faktor i konkurransen. Norge er import- og 
eksportavhengig. Da er det ikke noe annet valg enn å åpne seg overfor markedene,”  
understreker Lieser,  

og peker på at også Norsk-Tysk Handelskammer har startet med tyskkurs for 
næringslivet og andre. Disse kursene skal kunne være et skreddersydd supplement til 
hverdagen i arbeidslivet. Lieser har observert at det finnes mange tilbud om privat 
organiserte språkkurs i Oslo. Mange ressurser settes inn for etterutdanning av voksne. 
Dette peker på et stort behov. Handelskammeret har også flere tilbud i denne retningen, 
bl.a. et internasjonalt Masterprogram (MBA). Nærmere informasjon, se i vedlegget. 
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Norsk-tysk handelskontakt i Oslo 

Bernd Hannoschöck har jobbet i 15 år som selvstendig formidler for norsk og tysk 
næringsliv. Også Hannoschöck bekrefter Tysklands tunge rolle som partner for store, 
mellomstore og små norske selskaper. Mulighetene i Tyskland er større enn mange i 
Norge er klar over, mener Hannoschöck. Han understreker at ”Når et firma etablerer seg 
med et kontor eller på annen måte i Tyskland, er dette et meget godt utgangspunkt for å drive 
forretninger også med resten av Europa og ikke minst med Øst-Europa.”  

Forretningsmannen, som i løpet av sitt 30-årige yrkesliv i Norge har formidlet atskillige 
forretningsmuligheter i begge retninger, understreker også betydningen av tysk språk- 
og kulturforståelse. ”Man kan ha et meget godt produkt, men når man ikke kan kommunisere 
med de nye forretningspartnere og ellers er lite kjent i denne kulturen, er det meget vanskelig,” 
understreker Hannoschöck og minner om tyske forretningsfolk som har levd under 
DDR-regimet i 40 år. Der har man hovedsakelig hatt russisk som fremmedspråk, engelsk 
kommer etter hvert. De språklige hovedreglene for nordmenn bør være: man bør kunne 
noe tysk og ha viljen til å lære mer. Handelskontakten har også en trøst:  

”Tyskere, som kan stille de største krav til både kvalitet og leveranse, aksepterer uten videre 
at utlendinger gjør språklige feil. Nordmenn kan altså trøste seg med at tyskerne sjelden 
krever språklig perfeksjonisme, men man trenger et brukbart ordforråd for å kunne 
gjennomføre en fornuftig forretningssamtale. Man skal også være klar over at det finnes 
store kulturforskjeller mellom Norge og Tyskland – mye større enn de fleste er klar over.”  

Hannoschöck råder alle til å være klare på hva de vil og hvor langt de vil gå før de starter 
med et fremstøt i den ene eller andre retningen. Det verste er når ”helt selvfølgelige ting 
slår feil med en gang,” sier Hannoschöck. Det kan få store konsekvenser. Et eksempel er 
når nordmannen ikke er godt nok forberedt på hvilke mennesker og selskap han/hun vil 
møte. Det er ikke godt nok å vite alt om sitt eget produkt, man må også kunne presentere 
produktet og seg selv/sitt firma på en spennende måte. Skriftlig materiale må selvsagt 
være skrevet på feilfritt tysk. Viktigst er det første møtet. Her må det investeres, og tillit 
etableres. (En utførlig utgave av rapporten fra Hannoschöck kan fåes ved henvendelse til 
Europa-programmet.) 

Konkrete eksempler fra viktige eksportbransjer 

Norsk Fisk 

”Heller ikke fisk selger seg av seg selv…”  

Vi spurte den ansvarlige fiskeriattacheen ved Generalkonsulatet i Hamburg, Jon 
Hanssen, om fiskeribransjen klarer seg med engelsk når man selger norsk fisk i Tyskland 
i dag. Hanssen bekler denne viktige stillingen siden sommeren 1997, men han 
representerer også Eksportutvalget for fisk i Tromsø. Hans erfaringsbakgrunn angående 
et av Norges nåværende og fremtidige eksportprodukt kan anses å være solid. Hanssen 
svarer spontant på spørsmål om muligheten for eventuelle salgsfremstøt på engelsk: 

”Hvis man ikke kan tysk får man et problem.” 

Dette var overraskende, og vi innvender at vi har fått inntrykk av at norsk fisk, som et 
rent og etterspurt naturprodukt, nærmest selger seg selv. Hanssen medgir at inntrykket 
kan være utbredt, men: 

”Tidligere kunne det gå an å være en perifer underleverandør og bare snakke engelsk. Dette 
går ikke lenger, og heller ikke i fremtidens marked. Kunden går i dybden før han kjøper. 
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Selgeren kan ikke overtale, men må overbevise, og nettopp dette kan man ikke på engelsk i 
Tyskland. På produktsjefnivå snakkes ikke engelsk eller lite engelsk. Samtidig må vi gjøre 
oss forstått på seminarer og i faglige diskusjoner. Selvfølgelig er det enklest for nordmenn 
med engelsk, kanskje også billigst. Men hvis en har langsiktige planer og vil realisere disse, 
ja da må man kunne markedets språk, her tysk.” 

Hanssen fremhever spesielt betydningen av å forstå kulturen i et land i videste forstand. 
Språket åpner muligheten for å forstå denne og dermed kunden, og dette igjen er en 
forutsetning for å oppnå tillit i en salgssituasjon: 

”Tidligere var norsk eksport, også fiskeeksport, mer eller mindre tilfeldig. 
Næringsmiddelsikkerhet, medieangrep og forbrukertrygghet er stikkord som beskriver 
viktige parametere i det tyske markedet. Dersom man ikke er i stand til en solid toveis 
kommunikasjon med media, kunder og til og med kanskje forbrukere, har man en 
uoverkommelig oppgave dersom man skal erobre Tyskland. Dessuten må man beherske 
språket for å dukke under huden på folk, lære seg hvorfor de er og tenker og fokuserer slik de 
gjør. Dette er kanskje det aller viktigste suksesskriteriet i avansert internasjonalt salg, og 
markedsføring mot vanlige forbrukere gjennom distributører. Dersom man ikke er i stand til 
å skjønne sluttforbrukeren, vil man bli en åpenbar skyteskive for mellomledd man jobber 
igjennom. Og alle vet at dette resulterer i: press på prisene.”  

Hanssen innrømmer at engelskkunnskapene på konsernledelsesnivå kan være brukbare 
nok, men på leder- og mellomledernivået - der hvor man innleder forhandlinger, skal 
snakke forretning, vil slutte avtaler, og hvor man prøver å bli kjent - der går det dårlig 
med engelsk i Tyskland. Tyskland er et viktig marked for Norge, det mest kjøpekraftige i 
Europa. 

 ”Allerede i dag har vi store markedsandeler, men salget går ikke av seg selv. Vi vet at vi har 
et stort potensiale i fiskeri og havbruk hjemme, og vi vet at det kan vokse de neste 20 år. 
Denne næringen kan i fremtiden bli den største eksportnæringen vår. I dag setter norsk 
fiskeeksport en viss standard. Hvis man vil beholde denne og dette markedet må en kjempe. 
Dette handler om ømtålige næringsmidler, her trengs troverdighet og tillitt.” 

Den direkte kommunikasjon har fortsatt en sterk stilling i det tyske samfunn - til tross for 
internett og annen moderne kommunikasjon. Det gjelder å være oppdatert på alt som 
skjer i samfunnet. Man bør kunne lese dagsavisene. ”Kommunikasjonen mellom selger og 
kunde foregår ikke bare på kontorene eller i konferanserommene, den skjer på mange plan, - på 
kafeer og kneiper. Nettopp der må man kunne snakke landets språk for å komme hverandre 
nærmere,” fremhever Hanssen. 

Vi spør den norske fiskeriansvarlige i Hamburg hvorfor bevisstheten om betydningen av 
tysk språk- og kulturforståelse i Norge ikke står i forhold til den virkeligheten som møter 
”selgerne” ute? Hanssen forklarer sine personlige inntrykk slik: 

”Først er det troen på engelsk. Dernest virker vel Tyskland dessverre ikke så veldig populært 
i Norge; landet blir ofte stemplet som kjedelig og traust. Men de fleste vet ikke hva de 
snakker om, de flyr over landet eller kjører gjennom landet på autobahn på vei til et feriested 
i syd eller øst eller vest. Dessuten er Tysklandsbildet fremdeles tungt belastet pga. den 
historiske arv.” 

”Før nordmenn forstår at man bør kunne landets språk når man vil noe ute, før man tar inn 
over seg Tysklands betydning for Norge og betydningen av tysk språk og kultur, - inntil da 
vil det dessverre ikke bli store forandringer i innstillingen til språkopplæringen på skolene. 
Tyskland burde bli mer trendy i folks bevissthet, en burde gjøre noe for å få flere nordmenn 
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begeistret for Tyskland. Den nye tid har for lengst begynt her nede, se bare på Berlin. Her er 
det ikke bare politikk og økonomi, her er det samlet en masse ny og gammel kultur. Her 
foregår det mye spennende og gøy, mye frodig utvikling. Tenk på ” Love parade” om 
sommeren, tenk på Berlin som smeltedigel mellom øst og vest. Hamburg er en perle i nord, 
de fleste reiser bare forbi, eller har visse fordommer. Flere burde oppleve det nye Tyskland. 
Vi har jo tradisjonelle bånd ned hit, og landet ligger relativt ”nær.”  

Hvem bør så gjøre noe konkret, undrer vi. Det er ikke lett å si. ”Men,” sier Hanssen, her 
ligger kanskje en viktig pedagogisk oppgave for blant annet norske næringslivsorganisasjoner. 
Disse bør innse at de har en oppgave dersom de skal bidra til å sikre norske fremtidige 
markedsandeler i et tysktalende Europa.” 

Energi 

Norsk gass har i de senere år hatt en stadig stigende andel av det tyske markedet. De 
langsiktige avtalene fra 80- og 90-årene kan i fremtiden bli avløst av mer kortsiktige 
avtaler. Gassmarkedet er i ferd med å bli deregulert. Det betyr at konkurransen om salg 
av gass øker. Det igjen betyr at salget krever kunnskap, også innenfor språk og kultur. 
Selgeren må opptre seriøst, det er et pluss om en kan språket. Det er fort gjort å gjøre en 
alvorlig tabbe når en ikke forstår språk og kultur. Fagfolk i bransjen (på Norwegian-
German Energy Forum 21. mars 2002 i Oslo i regi av norsk Eksportråd) bekreftet at veien er 
kort fra suksess til tabbe og bom.  

Statoil 

Espen Søberg har vært i Düsseldorf siden sommeren 2002. Han er ansvarlig for Statoils 
markedsanalyse i Tyskland. Han bekrefter at det vanlige forretningsspråk i Statoil for 
slutning av formelle kontrakter internasjonalt er engelsk. Samtalene mellom ledelsen i 
Statoil og det tyske Ruhrgas har hele tiden foregått på engelsk. Men det viser seg i dag at 
det også er behov for tyskkunnskaper, særlig på mellomledernivå, der hvor det gjelder å 
bygge opp et nettverk av kontakter. Også der hvor en vil følge med i markedet. Søberg 
har ansvar for observasjon av det tyske energimarkedet, som el- og gassmarkedet: 
”Hverdagen krever tysk for å komme nærmere inn på folk og saksforhold,” sier Søberg. 
Bevisstheten innen konsernet er blitt større hva angår fremmedspråk utenom engelsk, 
deriblant tysk. I Stavanger har man for eksempel startet med tysktimer for å få opp 
kunnskap hos de ansatte som skal inn på det tyske markedet. Det har vist seg at det ikke 
bare er språk som må oppjusteres, men også kulturforståelsen. Det er en del å lære for 
nordmenn, bekrefter Søberg.  

Også Statoils ”marketing manager” for gassalg i Tyskland, Kurt Georgsen, bekrefter at 
kunnskap i forretningspartneres språk og kultur ”legger grunnlag for et godt 
samarbeidsklima.” For å få til uformelle og tillitsvekkende sammenkomster er det viktig at 
man kan komme over språkbarrieren. Det å komme i kontakt med hverandre på en god 
måte er avgjørende, perfeksjonen er mindre viktig. Dette bekrefter flere samtalepartnere 
fra næringslivet.  

Norsk Hydro 

Leiv L. Nergaard, direktør for Norsk Hydros tyske virksomheter, bekreftet sommeren 
2002 at tysk språk- og kulturforståelse fra i år av er blitt viktigere for Hydro-konsernet 
enn før. Det henger sammen med at Hydro i mars 2002 overtok Vereinigte 
Aluminiumwerke AG (VAW) fra det tyske konsernet E.O.N. Nergaard har som oppgave 
å samordne Hydros konsernaktiviteter i Tyskland og konsernfunksjoner i forhold til EU. 
Med oppkjøpet har Norsk Hydro økt antall ansatte i Tyskland fra 1.500 til over 9.000. Det 
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innebærer at Tyskland er blitt det viktigste landet for konsernet etter Norge. Denne 
utviklingen tilsier at ”Vi som foretak må ’forstå’ at vi må få større bredde i våre kunnskaper om 
tysk språk- og kultur,” bekrefter Nergaard. Dette gjelder særlig for nordmenn. Det er meget 
viktig at norske ansatte og ledere lærer seg tysk.  

”Man må ikke tro at man kommer i dybden hvis man snakker engelsk i et land hvor dette 
ikke er morsmålet. Vi må for eksempel kunne forstå det som skjer lokalt og forstå noe mer 
enn på overflaten, og vi må nok kunne forstå kulturtradisjonene dersom vi virkelig vil oppnå 
noe,” sier Nergaard og viser til at ca. 100 millioner mennesker snakker tysk i Europa, i et 
område som er et økonomisk kraftsenter. ”Kort og godt: hvis man vil gjøre forretninger i 
Tyskland, trenger man rett og slett god språk- og kulturforståelse.”  

Vi spurte også Nergaard om han har en formening om hvorfor behovet for andre 
fremmedspråk enn engelsk ikke er kommet høyt nok på dagsorden som kompetansekrav 
i næringslivet eller i undervisningssystemet i Norge. Nergaard ser en forklaring i det 
faktum at engelsk i flere år har fått en meget sterk stilling og fremvekst.  

”Engelsk kan i mange situasjoner fylle kommunikasjonsbehovet og slik sett fremstår det som 
”besnærende enkelt” å bruke dette språket internasjonalt. Engelsk omgis med et positivt 
image av moderne og fremtidsorientert utvikling: man behøver bare å tenke på musikk- og 
popbransjen, og nye bransjer som IT, for å få inntrykk av at alt fungerer best på engelsk. 
Det samme gjelder også for eksempel innenfor shipping og luftfart. Mange tenker vel også: 
hvis vi greier oss med engelsk, hvorfor da bry oss med et annet språk?”  

Hvis man tenker slik, er det nærliggende at man bestemmer seg for heller å bruke 
kreftene på å konsentrere seg om andre oppgaver, som for eksempel utvikling av ny 
teknikk for fremtidsorienterte produkter. Nergaard spør: ”greier vi oss over alt med en slik 
innstilling?” Og svaret lyder: ”Jeg er som sagt av en annen oppfatning.” Språk- og 
kulturforståelse vurderes hele tiden i Hydro-konsernet, bekrefter Leiv L. Nergaard og 
tilføyer: ”At vi kommer til å gjøre mer enn hva vi tidligere syntes var nødvendig, er det liten tvil 
om. Men nøyaktig hva, og i hvilket omfang, er altså ikke avklart.” 

Hydro - salg av aluminiumdeler til tysk bilindustri 

Her følger et praktisk eksempel. Involvert er et tradisjonelt norsk produkt hvor Norge 
alltid har vært fremst på markedet. På et av de stedene hvor man i Tyskland jobber med 
teknisk design og videreutviklingen av norske råmaterialier (aluminiumstenger) for 
bilindustrien, understrekes betydningen og nødvendigheten av å nærme seg kundene 
heller på tysk enn på engelsk i dag. På den store utvekslingskonferansen i Oslo i februar 
2002 understreket Wolfram Engelhardt, ”design engineer” og utdanningsansvarlig i 
Hydros produktutviklingskontor Hydro Automotive Structures i München, at tysk 
språk- og kulturkompetanse ut fra hans erfaring blir mer og mer viktig for nordmenn på 
det tyske markedet. 

”Dette henger sammen med dagens konkurransesituasjon og en forandret salgsprosess. De 
tyske kundene vil helst ha kundesamtalene på tysk, og hvis man ikke kan presentere 
produktene på morsmålet, kan det være at en konkurrent får oppdraget dersom 
vedkommende har språkkompetansen. Dermed er språkkompetansen blitt en viktig del av 
spisskompetansen når flere konkurrerer om samme oppdrag. Det som er annerledes i dag 
enn for noen få år siden, er den raske utviklingen på markedet.” 

På bedriften Hydro Automotive i Unterschleissheim i Syd-Tyskland utvikler man bl.a. 
støtdempersystemer, bilrammer og andre deler for bilindustrien. De senere års 
forandringer i bilindustriens beslutningssystem kan iflg. Engelhardt forklares slik:  
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”For noen år siden lå utviklings- og designarbeidet hos bilselskapene selv. Leverandørene for 
delene fikk tegninger og leverte deretter. Det var hovedsakelig prisen som var 
utslagsgivende for levering av produktet. Den gangen hadde man en del tid fra oppdrag til 
levering. Hydro hadde en større teknisk konkurransefordel på markedet. I 90-årene kom en 
ny praksis i leverandør/kundeforholdet: ”outsourcing”. Det betyr at utviklingskompetansen 
ble gitt fra bilindustrien til leverandørene. Det betyr igjen at det kom tydelige krav om at 
kommunikasjonen i utviklingsfasen helst bør føres på tysk. For å imøtekomme dette, og 
behovet for en raskere og mer fleksibel kontakt mellom kunde og leverandør, ble 
datterselskapet Hydro Automotives grunnlagt i 1997. Språkbruk mellom det tyske verket og 
Hydro i Norge foregår i dag i stor grad på tysk og norsk, og noe på engelsk. Alle norske 
prosjektledere og selgere må i dag kunne tysk når de kommer til Tyskland for å ha samtaler 
med kundene. Kulturforskjeller er sand i maskineriet, og de tyske kundene krever at 
samarbeidet fungerer slik de er vant til fra tyske leverandører. Det som øker tempoet i 
salgsprosessen enda mer er dessuten krav om god og korrekt kommunikasjon. Det er et 
faktum at bilprodusenter mer og mer utlyser oppdrag på en slags auksjon via internett. Alt 
som skal presenteres på kort varsel skal foregå på tysk. Prisen avgjør også her, men språk- og 
kommunikasjonskompetanse har fått en mye større betydning enn for noen år siden”.  

Prosessindustrien  

”Vi trenger tysk ved siden av engelsk, selv om vi kommer langt med engelsk i dag. I maskin- 
og plastproduksjonen er mye av faglitteraturen skrevet på tysk. Ofte kjøper man engelske 
utgaver av faglitteratur som er oversatt fra tysk. Det er selvsagt bedre å kunne lese 
originaltekstene,”  

sier Lorentz D. Klüwer fra Prosessindustriens Landsforening (PIL), og tilføyer at det er 
meget viktig at norsk ungdom får et grunnlag fra språkutdanningen på grunnskolen og i 
den videregående skolen.  

Norsk fagutdannelse har i flere tilfeller bygget på det grunnleggende innhold fra 
Tyskland.  

”Det henger sammen med at det er mest å hente i de tyskspråklige land i Europa hva fag- og 
yrkesutdanningen angår,” bekrefter Klüwer. For eksempel er kjemiprosessfaget inspirert av 
det tyske ”Chemikant” og laboratoriefaget, hvor man for det siste fagets vedkommende har 
laget ett fag med tre fordypningsområder (fysikk, kjemi og biologi) med utgangspunkt i tre 
tyske fag, hhv. fysikklaborant, kjemilaborant og biologilaborant. Flere bedrifter i Norge har 
utvekslingsprogrammer for lærlinger med tyske bedrifter. Disse programmene baserer seg 
på de enkelte bedrifters initiativ. De unge som får denne fagutdanningen via utveksling får 
mye igjen for det, særlig når de har et grunnlag for å kunne kommunisere på tysk”,  sier 
Klüwer. 

IT-bransjen 

Arvid Strømme er administrerende direktør i datterselskapet til det norsk-belgiske 
Zenitel, Zenitel Deutschland GmbH. Dette selskap var inntil 1997 en datter av det norske 
Stentofon ASA.  

Strømme bekrefter at engelsk som kommunikasjonsspråk ikke fungerer så bra på lokalt 
nivå i Tyskland som man kanskje kunne forvente. Han trenger til daglig gode 
kunnskaper i tysk, særlig muntlig, når han kommuniserer med tyske kunder. Strømme 
kom til Tyskland for andre gang i 2000, da for å overta lederjobben for datterselskapet av 
det norske Stento i Köln. Dette selskapet er i dag integrert i det norsk-belgiske Zenitel. 
Strømme har ansvar for videresalg av sikkerhetskommunikasjonssystemer, opprinnelig 
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utviklet i Norge. Aktiviteten i Tyskland sorterer under et av Zenitels 
hovedproduktområder CSS (”Communication and Security Systems”), Zenitels andre 
hovedproduktområde er ”Wireless Solutions”.  

Strømmes kunder befinner seg både i private og offentlige virksomheter. 
Sikkerhetskommunikasjonssystemene selges for eksempel til sykehus, flyplasser og politi 
hvor dør- og portkommunikasjon samt heiskommunikasjon er viktige 
anvendelsesområder. ”Overfor kundene her er det ikke snakk om noe annet enn å kommunisere 
på tysk,” fremhever Arvid Strømme. Også skriftlig dokumentasjon må leveres på tysk. 
Muntlig tysk går bra, men til det skriftlige får han hjelp av kolleger. ”Vil man orientere seg 
mot Europa og ha suksess i et land som Tyskland, er man nødt til å mestre det språket det gjelder. 
Å ville forklare noe på engelsk på møter er som regel ikke effektivt.” Strømme har erfart på 
stedet at folk flest ikke er så godt trenet som nordmenn til å bruke engelsk som 
kommunikasjonsmiddel. Hans personlige forklaring er at nordmenn gjennom TV og kino 
er vant til å se filmer på originalspråket. På kontinentet blir alt dubbet. Dermed oppstår 
det større avstand til engelsk og andre fremmedspråk.  

”I bunn og grunn har vi en stor fordel i Norge som vi kanskje burde bli oss mer bevisste, vi 
trenes tidlig i å få kontakt og forståelse av engelsk, og dermed burde også spranget til et 
annet språk bli lettere enn andre steder i Europa.”  

Arvid Strømme er overbevist om at språkundervisning på skolen legger grunnlaget for 
trening i og interesse for andre språk og kulturer. Det burde legges mer vekt på muntlig 
trening og annen praktisk omgang med språket enn tidligere. Men alle burde kunne få et 
slikt grunnlag i tidlig barn- og ungdom. Hvorvidt den enkelte vil gå videre, er en annen 
sak. Men gjennom basiskunnskap og språkforståelse er veien videre lettere. Også voksne 
kan selvsagt lære nye språk, men dette krever tid og andre ressurser. Han selv tilegnet 
seg sine første tyskkunnskaper på ungdomsskolen hjemme i Tromsø. Senere fikk han 
ytterligere tyskkunnskaper på NTH i Trondheim, og deretter i Tyskland. 

Reiseliv 

Vi har bedt Hilde Syvertsen i Hamburg, om personlige inntrykk som hun har skaffet seg 
ved å arbeide som prosjektleder ved Norges Turistråd i Hamburg, med ansvar for messer 
og publikumsarrangementer (vanlige reiselivsmesser, Expo 2000, NorgesFest, Hamburg 
og katalogproduksjoner). 

”Generelt har tyskere moderate engelskkunnskaper. De har lært det på skolen, men mange 
har aldri brukt det aktivt. I fjernsyn og på kino foregår med få unntak alt utelukkende på 
tysk, slik at de fleste tyskere aldri opparbeider et naturlig forhold til engelsk. Sammenlignet 
med Norge er engelsknivået dårlig. Mange kvier seg for i det hele tatt å si noe på engelsk. 
Folk som jobber i internasjonale firmaer der det er nødvendig med gode engelskkunnskaper, 
tar ofte voksenopplæring. I det tidligere Øst-Tyskland er engelskkunnskaper ofte helt 
fraværende, da russisk var første fremmedspråk der. Det er altså en myte at det er nok å 
kunne engelsk hvis man vil gjøre business i Tyskland. I tillegg til språkkunnskaper, bør man 
også kjenne til tysk forretningskultur og omgangsform. I forretningslivet er tyskerne mye 
mer formelle enn nordmenn, og legger vekt på takt og tone. I tillegg spiller kleskoden en 
rolle. Også denne er langt mer formell enn i Norge. 

Mitt helt personlige inntrykk er at tysknivået i Norge er omtrent som engelsknivået i 
Tyskland. Sannsynligvis er det ikke mange som mener at de med sin skoletysk er skikket til å 
gjøre forretninger på tysk. Omvendt er forholdet det samme. Tyskere er usikre på engelsk og 
vil helst holde seg på sikker grunn.  
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Forholdene beskrevet ovenfor har jeg først blitt klar over etter at jeg bosatte meg i Tyskland. 
Selv med storfag i tysk (40 vekttall) var jeg ikke forberedt på dette på forhånd. Selv om 
reiselivsbransjen er en internasjonal bransje, er den intet unntak fra resten næringslivet i av 
Tyskland når det gjelder språket. Det forventes at kommunikasjonen foregår på tysk. Dette 
gjelder også for pressen. Alt Norges Turistråd gjør på det tyskspråklige markedet foregår på 
tysk. Dette er helt nødvendig for vårt arbeid. 

Jeg tror viktigheten av tysk språk- og kulturforståelse er bransjeovergripende, med unntak 
av noen få, internasjonale bransjer, f.eks. shipping” 

Hilde Syvertsen forteller dessuten at flere norske organisasjoner og selskaper i mai 2002 
arrangerte et stort salgsmarkedet på rådhusplassen i Hamburg, den såkalte 
”NorgesFest”. Dette arrangement varte i flere dager. All kommunikasjon i forbindelse 
med dette arrangement foregikk på tysk. Samtlige utstillere fra Norge kunne tysk og 
hadde tysk brosjyremateriell. ”Noe annet ville vært uaktuelt, og for tyskerne et stort minus når 
det gjelder arrangementets kvalitet”, sier Syvertsen og føyer til: 

”Det er helt nødvendig å kommunisere på tysk og ha tysk kulturforståelse i møtet med 
publikum. Det være seg i annonsering eller i direkte kontakt. Skal man f.eks. delta på en 
messe i Tyskland, nytter det ikke å ha standpersonale eller brosjyremateriell på engelsk. Det 
vil tyskerne rett og slett ikke ha. Det er også nødvendig å kjenne til deres mentalitet og 
preferanser når man f.eks. skal produsere brosjyremateriell for det tyske markedet.  

Også ved reiser til utlandet er det mitt inntrykk at de fleste tyskere ønsker å kunne 
kommunisere på tysk. Dette gjelder særlig noe eldre mennesker, som også utgjør det største 
markedet for Norgesferie. Mange blir svært lettet når de hører at et stort antall nordmenn 
forstår endel tysk og kan si litt. De foretrekker guiding, menyer, informasjon osv. på sitt 
eget språk.” 

Andre tungtveiende argumenter  

General Fredrik Bull Hansen, tidligere forsvarssjef i Norge. 

Han svarer spontant på spørsmålet om tysk i dag er viktigere enn noensinne:  

”Vel, neppe viktigere enn ”noensinne”. Som kjent hadde vi en normdannende periode i vår 
historie da de kulturelle, teknologiske og andre impulser fra det tyskspråklige Europa i så 
avgjørende grad påvirket vår egen tenkning og utvikling i alt fra kultur til juss til 
teknologi.. I dag er lingua frànca engelsk. Med det kan man ”overleve”. Med glimrende 
oversettelser, Herren være med de gode i yrket, kan vi også litt mer enn å overleve.” 

”Men spørsmålet er om det er tilstrekkelig i enhver retning, så som i vår kontakt med det 
tyskspråklige Europa. Ca. 100 millioner tenker, skriver, diskuterer og produserer på 
områder, der vi få som er plassert litt i utkanten, fortsatt har slik ubetinget fordel av å kunne 
høste og etter evne gi. Og ønsker man å komme på innsiden av det historiske, så vel som det 
nåtidige, finnes det ingen erstatning for nøkkelen, språket. Det tyskspråklige utgangspunkt 
er kanskje for mange av oss noe magert, men man kan lære mens man går, det vil si mens 
man leser, reiser og med frekkhetens nådegave også selv bruke språket.” 

Ambassadør Gerhard Sabathil, leder for EU-delegasjonen i Norge: 

Ambassadøren understreker i forbindelse med mangfoldet i dagens og fremtidens 
Europa at god språkkompetanse er særlig viktig for mindre land.  
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”Vi ser dette tydelig i land som Belgia, Nederland og Luxembourg. Her lærer folk flere av de 
store europeiske språk og er innstilt på et multikulturelt levesett. Også for Norge er 
kunnskap i flere fremmedspråk enn engelsk viktig. Landet er, ut fra sin struktur og historie, 
utadvendt og avhengig av nær kontakt med omverdenen. Til dette trenger man bl.a. god 
språk- og kulturkunnskap, ellers står man i fare for å ekskludere seg selv fra de mange 
mulighetene som finnes. Det å være fortrolig med engelsk er vel og bra fordi Norge er et 
vestvendt land. Men kontakten med Kontinental-Europa er og vil fortsatt være avgjørende i 
fremtiden. Husk hvilket potensiale som ligger i hele Øst- og Sentral-Europa som nå går inn 
i EU! Dessuten er det nå slik i livet: hvis jeg vil at andre skal være interessert i meg, er jeg 
nødt til å være aktiv selv.”  

Jon Bingen, daglig leder for Europa-programmet: 

Hvorfor er det viktig for elever i dag å lære andre fremmedspråk enn engelsk? 

”Fordi 90 % av skriftlig europeisk kultur, derav filosofisk tenking og annen europeisk 
litteratur foreligger på andre språk enn engelsk. Denne litteraturen er for det første 
fascinerende lesning, den viser hvem vi er og hvor vi er.” 

Hva er det spesielle med tysk språk og kultur? Hvorfor er det behov for bevisstheten om 
å øke nettopp tysk språk- og kulturkunnskap? 

”Tysk har historisk vært det største språkområde i Europa. Tysk ble snakket fra 
Adriaterhavet til Østersjøen og fra Svartehavet til Rhinen. Vi kan også si at tysk var det 
mest talte og skrevne språk i Europa fra Den franske revolusjon og frem til i dag. Hvis vi 
ikke kan lese originalkildene får ikke vi et fullstendig bilde av den verden vi lever i.” 

Eva Først, områdedirektør, skoleadministrasjonen, Oslo Kommune, skoleetaten, ved 
åpningen av utstillingen ”Deutsch entdecken”, på Oslo handelsgymnas, 17.9.02 

”I et nytt Europa er det viktig å kunne forstå språkene i forskjellige land. Dette ikke bare for 
å kunne kommunisere med andre mennesker, men også for å forstå kulturen i andre land, for 
først da kan vi virkelig forstå hverandre. Å kunne forskjellige språk beriker vårt liv, og vi 
lever i en tid hvor livslang læring står sentralt. Tysk kultur og språk er en del av vårt liv og 
vår identitet. Jeg håper at utstillingen "Herzliche Grüsse" vil bidra til å motivere til å 
oppdage tysk som annet fremmedspråk.” 

Et syn fra kirkelig hold, Bjørn Sandvik, prest65 

”Norge ligger i utkanten av Europa, vi er en liten nasjon og et lite språkområde. I hele vår 
historie har vi stått i levende forbindelse med utlandet, noe som alltid har gjort det 
tvingende nødvendig å beherske andre språk.  

Den norske kirke er en luthersk kirke, og kontakten med Reformasjonens moderland har 
alltid vært av største viktighet for oss. Det teologiske studium har tradisjonelt vært lagt opp 
med tysk litteratur som forutsetning. Våre mest kjente teologiske forskere har alle studert i 
Tyskland, og har skrevet mange av sine mest kjente verker på tysk. 

Da en ikke lenger - som tidligere - kunne regne med som selvsagt at teologistudentene 
behersket tysk, medførte dette ganske store problemer, da en ikke uten videre kan finne 
engelskspråklig litteratur som dekker alle fagområder. Også på det praktisk-teologiske 

                                                      
65 Bjørn Sandvik har studert teologi i Tyskland, Sveits og USA og har innehatt mange kirkelige 

verv i Norge og i utlandet. 
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fagområde er det problematisk at en ikke kan lese tysk litteratur og tidsskrifter, fordi den 
folkekirkelige arbeidssituasjon i Norge oppviser flest fellestrekk med de kontinentale 
folkekirker, og mange engelsk/amerikanske tradisjoner er ikke uten videre relevante for oss. 
Etter min mening vil tysk språk være en forutsetning for at den teologiske utdanning også i 
fremtiden kan opprettholdes på det høye nivå den har hatt i vårt land. 

Etter de store omveltninger som er skjedd i Europa har det mellomkirkelige arbeid fått nye 
dimensjoner. I mitt engasjement for Nordisk-Tysk Kirkekonvent har jeg erfart at tysk er det 
språk en best kan kommunisere på med de tidligere så isolerte kirker i Baltikum og i 
Russland, som Konventet nå har kunnet ta inn i sitt fellesskap. Selv om engelsk språk 
overtar den plass som russisk tidligere hadde i Øst-Europa, oppleves den tradisjonelle 
kontakt med Tyskland mange steder som det selvfølgelige "bakteppe" for mye av 
menighetslivet. Gudstjenesteordninger, salmer, katekisme osv. har vi alle fått som et resultat 
av reformasjonens mektige kulturimpuls, og det er viktig at denne både videreføres, 
vitaliseres og gis nasjonal karakter. Wittenberg ligger i Tyskland, det kan ingen endre. For 
meg står "Wittenberg" som et symbol, en kulturell arv som vi best forvalter når en 
behersker det språk som der benyttes.”  

Tregheter i systemet 

Bakenforliggende holdninger, tendenser og utfordringer 

Det hører med til en analyse som denne at vi får frem de åpenbare strømninger i det 
norske samfunn som har en viss blokkerende virkning på dagens 
fremmedspråkopplæring. Disse strømningene og holdningene kan rette seg mot 
kontinental påvirkning, eller de ligger rett og slett i den relativt lave interessen for verden 
utenfor Norge. Slike holdninger kan ha innvirkning på interessen for andre lands språk 
og kultur. Forskningen rundt de store forandringer det norske samfunn har gjennomgått 
i de siste 30 år – og som har gjort landet til et av de rikeste i verden, ligger i startgropen. 
Det er risikabelt å trekke for raske slutninger. Men allikevel bør det ropes varsku i tide 
når en del tunge signaler er kommet til overflaten.  

I forbindelse med næringslivets fremtidige utfordringer foreligger allerede en del 
litteratur. Noen av undersøkelsene skal fremheves her.  

Den ene er skrevet ved NHH i Bergen, under ledelse av professor Tom Colbjørnsen. 66 
Rapporten tar opp en rekke utfordringer som ligger i fremtidens markeder, og hvilken 
innsikt og forutsetninger ledere har for å kunne takle disse. I kapittelet ”Det er Norge som 
er bra, det er Norge som er best. Norske ledere i det internasjonale samfunnet,” belyser forskerne 
nærmere norske lederes forhold, innsikt og reaksjoner overfor internasjonale 
utfordringer. 

Colbjørnsen presenterte konklusjonene i den andre representative undersøkelsen i 
begynnelsen av juni 2002. Han mente at utviklingen generelt sett er skremmende, fordi 
lederne i liten grad gir uttrykk for at de har behov for å skaffe seg mer innsikt i andre 
lands kulturer, eller at de har behov for mer internasjonal erfaring. Det gjør 
næringslivslederne først når de blir konfrontert med merkbare konsekvenser. De som 
ikke vet mye om internasjonale forhold, vil heller ikke vite mer. Ledernes svar gir 
                                                      

66 Norske ledere i omskiftelige tider, AFFs lederundersøkelse, Fagbokforlaget, 2001, Tom 
Colbjørnsen, Irmelin Drake og Willy Haukedal. 
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inntrykk av en selvgod holdning. De mener de har ikke noe å lære fra utlandet. De som 
har vært ute, har en mer åpen holdning, derfor kan utveksling på et tidlig tidspunkt være 
et gode. Men generelt sett frister det heller ikke å reise ut, fordi det betyr relativt lite ved 
valg av jobb. 

Undersøkelsen fra Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole (AFF) kan 
anses å ha tyngde ettersom undersøkelsen bygger på kontinuitet. Resultatene for den 
første undersøkelsen fra 1999 ble presentert i boken ”Norske ledere i omskiftelige tider”, 
Fagbokforlaget 2001. 

”Norske lederes generelt manglende interesse for det som skjer utenfor landets grenser er 
nedslående. Skal norske virksomheter konkurrere i en stadig mer globalisert økonomi, må det 
både i utdanningsinstitusjonene og internt i bedriftene bli stimulert til at dagens og 
morgendagens ledere øker sine kunnskaper, og styrker sine erfaringer med internasjonale 
forhold.”  

Dette sier AFFs administrerende direktør Atle Jordal i en pressemelding 13.6.2002.  

NHO-direktør Olav Magnussen er også bekymret. Til Dagens Næringsliv sier han: ”At vi 
blir stadig mindre opptatt av internasjonale forhold er alvorlige tegn. Mange av våre viktigste 
næringer er basert på læring fra utlandet.” NHO-direktøren forklarer fenomenet med 
oppbyggingen av den skjermede industrien i Norge, og at gode tider hjemme stopper 
lederne i å søke markeder ute. 

I forbindelse med makt- og demokratiutredningen er det skrevet en rapport som 
sammenlikner næringspolitiske strategier i Norge og Finland. Her ser Eli Moen ved 
Institutt for Kulturstudier UiO67 på en del vesentlige forskjeller mellom de to nordiske 
lands økonomiske strategier, maktforhold og strukturer for øvrig. Moen tar sitt 
utgangspunkt i generelle oppfatninger i Europa, som hittil har gått ut på å se de nordiske 
land som homogene. Dette har forandret seg vesentlig i de siste par år.  

”I OECD ser man på Finland og Norge som økonomiske motpoler. Etter en 
oppsiktsvekkende omstilling i de siste årene er Finland blitt selve forbildet på en tekno-
økonomi. Den radikale omstillingen har kort og godt gitt landet en ny identitet og i 
internasjonale media presenteres Finland som informasjonssamfunnet par excellence. Norge 
derimot framstår som en råvareøkonomi i særklasse.,”  

skriver Moen i innledningen for deretter å begi seg inn på sammenlikningen av 
industripolitiske strategier og utdanningspolitikken i Norge og Finland. Det som er av 
interesse i forbindelse med denne rapporten er en konklusjon som Moen trekker ut av sitt 
forskningsmateriale, nemlig at ”Norge fremstår, i motsetning til Finland, som et samfunn uten 
forpliktelser.”  

”Norge trenger mer kunnskap og kompetanse for å møte fremtiden, men dette har hittil 
fått lite gjenklang ute i samfunnet” og alt for mye av debatten er ensidig fokusert på 
omfordeling og ikke på verdiskapning”, sier Moen.  

                                                      
67 Eli Moen: ”Globalisering og industripolitiske strategier, en sammenlikning av Finland og Norge”, i 

forbindelse med Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, Oslo 2002 
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I kapitlet ”kunnskapsfaktoren” understreker Eli Moen at en nærmest kan registrere en 
”kunnskapsfiendtlig holdning” i Norge.68 Dette har også smittet over på næringslivet. 
Kunnskap og forskning ses på som en kostnad og ikke som en investering. Dette medfører 
at det finnes relativt få kunnskapsbedrifter i Norge og ”det er en lav grad av integrering 
mellom næringsliv og forsknings- og utdanningssystemet.” Dette gjelder selv om Norge har et 
relativt høyt utdanningsnivå i OECD-sammenheng. Men kvaliteten på norsk forskning 
derimot anses å ha hatt en for dårlig utvikling. 69 Moen antar at en av årsakene til dette, 
så vel som manglende industripolitiske strategier, samt det faktum at Norge fremstår 
”som ute av takt med den internasjonale utviklingen på en rekke sentrale områder,” kan ligge i 
den nye oljerikdommen som landet har fått.70 Rikdommen har ikke ført til større 
selvbevissthet hos nordmenn flest. En får heller inntrykk av en slags oppblåst selvtillit 
som ikke holder mål. Her ligger sannsynligvis en av de største utfordringene for norske 
politikere og den norske befolkningen i årene som kommer. Flere studier må til for å 
kaste lys over årsakssammenhengene til den relative tilbakeholdenheten og den lave 
interessen for kunnskaps- og kompetanseutvikling i det norske samfunn.  

Resultatene i Moens studie åpner en rekke interessante spørsmål, også når en ser på 
interessen kontra behovet for fremmedspråk i det norske samfunn i dag, og muligheten for å 
gjøre noe med dette i form av nasjonal strategiutvikling for å sikre fremtidens behov. 

 

 

                                                      
68 ”En undersøkelse av den politiske kultur i Norge i midten på 60-tallet konkluderte med at 

intellektuell dristighet, talent, dyktighet og oppfinnsomhet i stor grad ble undertrykt fordi de 
utfordrer og truer egalitetsnormen” (Eckstein 1966:200) 

69 Eli Moen, cit opt, side 86. 
70 Eli Moen, cit opt, side 101: ”Norge har ikke møtt den økonomiske globaliseringen med noen form for 

offensiv eller helhetlig politikk. Politikken er i stor grad introvert, nærmest industrifiendtlig, og sentrale 
deler av den økonomiske politikken er uendret. Det viktigste politiske budskapet er at avkastningen fra 
oljefondet skal sikre fremtidige utgifter. Oljeinntektene representerer riktignok en vesentlig grunn for 
manglende vilje til tilpasning.” 
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3. Utdanningssystemet i Norge 

Utdanningspolitiske rammer 

Grunnskole, videregående skole, universiteter og høyskoler  

”Hvis Norge har en ekte interesse av å endre og styrke de norske betingelsene for 
fremmedspråkopplæring, trengs det politisk mot på norsk hold. Hittil har tiden ikke vært 
moden for dette.”  

Siri Lundin Keller, ILS, Oslo, oktober 2000 

For å se på og vurdere det norske undervisningssystemets språktilbud, dagens krav, og 
utfordringene nå og fremover, gjelder det å se først på systemet og de gitte ramme- og 
strukturbetingelsene. Ser man på det norske undervisningssystemet utenfra, gir det 
inntrykk av å være sentralstyrt. Det generelle skoletilbudet i Norge er finansiert av 
Staten. Ved nærmere betraktning ser en at systemet i gjennomføringen av lover og regler, 
og mht. praktisk gjennomføring, i høyeste grad er kommunalt og lokalt styrt. Det kan 
oppstå til dels store sprik mellom politiske mål og gitte offentlige rammer, og resultatene 
av undervisningen for elevene i de forskjellige skolene og klasserommene. Rammene for 
denne analysen er ikke store nok til at vi kunne trenge nærmere inn i styrings-, 
organiserings- og forvaltningssystemet i det norske utdanningssystemet, og dermed 
undersøke de nødvendige forutsetninger som må være tilstede for at målsettinger kan 
forventes å bli praktisert (omsatt) i skolehverdagen. Reformer innenfor statlig og 
kommunal forvaltning forutsetter delegering og desentralisering av ansvar og 
myndighet, men også økonomisk fordeling og styring samt uavhengig kvalitetskontroll. 
Alt dette har også sammenheng med deltakelse og demokratiforståelse i samfunnet. En 
slik analyse krever en større forskningsinnsats. Her kan det bare konstateres at det 
observeres til dels store sprik mellom nasjonale målsettinger og sluttresultatet i 
hverdagen, særlig når en tar i betraktning et annet mål, nemlig likeverdig tilbud til alle. 
NHO har i rapporten Kunnskap og makt, om styringen av utdanningssystemet i Norge, 1991, 
gitt en interessant og omfattende analyse av disse forhold. 

Dagens utdanningspolitiske mål, formulert ved Utdannings- og 
Forskningsdepartementet er ambisiøse:  

”I Norge er det et utdanningspolitisk mål at det norske utdanningssystemet skal være 
blant de beste i verden når det gjelder faglig nivå og bredde i rekrutteringen. Kvaliteten på 
opplæringen i skole og arbeidsliv betyr mye for hvilke kvaliteter vi utvikler i samfunnet. 
Utdanning for alle er en grunntanke i norsk politikk. Barn og unge skal ha lik rett til 
utdanning, uavhengig av bosted, kjønn, sosial og kulturell bakgrunn og eventuelle spesielle 
behov. All offentlig utdanning i Norge til og med videregående opplæring er gratis. 
Utdanning må organiseres innenfor rammen av livslang læring dersom vi skal kunne møte 
endringene i samfunnet konstruktivt.”71 

                                                      
71 Utdannings- og Forskningsdepartementet, hjemmesider, 2002. 
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Den nåværende statsråd for Utdanning og forskning, Kristin Clemet, har understreket 
dette høsten 2002 i flere foredrag. Ved skolelederkonferansen 2002, 14.10.02, fremhevet 
hun visjonen. Utdanningssystemet skal basere seg på: 

� en skole som gir alle muligheten til å utnytte sine evner og realisere sitt talent, 
uavhengig av bakgrunn; 

� en skole som gjør Norge til en kunnskapsnasjon i fremste rekke, og som bidrar til 
å trygge vår velstand og velferd; 

� en skole basert på tillit til at alle lærere, skoleledere, foreldre og elever vet best 
hvordan skolen skal styres – innenfor nasjonalt fastsatte mål. 

I et annet foredrag ”Skolen vet best”, 1.10.02 konstaterer Statsråden at Norge har gode 
forutsetninger til å skape en kvalitetsskole, for Norge er et rikt land med høyt utdannete 
voksne, hvor systemet i gjennomsnitt bruker relativt mange kroner per elev. Allikevel 
måtte statsråden innrømme at Norge bare har registrert middels resultater når det gjelder 
læringsutbytte, sammenliknet med andre OECD-land (Pisa-studien). Derfor vil 
myndighetene fortsette å oppmuntre til kvalitetsøking, men dette skal skje på lokalt nivå 
i skolene. Clemet sier på konferansen 1.10.02 at ”skolene vet best hvordan oppgavene skal 
løses innenfor nasjonalt opptrukne mål.” Det betyr at de sentrale myndighetene fastsetter 
fagplaner og står for sentrale eksamener, mens beslutninger om driften (derav 
organiseringen av undervisningen og prioriteringen av fag) overlates den enkelte skolen 
innen dens egen ressursramme. Det ser ut til at det er her de største utfordringene ligger i 
oppfølgingen og gjennomføringen av de nasjonale målsettingene. 

Undervisningssystemet i grunnskolen og den videregående opplæring er bygget ut etter 
enhetsskoleprinsippet. Det fremheves at elevene har krav på likeverdig og tilpasset 
opplæring i et samordnet skolesystem.72 

I midten av 90-årene utarbeidet det daværende Kirke- utdannings- og 
forskningsdepartement den såkalte reformen L97. ”Læreplanverket for den 10-årige 
grunnskolen” er meget omfattende og er utgitt i bokform. Den generelle delen av L97 
gjelder for hele det 13-årige skoleløpet og voksenopplæringen. Her definerer man bl.a. 
hva man mener med ”det allmenndannede menneske”. Målsettingene i planen er basert 

                                                      
72 ”Grunnskolen bygger på enhetsskoleprinsippet om en likeverdig og tilpasset opplæring for 

alle i et samordnet skolesystem bygd på det samme læreplanverket. Alle barn og unge skal få del i 
et felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag. Læreplanene for fag angir et sentralt fastsatt 
fellesstoff som alle elever i utgangspunktet skal arbeide med. Fellesstoffet øker i omfang gjennom 
hele skoleløpet, og er størst på ungdomstrinnet. Fellesstoffet, som kommer til uttrykk i læreplaner 
for fag, skal utdypes og utfylles lokalt og tilpasses individuelt.”  

”Den videregående opplæringen omfatter all kompetansegivende opplæring mellom 
grunnskolen og høgre utdanning. Fra høsten 1994 har all ungdom mellom 16 og 19 år fått lovfestet 
rett til tre års videregående opplæring som kan føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse 
eller kompetanse på et lavere nivå. Ungdommer har rett til plass på ett av de tre grunnkursene de 
har søkt. Det er blitt lettere for elever som tar yrkesutdanning å skaffe seg studiekompetanse til 
universiteter og høgskoler. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 
og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.” 

”Høyere utdanning omfatter universitet- og høyskoleutdanning. Den bygger normalt på 
eksamen fra treårig videregående opplæring. Bortsett fra enkelte private høyskoler blir alle drevet 
av staten, men institusjonene har stort faglig og forvaltningsmessig selvstyre.”   
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på Norges kulturhistoriske arv. Et sentralt mål er at opplæringen ”skal gi god 
allmenndannelse”:  

� ”Opplæringen skal gi god allmenndannelse ved konkret kunnskap om menneske, samfunn 
og natur som gir overblikk og perspektiv; ved kyndighet og modenhet for å møte livet – 
praktisk, sosialt og personlig og ved egenskaper og verdier som letter samvirket mellom 
mennesker og gjør det rikt og spennende for dem å leve sammen.”73 

Planen tar også hensyn til at Norge er nært knyttet til verden utenfor landegrensene. I 
begynnelsen av 90-årene var ”internasjonaliseringen” et nøkkelbegrep uten at dette ble 
synlig fulgt opp gjennom undervisningssystemet. Oppsummeringen av Norges 
utfordringer på den internasjonale arenaen er i L97 sammenfattet i et velskrevet 
nøtteskall. Det presiseres at Norge, for å ta vare på sine behov og interesser, selv bør være 
aktiv overfor andre nasjoner. Dette forutsetter bl.a. kunnskap i andre lands språk og 
kultur. 

� Det bygges uavbrutt nettverk av kunnskap som binder organisasjoner og bedrifter, land og 
kontinenter sammen. Norges evne til å gjøre seg gjeldende og komme med i dem for å 
utvikle velferd og bevare miljø, avhenger av de bidrag landet kan yte internasjonalt, og 
som andre vil ønske å bruke. Det fordrer kunnskap om andre lands kultur og språk.” 74 

Fremmedspråk etter reform 97, deriblant tysk 
Et kapittel i læreplanverket for grunnskolen handler om tilvalgsspråk75, et nytt begrep 
for ”annet fremmedspråk”. Tilvalgsspråkene har tilsynelatende fått større tyngde i 
opplæringen i grunnskolen enn fremmedspråkene hadde før. (8 timer undervisning – før 
7- over 3 år - før 2 år.) I tråd med Læreplanverket knytter veiledningen L97 og L97 S fra 
Utdannings- og Forskningsdepartementet (2002) opp til målsetningene i L9776 og 
presiserer kravet til undervisningssystemet:  

”…tilvalgsspråket er blitt en viktig del av allmenndanningen i dagens skole. Som følge av 
den nye legitimeringen er fransk og tysk som tilvalgsspråk ikke bare for særlig interesserte 
elever eller for elever med spesielle forutsetninger, men utformet som et fag for alle. 
Læreplanene er derfor forandret både når det gjelder mål, innhold og arbeidsmåter.” 
Veiledningen presiserer at L97 bygger videre på målet om kommunikativ kompetanse i 
M74 og M87, ”samtidig som fransk og tysk styrkes som dannings- og kulturfag.”  

I veiledningen fra Læringssenteret understrekes at de nye planene knytter sammen 
språkkompetanse og kulturinnsikt.  

                                                      
73 Læreplanverket, side 35. 
74 Læreplanverket, side 38. 
75 Faggruppen tilvalgsspråk omfatter: Elevene kan velge et fremmedspråk i tillegg til engelsk, 

det vil si tysk eller fransk, eventuelt et annet språk begrunnet i lokale eller regionale behov. Tilvalg 
språklig fordypning. Elevene kan velge fordypning i språk de allerede har et grunnlag i. Tilvalg 
praktisk prosjektarbeid. Dette er en aktivitetsorientert virksomhet som planlegges i samarbeid 
med elevene.   

76 Som bl.a..: ”Opplæringa skal fremje internasjonal forståing og solidaritet på tvers av grenser 
og må gjere seg nytte av den kunnskapen og forståinga som minoritetsgrupper og nordmenn med 
ein annan kulturell bakgrunn har.”(L97, s.64 
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Fransk og tysk som fag er delt inn i fire hovedområder77: 

1. Møte med språket i muntlig og skriftlig bruk 

2. Bruk av språket 

3. Kunnskap om språket og språkets kulturelle sammenheng 

4. Kunnskap om egen språklæring. 

Omtalen av tyskfagets plass i skolen gir uttrykk for moderne tanker og tilnærminger for 
den pedagogiske/didaktiske formidlingen av annet fremmedspråk:  

”Tysk åpner kontakt med store språkområder i Europa. Samtidig representerer det tyske 
språket en kultur som har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen i vårt eget land 
langt tilbake i historien. I dag er tysk særlig aktuelt fordi den europeiske kontakten styrkes 
generelt innenfor alle samfunnsområder. Sammen med engelsk og fransk er tysk blant de 
mest brukte språkene i europeisk sammenheng, både kulturelt, økonomisk og i hverdagslivet. 
Ved å gjøre seg forstått på tysk og forstå mennesker som bruker tysk, kan elevene ta del i 
disse menneskers erfaringer, opplevelser og kunnskap. Slik får elevene mulighet til å bli 
kjent med en annen kultur. Det bidrar til andre tenkemåter og vil fremme forståelsen av 
forholdet mellom majoritets- og minoritetskulturer, av språklig likeverd og av egen 
kulturtilhørighet.” 

I samsvar med Læreplanverket er nå også tyskfaget akseptert som et fag som gjelder alle 
elever.78 Planen og retningslinjene går tydelig bort fra den tidligere 
språkopplæringspraksis som hovedsakelig var fokusert på teoretiske øvelser. Den 
mangeårige praksis i formidling av tysk som fremmedspråk  i den norske skolen har flere 
tyske språkkonsulenter karakterisert som en slags ”latinundervisning”. 
Tyskkonsulentene (nå kalt ”Fachberater”) kommer i følge avtaler mellom 
Forbundsrepublikken Tyskland og Norge til landet for å være en støtte til norske 
tysklærere både i klasserommet og ved etterutdanningsseminarer. Myndighetene legger 
nå opp til at elevene engasjeres til å utfolde seg kreativt også i tysktimen. De skal kunne 
bruke flere virkemidler for selvstendig læring. Didaktikk i fremmedspråkundervisningen 
ser ut til å få større tyngde. Hovedmålet er fortsatt at elevene utvikler ”evne til å bruke tysk 
muntlig og skriftlig. De skal stimuleres til å samhandle med mennesker fra tyskspråklige og andre 
kulturer.” Så langt målsettingene. 

Den tydelige fremhevingen av kommunikasjon og muntlig opplæring i 
tyskundervisningen i forhold til tidligere praksis diskuteres og til dels kritiseres av 
fagfolk i det akademiske miljø.79 En mellomting mellom den tradisjonelle 

                                                      
77 Veiledning L97 og Ll97S, fransk og tysk som tilvalgsspråk UFD, læringssenter (LS) 2002. 
78 ”Arbeidsmåtene i faget tar sikte på å gjøre faget tilgjengelig for alle elever. Elevene skal få ta 

i bruk mange sider ved seg selv og lære på sin egen måte. Elevene kan tilegne seg språklige 
elementer i ulik rekkefølge, og de kan også tilegne seg til dels forskjelligartete kunnskaper i 
språket. Gjennom samarbeid med lærere og medelever får elevene erfaring med å utforme sin 
egen språklæring. Arbeidet med språket gjøres både praktisk og teoretisk slik at elevene får 
oppdage og undersøke språket, ta det i bruk fra første stund og gjennom egen språkbruk gradvis 
systematisere sine oppdagelser og prøve kunnskapen sin om språket.”  

79 Et minus med planen(L97) er imidlertid at grammatikkens plass i undervisningen ikke 
drøftes. Det sies at elevene skal lære seg å slå opp i grammatikker (og ordbøker) Vi må bare minne 
om at grammatikken ikke er noe som befinner seg utenfor språket, men midt inne i det. 
Grammatikken, med sine former og strukturer, er språkets ryggrad. Uten den kan språklegemet 
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undervisningssituasjonen og modere didaktiske metoder for 
fremmedspråkundervisning, er sannsynligvis det som vil måtte utvikle seg med tiden 
etter at reformene for lærerutdanningen er kommet på plass. 

Sprik mellom behov, intensjon og praksis 
”Avstanden mellom norsk politisk retorikk og realiteten ved innlæringen av det tradisjonelle 
2. eller 3. fremmedspråk blir stadig større.” 
 Siri Lundin Keller, ILS, Oslo, oktober 2000, ILS, Institutt for lærerutdanning og 
skoleutvikling ved UiO 

Ut fra samtalene med fagfolk og lesningen av offentlige dokumenter får en inntrykk av at 
L97 i det store og hele anses å være et stort steg mot et gjennombrudd for tilvalgsfagene 
tysk og fransk. L97 oppfyller også Europarådets mål for språkopplæring 
(”Referenzrahmen”), se tidligere omtale. Det er lagt føringer for at tilvalgsfagene kan 
aksepteres og undervises ikke bare som kunnskaps- men også som danningsfag, og at 
faget er på vei til å bli et obligatorisk fag som andre. Det ser imidlertid ut til at det tar tid 
før fagets tilsiktede rolle godtas i alle miljøer og dermed i realiteten hos elevene og 
lærerne. Motstridende krefter og strukturer virker inn slik at målsettingene og hensiktene 
foreløpig ikke har kunnet omsettes i målbare resultater i den grad som åpenbart var 
ønskelig den gangen man jobbet med Læreplanverket. Ved arbeidet med denne analysen 
har vi flere ganger støtt på åpenbare motsigelser som i stor grad ser ut til å ligge i 
styringsproblemet i utdanningssystemet, et dilemma som NHO allerede beskrev i 
rapporten ”Kunnskap er makt” (1991).80 Disse spørsmål er bl.a. tatt opp på nytt av 
Kvalitetsutvalget (2002). 

En viktig forutsetning for realiseringen av nye mål og metoder ligger hos læreren og 
lærerens kompetanse. Samtidig; annet fremmedspråk må komme bort fra sin lavstatus 
for å få mer tyngde i hvert enkelt skolemiljø. Dette sier lærere som er innstilte på å utvikle  
språkfagene, en vurdering som går igjen i store deler av  miljøet.81 Det ser ut til at en 
forbedring av fagets status slik som det oppfattes av flere er like viktig som gode 
målsettinger og begrunnelser i læreplaner. Lavstatus i språkfagene ligger, i følge Erling 
Vaagland (Germanistisk Institutt NTNU, Trondheim), blant annet begrunnet i at annet 
fremmedspråk (i dette tilfellet tysk) ikke er kompetansegivende, faget er ikke 
eksamensfag på lik linje med engelsk, faget plasseres på timeplanen parallelt med 
prosjektfag (for eksempel utplassering i arbeidslivet), og faget har bare åtte uketimer 
fordelt på tre år. Dette er i internasjonal sammenheng et lavt tall. 20 % av lærerne er 
dessuten ikke fagutdannet. 82  

                                                                                                                                                                

ikke stå oppreist. Vaagland i ”Språk og språkundervisning/2000. Se også Jon Ole Askedal,UiO, 
”Die deutsche Sprache in Norwegen – Status und Aussichten”, april 2002. 

80 NHO: Kunnskap er makt, ”Flytt Grenser, Styrket kompetanse – vår felles utfordring, Om 
styringen av utdanningssystemet i Norge”, 1991. 

81 I samtaler med forskjellige miljøer har forfatter om og om igjen blitt gjort oppmerksom på at 
valgfagrollen inviterer til at fremmedspråkfaget ikke blir tatt alvorlig i andre sammenhenger i 
skolehverdagen, som for eksempel ved oppsett av timeplanen. Det kan lett hende at faget blir en 
salderingspost. 

82 Erling Vaagland skriver i en artikkel i Språk og språkundervisning i 2002 om tyskfagets situasjon 
i norsk skole at dette er skjevheter ”som ødelegger for faget. Hvis man rettet på dette, ville 
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Denne debatten startet rett etter at annet fremmedspråk ble omgjort til valgfag i 
ungdomsskolen gjennom den såkalte planen M74. I loven om videregående opplæring 
fra 1976 kreves for allmennfaglig studieretning bare ett fremmedspråk, og det er engelsk. 
Denne valgfriheten har sannsynligvis vært et hinder for å motvirke tilvalgspråkenes 
dalende popularitet og status i undervisningssystemet i Norge. Den gangen kunne 
departementet ”ikke se at et annet fremmedspråk er et nødvendig krav for å gjøre en person 
generelt studieegnet.”83  

Dette var sannsynligvis også med på å påvirke at annet fremmedspråks status ikke har 
vært særlig høy i Norge gjennom mange år. Debatten omkring disse spørsmål fortsetter 
til dags dato. Mange mener at det virker anakronistisk at språkfagene som tilvalgsfag 
(etter at L97 har understreket språkenes betydning) ikke er obligatoriske på lik linje med 
engelsk. Fagene bør motivere til innsats og gi poeng. I dag fører denne struktur til 
”ineffektivitet og utilfredsstillende språkopplæring.”84 Et annet argument er at det likner 
ressurssløsing når unge mennesker i en alder, hvor de trenger profesjonell veiledning for 
sin fremtid, indirekte blir motivert til å kunne velge bort annet fremmedspråk midt i en 
prosess på ungdomsskolen, for å starte helt på nytt på et minimumsnivå i den 
videregående skole (C-språk). Faget teller ikke ved inntak til videregående skole og har 
ingen avgangsprøve. Denne muligheten/invitasjonen for å kunne velge bort et viktig fag 
i grunnskolen står i kontrast til signalene fra L97, og burde dermed avskaffes. Mange 
betegner  skillet mellom B- og C-språk som  ”meningsløst”. Hvis en har erkjent at 
språkfag er viktige for landet, som L97 bekrefter, da bør det følges opp fra øverste hold 
med egnete og overbevisende signaler, og krav overfor elevene og lærere. I motsetning til 
denne oppfatningen står holdningen hos et flertall lærere (ca. 65 %), nemlig at 
språkfagene ikke er ”for alle elever”85. Dette henger åpenbart sammen med valgfriheten. 
Forskjellige lærere har bekreftet i samtaler at dette systemet ikke tillater læreren å 
behandle alle likt fordi en må ta hensyn til sterke og svake elever hver for seg uten at de 
dertil nødvendige ressurser er til stede. Det kan også være at noen lærere helst bare vil 
undervise de flinke, eller at de sitter inne med spesielle pedagogiske, eller til og med 
ideologiske, grunner.  

Når fremmedspråkfag blir obligatoriske, på linje med for eksempel matematikk, vil en 
måtte finne pedagogiske løsninger som tar hensyn til alle, eventuelt gjennom 
differensiering. Det ligger et alvorlig dilemma i systemet så lenge den nasjonale 
læreplanen går ut fra at et fag er til for alle elever, mens hverdagen i praksis ser 
annerledes ut. Enkelte elever kan på denne måten være hindret fra å få adgang til en 
fremmedspråklig grunnopplæring, selv om man har lærere på skolen som kan utføre 
undervisningen. Dette henger, i følge informasjon fra Utdanningsforbundet, sammen 
med en rekke detaljerte regler og oppfatninger som forfatteren ikke skal forville seg i her. 

                                                                                                                                                                
timeplanleggere, skolerådgivere, lærere, elever og foreldre skjønne at også dette faget er viktig. Man ville 
måtte ta hensyn.” 

83 Stortingsmelding nr. 33 (1991-92), s. 37. 
84 Rita Gjørven (ILS, Oslo, i en samtale i juli 2002). 
85 Heike Speitz, Beate Lindemann, op.cit. side 26. 
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Krav om øking av fremmedspråkenes status 

Det er kommet signaler fra den nåværende øverste politiske ledelse i departementet som 
går ut på at man på nytt 86vil se på tilvalgspråkenes status. Signalene går ut på at man 
kan tenke seg å gi for eksempel fransk og tysk status som obligatorisk skolefag i 
ungdomsskolen på lik linje med andre fag. Statsråd Kristin Clemet har på en 
utdanningskonferanse i mars 2002 tatt opp hele det dilemma som henger sammen med 
valgfagordningen, og bedt et utvalg å se på dette. 87 Regjeringen oppnevnte ved Kongelig 
Resolusjon 5. oktober 2001 et såkalt Kvalitetsutvalg. I juni 2002 har dette utvalget kommet 
med en delinnstilling.88 Utvalget skal avslutte sitt arbeid våren 2003. I henhold til 
mandatet skal Kvalitetsutvalget bl.a. ” legge vekt på det internasjonale perspektivet, ved å se 
den norske grunnopplæringen i forhold til utvikling og tendenser i andre land.”  

En kan gå ut fra at utvalget i sin sluttrapport også vil komme inn på en vurdering av 
undervisningen av tilvalgsspråkene, selv om disse fagene ikke uttrykkelig er nevnt i 
mandatet. Når en ser på Norges stilling i global sammenheng, og utviklingen av 
fagdiskusjonen om behovet for styrking av flere fremmedspråk over flere år, må en 
kunne forvente at Kvalitetsutvalget vil vurdere disse spørsmål samt eventuelt komme med 
konkrete forslag som kan være egnet til å styrke språkfagene som hittil er valgfag i 
grunnskolen. Hvis konkrete forslag blir lagt frem i denne retningen, og hvis disse vinner 
allmenn oppslutning, vil en ha kommet et skritt videre i forsøket på styrking av 
fremmedspråkopplæringen i Norge.  

Status fra Telemarksforsking Notodden 

I rammen av Det europeiske språkåret 2001 har Telemarksforsking Notodden, i 
samarbeid med Universitetet i Trømsø (UiTr),  gjennomført en undersøkelse av ”Status 
for annet fremmedspråk i norsk ungdomsskole”89. Forfatterne Heike Speitz og Beate 
Lindemann gir i en landsomfattende undersøkelse innblikk i skolens hverdag. 
Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser og intervjuer fra et representativt utvalg 
                                                      

86 Allerede i 1999 slo Grunnskolerådet fast at språkfagene bør få status som obligatoriske fag. 
Det ble denne gangen også foreslått at alle ungdomsskoler bør gi et språktilbud på to 
fremmedspråk ved siden av engelsk. 

87 Sitat statsråd Kristin Clemet (H), 13. mars 2002, Utdanningskonferansen om fremtidens 
skole, særlig om kvalitetsvurdering i skolen. Ifølge referat fra Høyres hjemmeside kom statsråden 
bl.a.. inn på annet fremmedspråk: ”Clemet uttrykte også sterk bekymring for situasjonen for annet 
fremmedspråk. På ungdomstrinnet fullfører bare litt over halvparten av elevene tysk og fransk. I 
videregående skole har lærere i språk gjennomgående høy alder og rekruttering til språkfag ved 
universiteter og høyskoler er svært dårlig. Virkemidler som Kvalitetsutvalget blir bedt om å 
vurdere er blant annet å gjøre faget tellende ved opptak til videregående opplæring og kreve 
annet fremmedspråk som tilleggskrav for studiekompetanse.”  

88 I det opprinnelige mandatet ble Kvalitetsutvalget bedt om ”å foreslå et rammeverk for en 
helhetlig tilnærming til kvalitetsvurdering i gruppeopplæringen, herunder rapportering og 
oppfølging.” Den omfattende delinnstillingen (”Første klasses fra første klasse”) om utfordringen for 
kvalitetssikringen av det norske utdanningssystemet er avgitt 14. juni 2002. Blant annet går 
utvalget her detaljert inn i det nåværende systemets ansvarsfordeling og struktur.  

89 Heike Speitz, Beate Lindemann: ”Jeg valgte tysk fordi hele familien min ville det, men jeg 
angrer” i ”Status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole”, Telemarksforskning Notodden, 
januar 2002, ISBN: 82-7463-080-7 



3. Utdanningssystemet i Norge 

Side 61 

skoler i Sør-Norge og Nord-Norge. Analysen får frem en rekke forhold i systemet som 
hver for seg kan utgjøre et hinder for konstruktiv måloppnåelse.  

Rapporten fra Telemarksforsking konkluderer med at ”annet fremmedspråk i norsk 
ungdomsskole er på grunnleggende vis preget av inkonsistente og innbyrdes motstridende signaler 
til både skoleledelsen, lærere, elever og foresatte.”90 Ut fra dette konkluderes det med andre 
ord at det er store sprik mellom målene i L97 og resultatene i den praktiske hverdag i 
Norge i dag. Hvorvidt disse signalene direkte påvirker den fortsatt synkende status 2. 
fremmedspråk har hos elevene i grunnskolen og den videregående skolen, samt hos 
lærerne, kan en bare anta. Flere årsaker ligger i fagenes rammebetingelser, men også i 
holdninger generelt, og i pedagogisk praksis og undervisningsmetoder. Flere av disse 
elementene er belyst i rapporten. Analysen i anledning Det europeiske språkåret er en 
begynnelse på en viktig og konkret kartlegging av undervisningssystemets struktur og 
tilbud. Mer dyptgående forskning er nødvendig. Undersøkelsen har dokumentert et 
relativt stort frafall blant elevene som valgte tilvalgsfagene tysk eller fransk på 
ungdomsskolen.91 Det finnes flere sporadiske undersøkelser som viser en liknende trend. 
En av dem er en pilotundersøkelse for en semesteroppgave på ILS i 1999.92 Her ble det 
undersøkt to klasser med C-språk i to videregående skoler. Det viste seg at over 
halvparten av elevene med tysk som C-språk allerede hadde hatt tysk i grunnskolen, 
altså mer enn halvparten begynte forfra igjen.  

Grunnleggende holdninger ved valg av 2. fremmedspråk 

De grunnleggende holdninger i forhold til tilvalgsspråket tysk hos elever er selvsagt av 
interesse å utrede nærmere. Det sprenger rammen for denne undersøkelsen å gå dypere 
inn i denne problemstillingen. Det generelle inntrykk er dog at elevenes holdning er 
sterkt påvirket både hjemmefra, fra vennekretsen og fra motetrender i samfunnet. Det 
spiller en viktig rolle ved valg eller bortvalg av annet fremmedspråk, så lenge 
tilvalgsspråket er valgfritt. Ut fra samtaler i forbindelse med intervjuene for denne 
analysen kom det frem to trender som skal være karakteristiske for elever som ikke har 
spesielle mål eller engasjement mht. annet fremmedspråk: den ene er at engelsk er det 
mest rasjonelle valg når det gjelder fremmedspråk. ”Med engelsk klarer jeg meg gjennom 
hele verden, men med andre språk bare her og der,” og ”jeg hører og ser ikke tysk i vårt miljø, 
hvorfor skal jeg gidde å satse på dette språk?” Det ser ut som om denne oppfatningen i dag er 
utbredt hos mange unge mennesker som ikke er særlig engasjert i forhold til språk. 
Oppfatningen kan forstås. Datarevolusjonen og en sterk engelsk og amerikansk dominert 
pop- og filmbransje har bidratt til dette allerede i flere tiår. Disse bransjenes tilbud fostrer 
også frem trender som ungdommen identifiserer seg med. Trendene/motene er 
identitetsskapende. De som vil slå et slag for læring av andre språk i tillegg, må være 

                                                      
90 Side 33, side 34: ”Den foreliggende undersøkelsen viser at situasjonen er overraskende uforandret per i 

dag, og at det fra skolemyndighetenes side ikke er tatt de organisatoriske konsekvensene for å få realisert det 
2. fremmedspråket som et fag for alle elever på ungdomsskolen.” 

91 Av 28.831 elever som begynte med tysk i 8. klasse skoleåret 1998/99 var det igjen 20.612 i 
begynnelsen av 10. klasse i 2000/2001. Det betyr at nesten 30 % av elevene i tilvalgsspråket tysk 
sluttet i løpet av 8. eller 9. klasse. (Analysen side 9.) 

92 Referert i foredrag av Siri Lundin Keller (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling), 
Universitetet i Oslo, i Goethe Institut, Oslo, oktober 2000. 
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innstilt på, som det ble fremhevet før, å overskride en del barrierer, bl.a. ved å engasjere 
elevene med moderne undervisningsmetoder som imøtekommer elevenes interesser.  

Det vil alltid være noen elever som vil interessere seg for slike tilbud, mens andre ut fra 
forskjellige grunner i utgangspunktet ikke vil la seg friste. Erfaringen med nye 
undervisningsmetoder som er utprøvd i flere europeiske land, bl.a. i Finland, viser at 
også teoretisk svake elever kan begeistres for fremmedspråk når de får ansvar for egen 
læring og fremgang. Derfor bør undervisningsmyndighetene ta et valg på om de 
gjennom obligatorisk tilbud vil gi et grunnlag for allmenndannelse på flere nivåer for 
alle, eller ikke. Når en differensierer mellom forskjellige tilbud og nivåer på 
ungdomsskolen, vil en kunne gjøre fremmedspråkundervisningen spennende for alle 
elever, også de som senere vil velge yrkesfaglig videreutdanning. Flere inntrykk fra 
elevenes begrunnelse for valg av annet fremmedspråk i ungdomsskolen, se 
Telemarksforsking Notodden. 93 

Den videregående skolen 

På grunn av den nåværende struktur får C-språket i den videregående skolen vanskelige 
betingelser. Det henger sammen med at en del av elevene som mer eller mindre hadde 
tilfredsstillende undervisning på B-språk i ungdomsskolen, og elever som begynner med 
B-språket i den videregående skolen, går over til C-språk med den begrunnelse at det er 
lettere å få en bedre karakter til eksamen. Det finnes visst i dag flere videregående skoler 
som gjør om alle B-språkklassene i 2-klasse om til C-grupper slik at B-språket i realiteten 
faller bort. Det kan være fare for at slike ad hoc løsninger sprer seg fordi det foreløpig 
ikke finnes offentlig styring som ville kunne hindre en slik utvikling. I skolemiljøene ble 
det bekreftet at B-språk fordypningskurs får stadig mindre omfang. Fordypning kan en 
som regel bare ta når en har gjennomgått språkundervisningen, altså såkalte B-fag i 
ungdomsskolen med fortsettelse i videregående skole. Det foreligger en trend i retning av 
at valg av fordypningsfag går dramatisk ned, noe som har reelle konsekvenser for 
samfunnets samlete kunnskapsnivå ved avsluttet videregående opplæring. I henhold til 
tall fra Videregående Skoles informasjonssystem (VSI) 94 er antall elever som tar 
fordypningsfag, for eksempel i tysk, mer enn halvert siden 1996. Trenden gjelder også for 
andre fremmedspråk. En av grunnene som har påskyndet denne utviklingen skal henge 
sammen med den senere tids øking av poengtall for realfag i den videregående skolen, 
noe som hadde til hensikt å fremme valg av realfag. I dag velger flinke elever visst nok 3 
realfag i stedet for 2 pluss 1 språkfag (som tidligere). For realfagene får elevene flere 
poeng enn for språkfag, noe som skal spille en vesentlig rolle i elevenes valg eller 
bortvalg av fag. Undervisningsforbundet sier til dette i sitt brev til UFD sommeren 2002:  

”For å stimulere flere til å velge språklig fordypning i videregående opplæring, bør det gis 
ekstra poeng til elever som velger maksimal fordypning i språkfag, på samme måten som det 
gjøres i realfag. Skolene bør stimuleres til å opprette og opprettholde B-språkgrupper, for 
eksempel ved bonusordninger eller andre former for ekstra ressurstildeling. Det bør også 
legges til rette for etablering av kontakt, med mulig studieopphold, med skoler i land der 
fordypningsspråket brukes.” 

                                                      
93 Telemarksforsking Notodden (2002), Heike Speitz, Beate Lindemann, op.cit., side 22-23. 
94 Tall fra VSI innhentet fra Læringssenteret september 2002; ”oppmeldinger til eksamen ved 

videregående skoler for 2000 og 2001.” I tillegg: samtaler med forskjellige eksperter og skolefolk. 
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Den videregående skolen arver øyensynlig valgfrihetens dilemma og konsekvenser fra 
ungdomsskolen. I andre omgang har disse konsekvensene hatt en tendens til å smitte 
over på fagutdanningen på universiteter og høyskoler. Disse sliter med rekruttering av 
kvalifiserte studenter med fremmedspråkkunnskap.95 Dette påvirker også 
lærerutdanningen. På den andre siden er de fleste tradisjonelle høyere lærereanstaltenes 
utdanningstilbud ”i stor grad ikke innrettet godt nok mot språklæreryrket. Praktisk-pedagogisk 
utdanning har synkende søkning til fransk og tysk fagdidaktikk,” bekrefter Rita Gjørven (ILS) 
Oslo, i en samtale i juli 2002.  

Observasjoner fra ”Språkenes herre” 

En kvalifisert observatør av språkundervisningen på den norske skolen er den flerårige 
leder for fremmedspråkundervisningen i NRKs Undervisningsradioen, Svein Wiel 
Jørgensen. Kort før han gikk av med pensjon og undervisningsradio ble nedlagt ved 
årsskiftet 2001/2002, ba vi Jørgensen om å oppsummere sine observasjoner særlig mht 
tysk. Han bekrefter at han ut fra sitt ståsted har observert en negativ utvikling for tysk 
språk i Norge i løpet av de siste 10 år. ”Dessverre har jeg gjennom tilbakemeldinger fra skolene 
og lærerne fått inntrykk av at programmene våre stadig burde bli enklere og lettere, fordi nivået i 
videregående skole i annet fremmedspråk har sunket drastisk. Dessuten var det stadig færre klasser 
med fordypning.” NRK Undervisningsradioens tyskspråklige programmer har i mange år 
vært et nyttig supplement for tysklærerne i hele landet, særlig aktualitetsprogrammene 
”Im Blickpunkt” og de årlige språkheftene (med hørespill, dokumentasjon, features om 
spesielle hendelser eller kulturbegivenheter) ”har vært gull verdt” for skolene. De fleste 
av de allmennfaglige skolene har kjøpt klassesett for lytting, lesing og språkforståelse.96 
Wiel Jørgensen, som selv er tysklærer i den videregående skolen, vil nødig gå inn i 
debatten om lærernes utdanning i fremmedspråk eller debatten om konservative kontra 
moderne undervisningsformer for tyskundervisningen. For ham ligger tilbakegangen for 
annet fremmedspråk, og i dette tilfellet tysk, hovedsakelig i at engelsk har fått et kolossalt 
fortrinn i vår hverdag og i samfunnets bevissthet. ”Engelsk har overtatt til de grader, - over 
alt, i mediene og i skolene.” Wiel Jørgensen har inntrykk av at norske ungdommer i dag er 
meget flinke i engelsk, særlig i engelsk muntlig. ”Og når folk tror at engelsk åpner alle dører, 
da velger de bort andre språk hvis ikke de har en spesiell motivasjon.,” sier ”Språkenes herre” i 
NRK. ”Hvis man vil at ungdommen lærer flere språk, må annet fremmedspråk oppgraderes i 
undervisningssammenheng,” sier Svein Wiel Jørgensen. ”Det nåværende skille mellom B- og C-
språk er meningsløst. Tysk må læres skikkelig og grundig i ungdomsskolen (fra 6. eller 7. klasse), 
og derfor bør faget97 bli obligatorisk, alt annet burde være underordnet.” Svein Wiel Jørgensen 
ser, ut fra sin egen erfaring med elever og studenter, at bortvalg av tysk i tidlig skolealder 
har følger for studentenes senere valg av studiested.  

                                                      
95 Kvalitetsreformens internasjonaliseringstiltak, se innledningen, er tenkt til å motvirke denne 

trenden. Om det internasjonale tilbud på universiteter og høyskoler vil resultere i forandringer i 
tilbudet på grunnskolene og den videregående skolen, samt elevenes interesse for valg av 
fremmedspråk, vil en først kunne evaluere etter at det har gått en viss tid. 

96 NRK Undervisningsradioen med sitt fremmedspråklige tilbud ble overraskende nedlagt ved 
årsskifte 2001/2002. 

97 Dette gjelder også andre tilvalgsspråk. 
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Lærerutdanningen 

Lærerutdanningen er et stikkord som gjentas i forbindelse med fremmedspråkenes status 
i norsk skole og elevenes interesse for faget. Speitz/Lindemann (2002) viser bl.a. at over 
halvparten av de intervjuete lærere var over 50 år. Alder er i og for seg intet entydig 
kvalitetskriterium verken i den ene eller andre retning. Men når alder settes sammen 
med utdanning og videreutdanningsmuligheter, faglige metoder i undervisningen, samt 
fremtidens sannsynlige krav, kan en del slutninger trekkes. Ikke alle lærere har anledning 
til å oppdatere seg i faget, og mange lærere underviser i flere fag samtidig. Er det 
anledning til etterutdanning på en skole, veier ofte de ”tunge fagene” mest, slår 
rapporten fra Telemarksforsking fast. Speitz/Lindemann slutter ut fra lærernes alder at 
de fleste nåværende lærere vil ha forlatt skolen om ca. 10-15 år. Dette er alarmerende tall, 
spesielt sett i sammenheng med de siste års lave studenttall i språkfagene på 
universiteter og høyskoler. Flertallet av de lærere som var med i undersøkelsen bekreftet 
at de synes de nye planene er interessante, men at de underviser som før. Bare en brøkdel 
av lærerne hadde anledning til å benytte seg av etterutdanningstilbud, og hos de fleste 
spiller læreboken i undervisningen fremdeles en stor eller relativt stor rolle, dvs. at 
elevene hovedsakelig oversetter og leser. Undersøkelsen får også frem at svært mange 
lærere uttrykte; 

”…at de selv ikke så på sitt språkfag som et fag for alle elever. Faget oppfattes som teoretisk 
og legger opp til systematiske og hovedsakelig skriftlige arbeidsmetoder. Dette utelukker 
etter lærernes mening en god del elever fra å kunne lykkes – og disse elevene burde heller 
velge andre tilvalgsfag. Tilvalgsspråkene som fag beskrives som en ekstra byrde.”98  

I dette utsagnet ligger implisitt en motsetning til det som er nedfelt i Læreplanverket ’97 
og oppfatninger i det internasjonale fagmiljø som går i retning av at språkfag er et 
allment dannelsesfag som skal være tilgjengelig for alle. Det ser ut som om lærerne 
trenger både mer og bedre fagutdanning, og krav fra sine arbeidsgivere om å tilrettelegge 
undervisningen i samsvar med moderne språkopplæring. I et foredrag i Goethe Institut 
Oslo skisserte Siri Lundin Keller (ILS) hvordan den utilfredsstillende situasjonen ved 
fremmedspråkopplæringen på ungdomskolen smitter over på arbeidsbetingelsene i den 
videregående skolen. Hun satte bl.a. fingeren på lærernes ofte manglende faglige 
kompetanse i ungdomsskolen.99 

Denne situasjon vil etter en rekke fagfolks vurdering kunne forandres bare hvis 
språkfagene blir obligatoriske på lik linje med de andre obligatoriske fagene på 
ungdomstrinnet. Fra det tidspunkt dette skjer, vil faget måtte vurderes med karakter og 
gi poeng ved opptak i den videregående skole. Dette igjen gir flere andre signaler. Større 
tyngde i systemet gir større tyngde og status i relasjon til både elevene, lærerne og 
skoleledelsen. Den nåværende situasjonen oppmuntrer en del elever til å slutte i 
språkfagene i ungdomsskolen fordi fagene ikke prioriteres høyt nok (ikke 
kompetansegivende). Vel så viktig vil sannsynligvis et annet signal være: 
undervisningstilbudet på den enkelte skole vil måtte tilpasses de nye krav, for dermed å 
                                                      

98 Kapittel 5.4 ”Tilvalgsspråk – et fag for alle elever”, side 24 og 25, + Lærernes holdninger, side 
25/26, + kapittel 5.5 ”Undervisningspraksis”, side 27-32. 

99 ”Per definisjon kan man (ennå!) undervise i tysk på alle trinn i den 10-årige grunnskolen uten noen 
som helst form for utdanning i faget tysk, dersom man bare har den 4-årige lærerskolen. Det er alt for mange 
tysklærere som verken har formell kompetanse eller realkompetanse for å kunne undervise i tysk. Det finnes 
alt for mange tysklærere som aldri har vært i et tysktalende land.” 
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få opp den kvalitative språkferdigheten hos flere elever. Dette henger sammen med at 
fagets status også spiller en avgjørende rolle ved lærernes og skoleledelsens satsing på 
fagenes utvikling. Så snart for eksempel tyskfaget blir obligatorisk, må enhver etter hvert 
akseptere at faget skal utvikles pedagogisk til å bli et fag for alle elever. Fra den stund av 
vil nåværende lærere og nye lærerstudenter få klarere signaler om fagets betydning 
innenfor undervisningstilbudet, og dermed for lærernes egen karriereutvikling. Dette 
igjen vil kunne få innflytelse på lærernes opplæring og videreutdanning, herunder en 
større satsing på moderne didaktiske metoder i undervisningen av annet 
fremmedspråk.100 Denne prosessen ser ut til å være i gang på mange nivåer i 
utdanningssystemet (inntrykk samlet i løpet av utviklingen i 2002). Først når denne 
bevisstheten blir sterkere, vil en kunne komme bort fra den oppfatning at fremmedspråk 
er teoretiske fag. I fremtiden vil ikke først og fremst språkets teoretiske struktur stå i 
søkelyset, men spørsmålet:  

Hvordan lære et fremmedspråk? Hvilket innhold, hvilken form og metode bør brukes i 
undervisningstimen? Hvordan kan elevene ellers bli engasjert i å oppnå et godt resultat i 
sin allmenndannelse?  

Utdanningsforbundet (UF) har sommeren 2002 signalisert overfor departementet (UFD) 
at forbundet ”ser behov for å styrke fremmedspråkundervisningen i grunnskolen og i den 
videregående skole,” og viser til resultatene fra arbeidet i en faggruppe. I brevet gjengir UF 
en rekke forslag og tiltak som faggruppen har formulert.101 Disse forslag går både på 
forbedringen av struktur- og rammebetingelser for fremmedspråkfagene og på innhold i 
undervisningen og lærernes muligheter til kompetanseheving gjennom kontinuerlig 
etter- og videreutdanning. Selv om dette brevet formelt sett ennå ikke representerer en ny 
politikk fra UF (det er ennå ikke behandlet i de formelle organene), kan en dog se det som 
et signal på nytenkning. Dermed vil en kunne forvente at prosessen som går ut på å få til 
en styrking av undervisningen i andre fremmedspråk enn engelsk, har flere muligheter 
til å lykkes enn før. Dermed kan dette brevet anses å være et viktig innspill i 
språkkompetanse- og undervisningsdebatten i Norge. Lærerne er avgjørende medspillere 
hvis en vil nå målene om øking av fremmedspråkkompetansen i Norge. 
Utdanningsforbundet organiserer størsteparten av alle lærere i Norge.  

                                                      
100 Planer for kompetanseutvikling i ungdomsskolen fra år 2000, Tilvalgsspråk, KUF, side 4: 

”Fagets nye legitimering som ferdighets-, kultur- og danningsfag skaper nye kompetansebehov hos de 
lærerne som underviser i faget. En konsekvens av at tilvalgsspråk tysk og fransk skal være tilgjengelig for 
alle, er at det må legges til rette for at alle elever kan lære det.” Læreplanen for faget stiller store krav til 
lærernes egen språkkompetanse og kulturinnsikt….” 

101 Brev til Utdanningsdepartementet (UFD) fra 28.8. 2002. Sitat fra Undervisningsforbundets 
brev til departementet: ”Gruppen har foreslått en rekke tiltak som kan bidra til å styrke opplæringen i 
fremmedspråk. Fremmedspråk er i denne sammenhengen å forstå som andre fremmedspråk enn engelsk. 
Gruppen ønsker ikke å begrense opplæringstilbudet til fransk og engelsk, men har også pekt på behov og 
muligheter for å utvide språkopplæringen til å gjelde flere språk. Gruppen har som utgangspunkt for sine 
forslag at Norge, som et lite språksamfunn, har behov for å styrke sin samlede nasjonale språkkompetanse. 
Gruppen har også understreket at opplæringen i andre fremmedspråk må omfatte alle elevene. 
Arbeidsgruppens forslag er samlet i tre hovedpunkter: struktur og rammebetingelser, innhold i 
undervisningen og forskning, forsøk og utdanning.” 
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Etterutdanningen av språklærere 

Under studiene, undersøkelsene og samtalene som danner bakgrunn for den 
foreliggende utredningen, har forfatteren fått det bestemte inntrykk at Norge trenger økt 
satsing på utdanning og etterutdanning av språklærere. Tilretteleggelsen av denne 
utdanningen og etterutdanningen ser ut til å måtte bli forandret radikalt i forhold til den 
utdannelsen lærerne fikk for 20-30-40 år siden. Når det gjelder innhold i undervisningen, 
peker Undervisningsforbundets arbeidsgruppe102 på nødvendigheten av allsidige 
aktiviteter og arbeidsformer samt utvikling av kommunikativ kompetanse. Forbundet 
understreker at lærerne trenger etter- og videreutdanning, og at ”fagstudiene i språk for 
språklærere må knyttes nærmere til skolens behov,” samt: ”…det trengs også forskningsmessig 
evaluering av lærernes grunnutdanning og etter- og videreutdanning.” Nytenking og faglig 
debatt omkring disse utfordringene er igangsatt. Se også avsnitt: ”kvalitetsutvalgets” 
oppdrag og arbeid.  

Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF) har våren 2002 utlyst 
midler for utviklingsforslag til et ”nasjonalt etter- og videreutdanningstilbud i tysk og 
fransk med vekt på bruk av IKT.” 103 Dette utviklingsarbeid er nå i gang, og man 
forventer et første tilbud i 2003. I august 2002 er det til dette prosjekt bevilget åtte 
millioner kroner, spesielt for tysk- og fransklærere i grunnskolen og den videregående 
skolen.104  

 

 

                                                      
102 Brev av 23.8.2002. 
103 SOFF, utlysningen 24. april 2002, Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, samt Høgskolen i 

Agder og Østfold er inviterte til å søke. 
104 Aftenposten, 22.8.02. 
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4. Konklusjon - veien videre 

”Ut i verden med bare engelsk?”, valgte vi å kalle denne analysen. Det viser seg at 
Norge trenger flere fremmedspråk enn engelsk. Fremmedspråk er del av kunnskapen og 
kompetansen som kreves i dag og i fremtiden. Dokumentasjonen i denne rapporten om 
behov for tysk understreker at vi riktignok kan påstå at de fleste ”kan klare/kan greie” 
seg med engelsk ute hvis formålet er begrenset til ”å greie seg”. Men hvis vi derimot vil 
noe mer, ikke vil tillate at konkurrenter går forbi oss, eller hvis vi vil forstå andre 
mennesker og kulturer i forskjellige situasjoner bedre eller grundigere enn bare ”så vi 
greier oss”, da har vi behov for mer fremmedspråkkunnskap.  

”Interessen for europeiske land og europeiske prosesser bør mobiliseres fra høyeste hold, og 
dette uavhengig av medlemskapsspørsmålet. Det vil tydeliggjøre behovet for styrking av 
språk- og kulturforståelsen.”  

Dette sa en ung lærer ved en videregående skole på Østlandet til forfatteren av denne 
rapporten i fjor høst. 

Læring av fremmedspråk utenom engelsk er en dyd av nødvendighet og vil virke 
berikende for samfunnets forståelse av eget ståsted. Fremmedspråkene er del av 
kunnskaps- og kompetansebehovet Norge har som nasjon og den enkelte har for å 
orientere seg og for å kunne kommunisere. Norge er ekstremt avhengig av internasjonalt 
samarbeid. Barn og unge bør tidlig gis anledning til også å oppdage de kontinentale 
naboland og kulturtradisjonene som binder Norge til denne delen av Europa. Dermed vil 
en på sikt kunne balansere forholdet mellom den angelsaksiske og den kontinentale 
verden. Dette ikke som en erstatning, men som et supplement. Fremmedspråkene ut over 
engelsk bør anses å være basiskunnskap. Barn og ungdom har en rett til undervisning i 
basiskunnskap, slik at alle barn får muligheten til å bygge videre på et bredt 
kunnskapsnivå senere i livet. (”Den som vet litt, vil vite mer…”) Når rammebetingelsene i 
undervisningssystemet for andre fremmedspråk enn engelsk forbedres, vil dette i 
utgangspunktet kunne komme alle fremmedspråkene til gode, også tysk.  

Hva er nødvendig - hvor ligger behovet? 
Denne rapporten dokumenterer behovet for tysk på forskjellige områder. Et av dem er 
eksportnæringens behov. Men det er også en viktig politisk og kulturpolitisk 
dimensjon som i våre dager trer klarere frem enn for noen år tilbake. Det gjelder Norges 
plassering i et Europa i forvandling. Det gjelder å vite hvem vi er og hvor vi står, som daglig 
leder i Europa-programmet har formulert det. Nordmenn er ikke bare i høy grad 
avhengig av utenrikshandel, men har også sine røtter i den mangfoldige europeiske 
kulturtradisjonen. Dette kulturlandskap er i dag også et viktig politisk nærområde. 
Regjeringen har signalisert betydningen av språk- og kulturforståelse i forbindelse med 
utviklingen i det ”nye” Europa, med et planlagt utvidet EU med nær 500 millioner 
mennesker fra 2004. Norge er nødt til å forholde seg til denne utviklingen ved aktivt å 
forberede seg på å ivareta sine nasjonale interesser. I Europarådet har Norge forpliktet 
seg til at unge mennesker gjennom undervisningssystemet skal få tilbud og undervisning 
i flere fremmedspråk. Norge et lite språk- og kulturområde. Sveits vil kunne tjene som 
eksempel. Her er det i følge en nasjonal plan (”Sprachenkonzept Schweiz”) selvsagt at 
elevene skal undervises i flere språk. Man kan si at et lite land trenger flere 
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fremmedspråk enn de store som kommer langt med sitt eget ved siden av engelsk 
(eksempler: Frankrike og Tyskland.)  

Mer forskning må til for å komme frem til en tilfredsstillende forståelse av relasjonen 
mellom det nasjonale kvantitative og kvalitative behov for fremmedspråk og det tilbud 
skolesystemet kan gi elevene gjennom undervisningen. Denne rapporten har kartlagt 
dette behov for mer forskning.  

Hvilke språk er mest aktuelle? Alle språk kan være like viktige, det kommer an på 
behovet, men det er en del store europeiske språk som gir en verdifull plattform og 
legger et grunnlag hos unge mennesker for videre læring og utvikling senere i livet. 
Dessuten er de store europeiske språk nyttige ut fra sin tallmessige utbredelse. Det er for 
eksempel 100 millioner mennesker som taler tysk i Europa. Derfor er tysk viktig. Andre 
store språk som er viktige for Norge er fransk, spansk, italiensk og russisk.  

Hvem har oppgaven og ansvaret for fremmedspråkopplæringen? Samfunnet som helhet 
har et ansvar. Motivasjonen starter i hjemmet. Samfunnet er mer enn hjemmet og skolene. 
Samfunnet er sammensatt av alle borgere, som ved valg delegerer styringen til politikere, 
bl.a. undervisningspolitikken. Utdanningspolitikerne legger føringer og bør se til at 
elevene og studentene får noe verdifullt igjen for læringen av fremmedspråk, enten i 
form av poeng eller andre virkemidler, som for eksempel anerkjente eksamensbevis. Men 
selvsagt må elever først og fremst overbevises om verdien av fremmedspråklæringen for 
egen kompetanse og fremtidige veivalg. Dette gjøres bl.a. ved at fremmedspråkfagene får 
den nødvendige tyngde og status, og ved at man i større grad enn hittil oppretter 
kontakter med skoler i utlandet.  

De øverste politiske ansvarlige myndigheter bør vise vei gjennom en tydelig nasjonal 
plan. Denne bør understreke hva som er av nasjonal interesse for Norge. Målsettingene 
for tilvalgsspråkene som var nedfelt i reform L97 sammenfatter allerede det som er 
viktig. Men disse tankene bør gjentas og innlemmes i en nasjonal plan som understreker 
betydningen av disse målsettingene for hele samfunnet og ikke bare for skolen. M.a.o. 
burde fremmedspråkkompetanse som allmennkunnskap og redskapskompetanse settes i 
sammenheng med de generelle nasjonale krav til kunnskap og kompetanse som en 
utfordring i vår tid. Dette må understrekes på en slik måte at alle ledd i samfunnet har 
anledning til å ta utfordringene alvorlig. Det ser ikke ut som om ordene i L97 er kommet 
tydelig nok ut i samfunnets bevissthet. Denne rapporten har avdekket et gap mellom ord 
og handling i undervisningssystemet. En påfølgende og supplerende 
undervisningsdebatt vil måtte trekke med seg en debatt om undervisningssystemets 
innhold og struktur. I denne rapporten har vi også avdekket behov for konkretiseringen 
av kvalitative minstekrav mht. elevens fremmedspråkkunnskap etter gjennomgått 
grunnskoleopplæring. Disse bør kunne sammenliknes (se Europarådets forslag). 

Når bør en begynne å gjøre barn og unge mennesker fortrolig med flere fremmedspråk 
og andre kulturer? Så tidlig som mulig, sier den moderne pedagogikken. I begynnelsen 
av 90-årene ga NHO gjennom flere rapporter sitt bidrag til den undervisningspolitiske 
debatten i Norge. Hensikten var å styrke systemet på alle nivåer. Ved siden av rapporten 
”Kunnskapens pris”, kom ”Kunnskap er makt” i 1991. Her gikk NHO inn i styringsspørsmål. 
Innledningsvis ble det understreket at utdanning og kompetanseoppbygging i de senere 
år har vært uklare og at ”Norge mangler en nasjonal, samlende utdanningspolitikk basert 
på avklarede mål, solide faglige analyser og grunnleggende strategiske vurderinger.”105 
                                                      

105 NHO- Seksjon Kompetanse: ”Kunnskap er makt”, om styringen av utdanningssystemet i 
Norge, mars 1991, side 4 og 5. 
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Ved siden av den generelle gjennomgangen av behov for kompetanseheving for hele 
samfunnet på alle nivåer, understreker NHO særlig grunnskolens viktige oppgave i 
begynnelsen av et menneskes utdanningsprosess:  

”Det går mange stier i et menneskes liv. Noen av de viktigste er de som fører til 
kunnskapens verden. Men uklare politiske signaler, motstridende målsettinger, dårlig 
ressursstyring og manglende sammenheng gjør at stiene i dag er uvanlig tornefulle. Mange 
som søker utdanning snur derfor før de burde. Andre stopper opp. Og noen strever seg 
videre, men kommer på langt nær så langt som de i utgangspunktet hadde evner og 
forutsetninger til. Til syvende og sist rammer dette oss alle.”  

Disse utsagn er fremdeles aktuelle i dag. Utfordringer er det flere av. Grunnlaget for all 
språkundervisning i skolen bør først og fremst ligge i høy kvalitet på 
morsmålsundervisningen. Det er en løpende debatt om at også denne bør være bedre enn 
den er, og at engelsk er blitt dominerende i samfunnet.106 I forbindelse med spørsmålet 
om styrkingen av fremmedspråk er det viktig å fastholde: Hvis morsmålsopplæringen 
svikter og ikke styrkes målrettet, svekkes også grunnlaget for 
fremmedspråkundervisningen. Språknøkkelen åpner mange dører.  

Hindringer 
Distanserte holdninger i samfunnet overfor utlandet og utenlandske erfaringer, som det 
er avdekket at ligger under overflaten, bør diskuteres åpent. Det kan være mulig at mer 
informasjon på lang sikt vil kunne forandre en del av disse holdninger, i det minste ved 
samfunnets ledere.  

Hvis politikerne vil være overbevisende, må de være offensive og klare. Tunge 
samfunnstopper bør understreke at nasjonal selvgodhet ikke brøyter veien inn i 
fremtiden. En nasjonal dugnad må til, fordi vi står sannsynligvis overfor en snuoperasjon 
av en stor og tung båt, en båt hvis retning ikke kan forandres raskt, og hvor operasjonen 
er vanskelig fordi det står mange styrmenn med forskjellige oppfatninger på broen. 
Sannsynligvis må en del operasjoner taes en etter en. De nødvendige støttespillerne, bl.a. 
lærerne, bør trekkes med. De trenger oppmuntring og videreutdanning på moderne 
undervisningsinnhold- og metoder. Mye er kjent. Nå gjelder det å ta viten i bruk. 
Prosessen for å få i gang snuoperasjoner har startet. Debatten bør føres åpent hele tiden, 
for å vinne gehør og aksept, helst hos majoriteten i befolkningen.  

Ved siden av undervisningspolitiske tiltak, trenger man kanskje også moderne 
markedsføringstiltak for å øke interessen. Historikeren Arve T. Thorsen er overbevist 
om at man må slå på ”PR-trommen” for å få gehør for fremmedspråk hos foreldre og 
elever:  

”Rekrutteringen til språkfagene, kanskje særlig tysk, svikter, og i dagens virkelighet må 
språkfag kanskje markedsføres mer bevisst og på en ny måte, for et publikum som ofte ikke 
vet hva språkstudium faktisk kan by på. Jeg tror, ut fra mitt ståsted, at det er viktig å 
markedsføre et språkstudium som inngangsporten til noe mer enn bare til språket i seg selv. 

                                                      
106 Se uttalelser fra Stortingspresident Per Lønning i denne analysen. Interessant er også – om 

enn ikke direkte i denne sammenhengen – et innlegg i Aftenposten 31. desember 2002 av professor 
Svein Lie, Universitetet i Oslo, hvor forfatteren kommer inn på den dominerende utbredelse av 
engelsk i Norden i dag, og faren for de nordiske morsmål som er forbundet med det.  
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Kanskje er det troen på at overfladisk kommunikasjon er tilstrekkelig for den som vil utvide 
horisonten, som gjør at mange tror at det holder å lære seg engelsk. Da er den store 
utfordringen å vise at et språkstudium er en nøkkel til dypere forståelse av andre kulturer og 
andre mennesker enn dem vi kjenner best.” 

Norges velstand er i de senere år i stor grad blitt bygget på olje- og gassproduksjonen. 
Mye av verdiskapningen i dette landet er resultat av hardt og godt arbeid, men også av 
en porsjon flaks som ved olje- og gassfunnene på norsk kontinentalsokkel. 
Velstandsøkningen, som har fulgt oljeeventyret, ser på lang sikt ut til å få målbare 
negative virkninger for Norges konkurranseevne innenfor tradisjonelle produkter og 
industri. Konkurranseevnen står ikke lenger i samsvar med den høye velstanden. I 
internasjonale analyser vises det til at Norge er det land med ”størst økonomisk 
fallhøyde”. Nordmenn lever i dag ”langt over evne, dvs. hva konkurranseevne tilsier”. 
Dette i følge en studie av World Economic Forum som er referert på NHOs årskonferanse 
2002.107 Dette gapet mellom velstand og konkurranseevne eller produktivitet har flere 
årsaker. Rapporten peker på svakheter i norsk økonomi og samfunnets evne til å skape 
vekst på lengre sikt. Forutsetningen for å henge med i den globaliserte verden er bl.a. 
spisskompetanse. Det foreligger flere analyser som peker på at problemet for Norge er 
”utilstrekkelig satsing på utvikling av lønnsom humankapital.” Dette har åpenbart ikke stått 
høyt nok på dagsordenen de senere år. Til lønnsom humankapital bør en i fremtiden også 
regne med medarbeidere som har fremmedspråkkompetanse, ved siden av annen 
kompetanse. Behovet for fremmedspråkkompetansen vil bli mer synlig i fremtiden.  

Mulige reformtiltak 
Under forutsetningen av at man er villig til å oppgradere fremmedspråkundervisningen i 
undervisningssystemet for å møte fremtiden, er vi nå ved begynnelsen av det 21. 
århundre kommet til sannhetens time. Det gjelder å klare overgangen fra ord til handling. 
En rekke konstruktive forslag for styrking av andre fremmedspråk enn engelsk ligger på 
bordet. Denne rapporten har samlet de som virker å være mest hensiktsmessige og 
målrelaterte. Sannsynligvis finnes det flere eller andre gode forslag. Her et sammendrag:  

� Fremmedspråk ut over engelsk bør bli et allment anerkjent, og et obligatorisk fag 
i grunnskolesystemet, med klare overgangsregler til den videregående utdanning. 
Signalene for elevene bør være tydelige: fremmedspråk ved siden av engelsk er 
viktige fag.  

� Deretter, og for å understreke dette; elevene må få en ”belønning” for sitt arbeid 
med fremmedspråk. Bl.a. burde fagene telle og være avgjørende for å oppnå 
generell studiekompetanse.  

� Elevene bør få adgang til en inspirerende og engasjerende grunnopplæring i 
fremmedspråk etter profesjonelle didaktiske prinsipper. Det bør tas hensyn til 
elevenes evner og interesser, slik læreplanen understreker. Nyeste didaktiske 
metoder burde taes i bruk også i Norge. 

� Fremmedspråk bør også i praksis håndteres som ”et fag for alle”, slik som 
læreplanen forutsetter. Dette vil sannsynligvis kreve differensiering i 

                                                      
107 NHO: ”En verden av muligheter”, januar 2002. 
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undervisningen. Målrettet og tidsmessig lærerutdanning og etterutdanning vil 
etter hvert danne forutsetning for at disse elevrettighetene kan bli en realitet.  

� Avgjørende forandringer vil først kunne komme etter at forbedringer i struktur og 
rammebetingelser i skolens hverdag er gjennomført. Innhold og øking av timetall 
for undervisningen er blant annet stikkord her. Vi gjør i denne forbindelse igjen 
oppmerksom på en oversikt over de mest nødvendige tiltak, slik de er 
sammenfattet av en ekspertgruppe fra Utdanningsforbundet.108 Forslagene som er 
nevnt her samsvarer med det inntrykk som forfatteren av denne analysen stort 
sett har kommet frem til under arbeidet med denne analysen, og som til dels 
allerede er nevnt i dokumentasjonen. Dessuten vil disse spørsmål, som det er 
redegjort for i denne rapporten, også undersøkes av det regjeringsoppnevnte 
”Kvalitetsutvalget”, som avgir sin innstilling våren 2003.  

� For å kunne dekke det fremtidige store behovet for mer språk- og kulturforståelse, 
kan skolene og undervisningsinstitusjonene for øvrig også trekke inn såkalt 
realkompetanse. Med dette menes det utenlandsk ekspertise med 
spesialkunnskap. Denne kompetanse finnes i landet og vil kunne supplere 
undervisningen på skolen der det er behov. Det kan eventuelt skreddersys 
spesielle kurs eller tilleggstimer hvor realkompetanse fra andre europeiske land 
trekkes inn. Det kan skje på forskjellig vis, gjennom offisiell bilateral bistand, eller 
gjennom korte eller lengre engasjement mellom skolene og privat- og fagpersoner. 
(Se i denne forbindelse tale fra den tyske ambassadøren i Norge fra september 
2002, gjengitt i vedleggene.) Verdien av realkompetansen gjelder også språk- og 
kulturkompetansen fra innvandrerne fra land utenom Europa. 

Bevisstgjøringen og fremtidsplanlegging 
Den foreliggende rapporten er skrevet ut fra kortsiktige og langsiktige behov og 
perspektiv. Rapporten peker på representative eksempler på nasjonale behov for 
fremmedspråk ved siden av engelsk – i dette tilfellet tysk. Hva den enkelte har eller ikke 
har av basiskunnskap i forhold til det som er etterspurt,  viser seg ofte først etter at 
skoletiden er avsluttet, når den tidligere eleven blir konfrontert med krav fra 
universiteter/høyskoler og yrkesliv. Grunnlaget for mulighetene til individuell 
fremgang, og samfunnets samlede kompetanse, legges i grunnskolen. Her legges også 
grunnlaget for evne og motivasjon til livslang læring, en forutsetning for å kunne mestre 
fremtiden. Dette gjelder alle elever uten unntak. Grunnskolens struktur og innhold – 
lærernes utdanning og evne til å engasjere unge mennesker inkludert – er viktige pilarer i 
en helhet. Dette viser praktisk erfaring og forskning internasjonalt.  

Det norske samfunn har ingen tid å miste hvis man vil at nye generasjoner skal kunne å 
møte fremtidens utfordringer og krav på kunnskap og kompetanse, derav kunnskap i 
flere fremmedspråk og tilsvarende kulturkunnskap. Kommunikasjonsevnen  er i dag og 
vil også i fremtiden være en avgjørende viktig redskapskompetanse. 
Fremmedspråkkompetansen er en del av dette. Myndighetenes privilegium er å være 
veiviser. 

.

                                                      
108 Arbeidsgruppens forslag til UFD om styrking av opplæringen i fremmedspråk fra 23. 

august 2002, se www.utdanningsforbundet.no.  
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Direkte støtte fra Forbundsrepublikken Tyskland 
(Dette er et sammendrag fra Forbundsrepublikken Tysklands Ambassade om den 
offisielle støtten som gis til Norge i forbindelse med tysk språk- og 
kulturutvikling/politikk.) 

1. Deutsche Botschaft: Zwei Mitarbeiter für Kultur- und Bildungsfragen; in der 
Regel keine eigene Projektförderung; 

2. Goethe-Institut Inter Nationes Oslo (seit 1962, für ganz Norwegen zuständig) drei 
entsandte Kräfte: Leiterin (zugleich Programmreferentin), Leiter Sprachabteilung 
und Pädagogische Verbindungsarbeit, Fachberaterin Deutsch Programmarbeit: 
Kulturprojekte/Veranstaltungen (in der Regel in Zusammenarbeit mit 
norwegischen Kultureinrichtungen) Spracharbeit: Förderung der deutschen 
Sprache in Norwegen; Studienaufenthalte für Deutschlehrer; eigene Sprachkurse; 
Sprachprüfungen. Fachberatung: Durchführung von 
Fortbildungsveranstaltungen für Deutschlehrer in Norwegen; Vermittlung von 
didaktischem Material für den Unterricht 

3. Drei DAAD-Lektoren109 (jeweils an den germanistischen Instituten der Uni 
Trondheim, Uni Bergen, Hochschule Stavanger); Ko-Finanzierung (Arbeitgeber: 
norwegische Hochschule) 

4. DAAD-Stipendien: Zwei bis acht Jahresstipendien für fortgeschrittene Studenten, 
mehrere Kurzzeitstipendien, sechs Sommerkursstipendien; Stipendien für 
Studiengruppenreisen, Forschungsaufenthalte, Promotion und Postdoktoranden 
(unquotiert). Seit 2001 projektbezogenes Partnerschaftsprogramm im 
naturwissenschaftlichen Bereich (Förderung von Austausch zwischen Partnern in 
deutsch-norwegischen Forschungsprojekten), Volumen zunächst ca. 76.000 Euro 

5. Schüleraustausch - Prämienprogramm des Pädagogischen Austauschdienstes der 
Kultusministerkonferenz der Länder 12 Plätze für norweg. Deutschschüler für ca. 
vier Wochen Aufenthalt in Deutschland (in Familien/Schulbesuch) fünf Plätze für 
norweg. Deutschschüler für ca. sechs Wochen (davon ein Monat in 
Familien/Schulbesuch). Zwei Plätze Sonderprogramm für Deutschschüler 
„Studienstandort Deutschland“ ( zwei Wochen, u.a. Besuch von Hochschulen.). 

6. Deutsche Schule Oslo (gegründet 1980), Deutschsprachige Auslandsschule mit 
Klassen 1-10, mit ca. 160 Schülern, daneben Kindergarten/Vorschule mit ca. 40 
Kindern. Z. Zt. vier (entsandte) Auslandsdienstlehrkäfte; finanzielle 
Teilförderung aus Deutschland.  

7. Einzelförderung von Norwegenbesuchen deutscher Musikkünstler durch den 
Deutschen Musikrat (Internationales Büro) - Reisekostenzuschüsse, unquotiert, 
keine festen Beträge (ca. 1 - 4 Fälle/Jahr; Volumen kann bis zu 20.000 Euro 
betragen) 

                                                      
109 DAAD= Deutscher Akademischer Austauschdienst, internasjonal høyskoleutveksling og 

samarbeid, regelmessig utveksling også med Norge, kontakt Norges Forskningsråd  
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8. Einzelförderung der Übersetzung deutscher Bücher ins Norwegische durch  Inter 
Nationes (auf Antrag, unquotiert, keine festen Beträge) (ca. 1 - 2 Fälle/Jahr; 
Volumen kann bis zu 8.000 Euro betragen). 

Kilde: Brev til Europa-programmet fra Tysklands Ambassade, 20.9.2002 
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Tyske organisasjoner og institusjoner 

1. Presentasjon av kultur- og  språkarbeid i Goethe Institut i Oslo 

”Das Goethe Institut Inter Nationes (GIIN) ist das kultur- und sprachpolitische 
Instrument der deutschen Außenpolitik. Per Rahmenvertrag ist festgelegt, dass das GI im 
Auftrag des Außenministeriums, aber in der inhaltlichen Gestaltung 
selbstverantwortlich, die kultur- und sprachpolitischen Interessen Deutschlands vertritt. 
Auch in Norwegen ist das GI seit 1962 vertreten,.ursprünglich in Oslo und Bergen, 
infolge der in den achtziger Jahren erfolgten Sparauflagen musste Bergen inzwischen 
geschlossen werden. Das GI arbeitet in den 3 Sparten „Kulturprogramme“ (Vermittlung 
kultureller Autauschprojekte), Spracharbeit (Förderung der deutschen Sprache) und 
Information/Biblitohek. 

Unter Förderung der deutschen Sprache versteht das GIIN Oslo vor allem Pädagogische 
Verbindungsarbeit für den Bereich der öffentlichen Schulen. Durch seine 
Fördermassnahmen will das GI dazu beitragen,. dass Deutsch, die meistgewählte 
2.Fremdsprache in Norwegen, seine starke Position halten kann. Einerseits sollen durch 
Veranstaltungen und Werbemassnahmen die jungen Norweger davon überzeugt 
werden, dass die Fremdsprache Deutsch für sie eine gute Option darstellt – aber 
keineswegs die einzig mögliche – andrerseits soll versucht werden, gemeinsam mit allen 
Fremdsprachen-interessierten Institutionen und Gruppiereungen auf eine Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für die zweite Fremdsprache generell hinzuwirken. Der 
gegenwärtige Status des Faches als tilvalgsfag ist nach Auffassung des GI nicht zeitgemäß 
und entspricht nicht den Postulaten des Europarats, der die Verfügung über ZWEI 
Fremdsprachen für erforderlich hält, um zukünftig den Herausforderungen eines sich 
vernetzenden Europa gewachsen zu sein. Es ist auch zu beobachten, dass der schwache 
Status des Faches alle Bemühungen zerstört, an der Ungdomsskole einen attraktiven und 
erfolgreichen Unterricht in der zweiten FS zu etablieren. Er ist hauptverantwortlich für 
die hohe Rate von Abspringern in diesem Fach. Im Gleichtakt mit den europäischen 
Institutionen tritt deshalb das Goethe-Institut in Norwegen für eine generelle 
Aufwertung der zweiten Fremdsprache ein, die 2.Fremdsprache müsste ein 
obligatorisches Wahlfach werden. Darüberhinaus unterstützt das Goethe-Institut auch 
die Initiativen, die der Europarat inform von Refererenzrahmen und Sprachen-Portfolio 
gestartet hat und die bezwecken, den Fremdsprachenunterricht in allen europäischen 
Länedren auf eine gemeinsame Basis zu stellen. Das Goethe-Institut bietet deshalb seine 
Hilfe zur Implementierung dieser Programme an und hat deshalb z.B. zu einer 
international besetzten Fachtagung am 26./27.9. zu diesem Thema eingeladen. 

Bei den genannten Werbemassnahmen kommt es darauf an, Deutsch als eine nicht nur 
kulturell reiche und ökonomisch relevante, sondern auch sympahthische und 
benutzerfreundliche moderne Sprache zu zeigen. Es besteht Konsens, dass Deutsch in 
Norwegen noch immer mit einem undankbaren düsteren „image“ behaftet ist. Dieses ist 
zum Teil der Barabarei des Hitler-Regimes zu verdanken, die noch immer nachwirkt, 
zum Teil aber auch bestimmten unhinterfragten Traditionen des Deutschunterrichts, wo 
infolge von Grammatiklastigkeit, Überstrapazierung irrealer Korrektheitspostulate usw. 
Deutsch als eine außergewöhnlich strenge, schwierige und undankbare Sprache 
präsentiert wird. Eine überfällige „Aufhellung“ dieses Bildes der deutschen Sprache 
schliesst ein, dass die in Norwegen weitgehend unbekannte deutsche Jugenkultur sich 



5 Vedlegg 

Side 75 

darstellen kann. Entwicklung und Einsatz von hierzu geeigneten Zusatzmaterialien zun 
Deutschunterricht ist eine der Kernaufgaben des Goethe-Instituts. 

Gleichzeitig soll durch geeignete Lehrerfortbildungsmassnahmen dafür gesorgt werden, 
dass die Unterrichtsqualität nicht weiter absinkt, möglichst gehoben wird. Um diesen 
Auftrag zu erfüllen, hat das GIIN ein Budget, um zentrale Seminare mit allgemeinem 
Fortbildungs- und Diskussionscharakter zu veranstalten,um DL zur Fortbildung nach 
Deutschland zu schicken, außerdem verfügt das GIIN Oslo über eine „Fachberaterin für 
Deutsch“ , welche auch an das Minsterium UFD angebunden ist und gewissermaßen in 
beiderseitigem Auftrag den Schulen und Lehrern zur Verfügung steht. Die Reisemittel 
kommen übrigens von UFD/Laeringssentret. Was die Fortbildung in Deutschland 
betrifft, so stehen für Norwegen derzeit 20 Vollstipendien zur Verfügung, welch durch 
Reisekostenzuschüsse von „Statens Laererkurs“ komplettiert werden, außerdem kann 
man sich auch über die EU-Programme (Comenius) für die Lehrerseminare des Goethe-
Instituts bewerben. 

Die landesweit verteilten Seminare der Fachberaterin sind gut nachgefragt. Viele 
norwegischen Deutschlehrer erinnern sich mit einer gewissen Wehmut an die Zeiten, als 
noch vier oder fünf deutsche „Fachberater“ einer ausgegehnten Reisetätigkeit nachgehen 
konnten. Unterm Zwang zu einer Konzentration und Rationalisierung der 
Aufwendungen geht nun von deutscher Seite ein gewisser Druck aus, die ständige 
Verfügbarkeit der Fachberaterin für die einzelnen Schulen einzuschränken zugunsten 
von mehr „multiplikatorischen“ Initiativen innerhalb der Strukturen des norwegischen 
Fortbildungssystems, während man aber auf norwegischer Seite gerade diese 
„unterrichtsnahe“ Seite der Fachberater-Aktivitäten besonders schätzt. Diese einander 
gegenläufigen Wünsche zwingen die in der Spracharbeit in Oslo tätigen Entsandten zur Zeit in 
einen gewissen Spagat. Es ist nicht immer leicht, zwei Herren zu dienen, wenn diese 
Herren gegenteilige Wünsche haben. Da der Fortbildungsbereich in Norwegen immer 
weiter dezentralisiert wird, sodass jetzt in Wahrheit die einzelnen Schulleiter über die 
Fortbildungsprogramme entscheiden, wird die Situation für das Fortbildungsangebot des 
GI weiter erschwert, da ja das Fach an der einzelnen Schule nur schwachen Status 
genießt. 

Am GI Oslo versucht man nun, einen praktikablen Kompromiss zu finden, indem die 
Fachberatung weiterhin landesweit Lehrerseminare anbietet, dort aber eine inhaltlich 
klare Linie verfolgt: aktuelle Landeskunde, deutsche Jugendkultur und Einweisung in 
die Nutzung des Internett für den Deutschunterricht  sind die Schwerpunktthemen. 
Während Norwegen in Aus- und Fortbildung ganz radikal auf „E-learning“ setzt, sind 
nämlich viele der (überalterten) DeutschlehrerkollegInnen in ihren individuellen 
Einstellungen und Fertigkeiten noch keineswegs auf das Zeitalter der neuen Medien 
vorbereitet. 

Das Interesse an den Fortbildungsangeboten ist gegeben, in der Tendenz eher steigend. 
Für die 15 Vollstipendien zu Sommerkursen in Deutschland bewerben sich jährlich etwa 
50 KollegInnen.. Noch einmal zehn Bewerber gehen über Comenius-Förderung oder gar 
als Selbstzahler zu diesen Seminaren. Die Fachberaterseminare sind fast immer gut 
besucht (20-30TN), sie sind eigentlich nur begrenzt durch die Reisemöglichkeiten der 
Referentin. 

Das GIIN verfügt als eine weltweit agierende Institution auch über einen riesigen Fundus 
an Materialien und Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung von Deutschlehrern. 
Deshalb hat GIIN dem Ministerium im Frühsommer vorgeschlagen, ein 
„Nachrüstungsprojekt“ einzurichten für im Beruf stehende Deutschlehrer, die sich 
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unsicher fühlen wegen nicht ausreichender Kompetenz im methodisch-didaktischen oder 
auch im sprachlichen Bereich. Ein Projekt zur Weiterbildung von im Beruf stehenden 
Deutschlehrern ist im Sept 2oo2 tatsächlich gestartet worden, doch hat sich die SOFF-
Kommission für das Osloer Univett Projekt entschieden und gegen das 
„konventionellere“ Fortbildungsprojekt auf Basis der GI-Materialien, das gemeinsam von 
Univ Bergen, Univ.Trondheim und GIIN Oslo eingebracht worden war. Ob es freilich 
gelingen kann, allein auf Internet-Lernplattformen gestützt, dem Deutschlehrer jene 
Sicherheit im „alltäglichen“ Unterrichtshandwerk und in der sprachlichen Kompetenz zu 
wieder-zu-vermitteln, die er für den beruflichen Alltag benötigt, erscheint uns im 
Goethe-Institut vor dem Hintergrund unserer internationalen Erfahrungen sehr fraglich.  

Das GIIN Oslo unterhält schließlich auch eine eigene kleine Sprachkursabteilung. Zwar 
geht man in der Konzeption für die nordeuropäischen GI davon aus, dass es in 
Skandinavien genügend andere Sprachkursträger gibt, die Deutsch als Fremdsprache 
anbieten, aber in Norwegen gibt es im außerschulischen Bereich derzeit einen eklatanten 
Mangel an Deutsch als Fremdsprache-Angeboten, der natürlich auch auf mangelnde 
Nachfrage verweist. Wir haben deshalb in Oslo unserer Sprachkurse beibehalten, in 
erster Linie für StudentInnen, die ein Studium oder Teilstudium in Deutschland 
anstreben. Für diese kulturpolitisch wichtige Zielgruppe müssen wir eine Möglichkleit 
bereithalten, schon im Heimatland die Qualifikationen zu erwerben und ggf. auch 
zertifizieren zu lassen, welche für ein Studium in Deutschland erforderlich sind. Alles 
andere würde die beiderseitigen Bemühungen, wieder mehr Studenten für Studien in 
nicht-englischen Spachbereichen zu gewinnen, konterkarieren. Wir halten Kurse auf 
mehreren Niveaus, jedoch nicht im Anfängerbereich bereit, doch hat sich die Klientel 
immer mehr zu den genannten Student/innen hin ausgebildet.(im Durchschnitt sechs 
Kurse pro Semester mit ca 75 Studenten).“ 

Kilde: Brev fra Goethe Institut Oslo, språkavdelingen, til Europa-programmet, høsten 
2002 

Nærmere informasjon fåes ved: Goethe Institut Inter Nationes Oslo, Grønland 16, 0188 
Oslo,  telefon 22 05 78 80, e-mail: kultur@oslo.goethe.org, Internett: www.goethe.de/oslo 

2. Den tyske skole, Deutsche Schule Max Tau Oslo 

Den tyske skole i Oslo, Deutsche Schule Max Tau, grunnlagt 1980 gjennom et 
foreldreinitiativ, kan tjene som modell for en vellykket fremmedspråkundervisning i en 
del av grunnskolen og i den videregående skolen i Norge. Skolen beveger seg i dag fra å 
være en tradisjonell tysk utenlandsskole, dvs. en privat utenlandsskole med støtte fra den 
tyske stat, til en såkalt Begegnungsschule, dvs. en bilateral utenlandsskole. 

Den norske og den tyske undervisningen skal i fremtiden være likestilt, men i første 
omgang har skolen karakter av å være en tysk skole med tilbud på norsk. Det arbeides 
for at norske og tyske vitnemål etter klasse 12 skal være anerkjente på lik linje i begge 
land. Fordypningen skjer i språkfag og naturfag. Elevene på skolen skal være to-
språkelige, de behersker norsk og tysk, og de kan dessuten engelsk og f.eks. fransk eller 
et annet språk. Elevene har undervisning fra 1. klasse i tysk og norsk, først fra  5. klasse 
lærer de engelsk for ikke å forvirre barna med for mange språk. I syvende klasse kommer 
det fjerde språket i tillegg. Siden mai 2001 er den tyske skolen blitt anerkjent i Norge i 
henhold til den norske opplæringsloven. Med dette er skolen i følge norske forskrifter 
blitt anerkjent som skole som har krav på statlig støtte i Norge. Den tyske skolen er 
dermed blitt et viktig bindeledd i det norsk-tyske utdannelsessamarbeid.  
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De fakto er den tyske skolen i Oslo et godt eksempel på en fungerende multikulturell 
skole i Oslo. I flere klasser er det barn og ungdommer med bakgrunn ikke bare fra Norge 
og Tyskland, men også fra mange andre land, bl.a. fra Baltikum og Øst-Europa. Flere 
barn kommer i dag fra norsk-tyske hjem.  

Skolen finansieres gjennom den tyske staten, foreldre og delvis fra Norge. I høst i år 
vedtok utenrikskomiteen på Stortinget enstemmig en innstilling om samtykke til 
inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om tilskudd til Den tyske skolen i Oslo 
og praktikantplasser for norske studenter i Tyskland (som motytelse).  

Den tyske skolen har i dag (oktober 2002) over 160 elever fordelt på 10 klasser, derav er 
80 elever av tysk opprinnelse. Skolen rommer også en barnehage, her går for tiden over 
40 barn. 

Rektor Hannelore Besser har en del synspunkter om starten på 
fremmedspråkopplæringen: ”det er barne- og ungdomsårene fordi her har elevene tid. Senere 
i livet er tiden mer avmålt. Dessuten har barn og ungdom lettere for å tilegne seg andre språk i 
denne alderen.”  

”I mange land er engelsk et viktig obligatorisk språk på skolen. Når elevene får tilbud om 
engelsk, lærer de selvsagt en del om kommunikasjon og struktur i andre språk ved siden av 
sitt morsmål. Men gjennombruddet kommer først når man starter å lære det andre 
fremmedspråk. Først da kan eleven erkjenne strukturene både i det egne morsmål og i 
fremmedspråk, da har elevene et sammenlikningsgrunnlag”, hevder rektor Besser. 

Når dette gjennombruddet er kommet, får eleven det lettere å lære flere språk og dermed 
får vedkommende et større perspektiv på verden, sier den erfarne skolelederen. Språket 
skal forståes som et medium for å kunne bevege seg i verden og for å bli forstått. Dette 
gjelder alle barn. Verden beveger seg raskt og vi må hjelpe barn og ungdom å ta i mot og 
takle utfordringene som denne verden i bevegelse bringer med seg, sier Hannelore 
Besser.  

I mange land går en inn for at barn skal lære 2 språk ved siden av morsmålet. Det har vist 
seg at man ikke har utbytte av å delta på internasjonale konferanser bare med engelsk ved 
siden av sitt eget morsmål. Tysk hører alltid med på de store konferansene”, sier rektor. 

Hva må til for at barn og unge skal se en mening i å lære fremmedspråk? ”Motivasjonen 
er viktig”, sier rektor spontant.  

”Motivasjonen burde først og fremst helst komme fra foreldrene, men den burde også komme 
fra skolen. Vi ser dette tydelig i våre multikulturelle klasser. Der er det nærmest selvsagt for 
barna at de kommuniserer med glede på mange språk. Lærere kan også engasjere barn for å 
se verdien av å forstå denne verdenen. Vi har jo tross alt oppgaven å formidle kunnskap og 
viten om alt det som er spennende. Når man vil ha de svakere elevene med seg, da må man 
differensiere undervisningen”.  

Nærmere informasjon kan fåes ved å kontakte: Rektor Dr. Hannelore Besser,   
telefon: 22 93 12 20, Internett: http://www.deutsche-schule.no  

3. Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo 

Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo er en del av den tyske industri- og handels-
kammerdag (Deutscher Industrie und Handelskammertag - DIHK) i Berlin. Med 82 
handelskamre i Tyskland (IHKs – Industrie- & Handelskammer) og 117 utenlandske 
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kontorer i hele verden (AHKs – Auslandshandelskammer) er det etablert et nettverk som 
er både lokalkjent og globalt representert.  

De utenlandske handelskamrenes oppgaver er å støtte det bilaterale samarbeid mellom 
tyske og utenlandske bedrifter. 97% av omsetningen innen tysk næringsliv i utlandet nås 
gjennom AHKs. Basis oppgavene omfatter kommersiell informasjonstjenester, juridisk og 
administrativ støtte, representasjon av tyske messer i utlandet, markedsanalyser, søk av 
investorer i Tyskland samt videreutdanningstilbud. 

Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo har per i dag rundt 15 ansatte med god kunnskap om 
både det tyske og norske næringslivet. Med sin marketing-, messe- og media-avdeling 
samt den rettsavdeling og avdeling for videreutdanning (international business centre) 
tilbyr handelskammeret i Oslo et omfattende spektrum av tjenester overfor sine 600 
medlemmer og årlig 4.000 kundekontakter. Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo ble 
grunnlagt i 1986. 

International Business Centre ble opprettet i februar 2002. Avdelingens formål er først 
og fremst å utvide kundenes kompetanse innen språk, fagområde ”Europa” og på de 
forskjellige management områder. 

Videreutdanningstilbud ved International Business Centre: 

� Språkundervisning i norsk, tysk og engelsk på alle nivåer  

� Europa-Seminar: EUs bakgrunn og innhold, norske institusjoner i Europa, 
muligheter for å påvirke Europa ved hjelp av den riktige fagforening, jobb og 
studium i Europa, filialopprettelse, etc. case-studies og success-stories 

� Diploma in Management Studies (DMS): 

� 1-årig internasjonalt godkjent management studium i Oslo og London. Gir 
muligheten til å delta på MBA-studiet i andre året. I tillegg: Generell spørsmål 
vedrørende Europa, interkulturell kompetanse, arbeidsrett for ledere, 
internasjonale kontrakter, språktrening i merkantil engelsk, tysk og norsk 

� MBA in International Management 

� 1-årig internasjonalt godkjent management studium (etter avsluttet DMS første 
året) i Oslo, Düsseldorf og London. I tillegg: internasjonal opphavsrett, 
kompetanse- og kartellrett, språktrening i merkantil engelsk, tysk og norsk. 

Alle kurs arrangeres om kvelden eller i helgene og gjør det derfor mulig å jobbe samtidig. 
Undervisningen i DMS/MBA programmet samt Europa seminaret foregår på engelsk. 
For nærmere informasjon: www.handelskammer.no,  www.intbc.no. 
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Norsk-tyske organisasjoner som støttespillere for tysk 

1. Willy Brandt Stiftelsen 

Den norsk-tyske Willy Brandt Stiftelsen ble etablert i 1999 og har sete i både Oslo og 
Berlin. Stiftelsen bærer Willy Brandts navn fordi denne tyske politikeren spilte en viktig 
rolle i utviklingen av forholdet mellom Norge og Tyskland. Målet er å fremme gjensidig 
kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, - særlig blant ungdom – 
og styrke samarbeid og kontakt mellom ulike grupper i det norske og tyske samfunn. 
Stiftelsen kan støtte seminarer, studentutveksling, forskningssamarbeid og andre tiltak 
som utbygger kontakten mellom norsk og tysk nærings- og samfunnsliv. Den kan dele ut 
utvekslingsstipendier og utdypningsstipendier. Hvert år deler stiftelsen ut en ærespris – 
Willy Brandt-prisen – til en person eller en institusjon som har utmerket seg med et 
særskilt fortjenstfullt arbeid for de norsk-tyske forbindelser. Prisen består av en statuett 
og et diplom. Stiftelsens styre gir retningslinjer for den langsiktige drift.  

Willy Brandt Stiftelsens sekretær, ambassadør Ketil Børde (UD) fremhever at stiftelsen 
ved siden av den årlige Willy Brandt-prisen løpende tar initiativ til å arrangere 
rundebordskonferanser om utvalgte emner i Tyskland. Aktuelle informasjoner om 
stiftelsens arbeid og styrets sammensetning kan innhentes via stiftelsens 
internettadresse.110 

President for Willy Brandt Stiftelsen var fra 1999 til sommeren 2002 den norske 
politikeren og diplomaten Thorvald Stoltenberg. For Stoltenberg var det nærmest opplagt 
at han ville engasjere seg som leder for denne stiftelsen. En grunn lå i et personlig forhold 
som Stoltenberg hadde til Willy Brandt. Hans personlighet har i følge Stoltenberg bidratt 
mye for å forbedre og normalisere det tysk-norske samarbeid etter krigen. Stoltenberg 
understreker at denne dimensjon ikke kan verdsettes høyt nok. Willy Brandt og hans 
politiske visjoner fikk tverrpolitisk støtte i Norge. Ut fra dette er videreutviklingen av 
samarbeidet med Tyskland viktig på grunn av den tyske småstatspolitikken som tyske 
ledere som Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl og Gerhard Schröder var og er 
opptatt av. ”Denne småstat strategien er meget viktig for oss”, fremhever AP-veteranen.  

Stoltenberg er overbevist om at flere nordmenn i dag burde ”kunne” tysk språk og kultur 
for å ivareta Norges interesser i et av Europas største og viktigste land. Dette bør være en 
selvfølgelighet, mener den nåværende president i Norges Røde Kors.  

2. Nasjonalt ressurssenter for tysk  

Det nasjonale ressurssenteret for tysk er et felles initiativ mellom den norske stat med 
Undervisnings- og forskningsdepartementet, norske universiteter og høyskoler, og den 
norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen. Senteret skal åpne for og skape nye perspektiver for 
tysk språk og kultur i Norge. På politisk hold ble det i 1999 utarbeidet en egen norsk 
Tysklandsstrategi for å fremme samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Dette tiltaket 
ble initiert av regjeringen Bondevik og fulgt opp av regjeringen Stoltenberg.  

                                                      
110 www.willy-brandt-stiftung.de  
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Senterets ressurskoordinator skal bidra til informasjonsformidling mellom Norge og de 
tysktalende deler av Europa, særlig Tyskland, med henblikk på å fremme interessen i 
Norge for de aspekter ved tysk kultur og næringsliv som er av betydning for norsk 
virksomhet på tilsvarende områder. Vedkommende skal spesielt arbeide for å styrke 
rekrutteringen til de norske undervisningsinstitusjoner som utdanner tyskfaglig 
kompetanse. 

Ressurssenteret er plassert ved Universitetet i Oslo. Ressurskoordinatoren samarbeider 
med et råd bestående av til sammen fem representanter, to fra de norske universiteter, to 
fra høyskolene og en fra Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelse, om hovedlinjene for 
virksomheten, men er selv ansvarlig for ressurssenterets daglige drift. 

Viktige samarbeidspartnere for ressurssenteret i Norge er Goethe-Institut og 
Forbundsrepublikken Tysklands ambassade, Den østerrikske ambassade og Den 
sveitsiske ambassade, og norske institusjoner, herunder Det Kongelige Norske 
Utenriksdepartement, NUPI og Europa-programmet. I tillegg kommer norske 
kulturinstitusjoner (forlag, museer, orkestre). Samarbeidspartnere i utlandet er de 
respektive lands utenriksdepartementer og nasjonale institusjoner med ansvar for 
internasjonal kulturformidling, som DAAD, ÖAD, Pro Helvetia og Den norsk-tyske Willy 
Brandt-stiftelsen. 

Internett: www.tyskressurs.no  
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Støtte fra tysk næringsliv 

Ruhrgas-stipendprogrammene 

Kilde: Norsk Forskningsråd (NFR), brev til Europa-programmet, oktober 2002 

Tysk-norsk stipendprogram (Ruhrgas-stipend) administreres av Norges forskningsråd i 
samarbeid med Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Satsningen har bestått av 
tre program innen fagene økonomi, historie og rettsvitenskap. Midlene kommer fra 
Ruhrgas AG, som er Norges største gasskunde. Et nytt program innen statsvitenskap er 
på trappene. Hvert program har egen styringskomite oppnevnt av Forskningsrådet og 
Stifterverband, med representanter fra norske og tyske universitet/høgskoler. 

Ruhrgas-stipend er en satsning for å få norske akademikere til å vende blikket mot 
Europa. Europa med Tyskland i spissen er viktig samarbeidspartner for Norge på mange 
plan. Som eksempel kan nevnes at 80 % av vår utenrikshandel foregår med europeiske 
land (og Tyskland det viktigste), ca 10% med USA og ca 10% med resten av verden. 
Viktige samarbeidsområder er også utenrikspolitikk, forsvarspolitikk, 
menneskerettigheter. 

Ruhrgas-stipendprogrammene er godt innarbeidet i de norske miljøene. Selv om trenden 
for norske studenter de siste årene er å reise til andre kontinent (med Australia i spissen), 
så er det nok gode søkere til Ruhrgas-stipendene (kun gode laud kandidater kan få 
stipend). Programmene har egne bi-laterale avtaler ved flere universitet i Tyskland for 
studentstipendiatene.  

Tall og virkemidler 

1984 startet programmet for økonomiske fag. 

1986 startet programmet for historie. Avsluttet i 2000. 

1995 startet programmet for rettsvitenskap. 

2002 starter program for statsvitenskap (European studies) 

Omlag 65 mill kr er hittil overført fra Ruhrgas AG til denne satsningen.  

Programmene får tilsagn om midler for fem år av gangen. Det rapporteres jevnlig om 
virksomheten til tysk-norsk rådgivende utvalg for Ruhrgas-stipendprogrammene.   

Inntil nå er over 1000 stipend bevilget under de tre programmene (økonomi, historie, 
rettsvitenskap).  

Hoveddelen av midlene går til godt kvalifiserte studenter på master-nivå for ett års 
studier ved tyske universitet. Under hvert program gis også midler til: 

� dr.studenter og forskere for forskningsopphold i Tyskland  

� tyske gjesteforskere for opphold ved norsk institusjon  

� tyske gjesteforelesere ved norske universitet 

� tysk-norske forskerseminar/workshops (hittil tilsammen omlag 20) 

� et mindre antall tyske studenter har hvert år fått stipend for opphold ved norske 
universitet/høyskoler  



5 Vedlegg 

Side 82 

� under rettsvitenskapelig program er det mulig med støtte til innkjøp av 
faglitteratur. Universitetsbibliotek og praktikere har også mulighet for stipend.  
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Annen informasjon – litteratur og dokumenter 

1. Forbundsrepublikken Tysklands Ambassadør om språk- og 
kulturformidling 

Fra talen til ambassadør Dr. Horst Winkelmann ved åpningen av utstillingen „Herzliche 
Grüße - Deutsch entdecken“ 17.09.2002 i Oslo Handelsgymnas. 

”Die Förderung der deutschen Sprache weltweit ist eine Kernaufgabe der deutschen Kultur- 
und Bildungspolitik im Ausland. Denn Sprache erschließt den Zugang zur Kultur. 
Mehrsprachigkeit fördert Multikulturalität und besseres Verstehen. Deutschland als ein 
Land in der Mitte (Europas) will auch über die Sprache bei seinen nahen und fernen 
Nachbarn Sympathie schaffen und Bindungen festigen. 

Viele Maßnahmen dienen diesem Ziel: Vor allem die Förderung des Deutsch-
Sprachunterrichts und die Aus- und Fortbildung von Deutschlehrern; aber auch der 
Austausch von Studenten und Wissenschaftlern, der Unterhalt von Deutschen Schulen im 
Ausland sowie Veranstaltungen in deutscher Sprache, Theateraufführungen und 
Filmvorführungen. 

Gerade in Norwegen gilt unser Interesse der deutschen Sprache. Deutsch ist hier - von den 
skandinavischen Nachbarsprachen einmal abgesehen - nach wie vor die wichtigste zweite 
Fremdsprache in der Schule sowie vor allem im wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 
Und wir sind überzeugt: Norwegen braucht auch für die Zukunft viele, die die deutsche 
Sprache beherrschen. Denn Deutschland ist und bleibt einer der wichtigsten Partner 
Norwegens in Politik, Wirtschaft und Kultur. Das bedeutet: Norweger und Deutsche 
müssen sich verstehen können. Und für eine erfolgreiche Kommunikation genügt es nicht, 
sich nur auf das Kommunikationsmittel Englisch zu verlassen. Nur die Kenntnis der 
Sprache des Anderen führt dazu, ihn wirklich zu verstehen. 

Dennoch stellen wir fest, dass das Potential der Sprache in den Beziehungen zwischen 
Deutschland und Norwegen nicht genügend genutzt wird und die Kenntnis der deutschen 
Sprache in Norwegen zurückgeht. 

Wir begrüßen deshalb alle Anstrengungen Norwegens, die Stellung der 
Fremdsprachen in Norwegen und damit auch die Stellung der deutschen Sprache zu 
verbessern. Wir sind sicher: Dieses Bemühen wird sich auszahlen. Insbesondere 
freuen wir uns über die Absicht der norwegischen Regierung, einen eigenen Plan zur 
Förderung der zweiten Fremdsprache an den Schulen zu erarbeiten. Wir haben der 
norwegischen Regierung bereits mitgeteilt, dass wir im Rahmen eines solchen 
Planes zur Leistung eines gesonderten Beitrages bereit sind.“ 

2. Anbefaling til Utdannings- og forskningsdepartementet og 
Stortingskomitéen angående styrking av 2. fremmedspråk i Norge, 
uttalelser fra internasjonal fagkonferanse/høsten 2002 

Den 26. og 27. September 2002 arrangerte Goethe-Institut Inter Nationes Oslo en 
internasjonal fagkonferanse. Denne konferansen satte søkelyset på situasjonen for det 
andre fremmedspråket i norske skole, og så denne situasjonen i sammenheng med de 
språkpolitiske initiativene til Europarådet. På konferansen deltok eksperter fra Norge, 
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Tyskland, Finland og Irland. Som resultat av diskusjonen legger deltakerne på 
konferansen frem følgende forslag til forbedring av situasjonen for det andre 
fremmedspråket i Norge: 

� Det andre fremmedspråket må få status som fullverdig fag, dvs. det bør ikke 
lenger kunne velges bort. Det må også telle med i opptak til videregående 
utdanning. Likedan bør timetallet høynes.  

� Læringssenteret må få anledning til å fortsette pilotprosjektene som vurderer ”Det 
europeiske rammeverket” (Framework/CEF) og ”Den europeiske språkmappen” 
(Portfolio/ELP) i lys av situasjonen i norsk skole. Pilotprosjektene hadde knapp 
tidsramme og finansiering. Likevel gir arbeidet med prosjektene grunn til å anta 
at det er stort samsvar mellom Det europeiske rammeverket og de norske 
læreplanene. Det er også grunn til å anta at målsetningene i ”Rammeverket” og 
”Språkmappen” vil bli godt mottatt av norske lærere og elever. Med dette 
utgangspunktet bør en sørge for at forslagene til Læringssenteret om bredere 
utprøving og mer offentlighet blir fulgt opp.  

For at Norge skal oppnå de standardene Europarådet setter for fremmedspråk- 
undervisning, bør en gi fremmedspråkene bedre rammebetingelser, i tråd med 
anbefalingene ovenfor. Likedan bør man gå videre med implementeringen av 
”Rammeverket” og ”Språkmappen”. Dette ville være et viktig bidrag til en felles 
fremmedspråkpolitikk i Europa. Denne fremmedspråkpolitikken har europeisk 
flerspråklighet som mål: 

Det å beherske fremmedspråk bør ikke lenger være forbeholdt en geografisk mobil elite 
[…] det er nødvendig, at enhver, uavhengig av utdanningsnivå og utdanningsvei, blir 
gitt muligheten til å lære å kommunisere på minst to europeiske språk i tillegg til 
morsmålet sitt. (Weissbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung 1966, S. 62).  

CEF = Common European Framework of References 

ELP = European Language Portfolio 

3. EUs fremstøt på språkopplæring fra 90årene til i dag 111 

Kort sammendrag: 

The White Paper "Teaching and Learning: Towards the Learning Society" fra 

1995 sier: 

“To meet the challenges of the information society, the internationalisation, and of the 
booming scientific and technological knowledge, building the learning society contains five 
main objectives: 

- encourage the acquisition of new knowledge (e.g through recognition of skills, mobility 
and multimedia educational software, 

- bring schools and business closer together (through apprenticeship and trainees 
schemes and vocational training, 

- combat exclusion (through second chance schools and a European voluntary service), 

                                                      
111 Ifølge kilde: EAC/B4/Language Policy, informasjon 30.10.2002 til Europa-programmet 
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- proficiency in three community languages. This white paper on education and training 
strongly urges the case for European citizens to acquire and keep up their ability to 
communicate in at least two community languages in addition to their mother tongue, 

- treat capital investment and investment in training on an equal basis” 

The communication from the EU-Commission on lifelong learning  (Nov 2001). 

“Lifelong learning covers the full range of formal, non-formal and informal activity, and has 
four broad and mutually supporting objectives: 

- personal fulfilment, 

- active citizenship, 

- social inclusion and - employability/adaptability”. 

The building blocks for developing lifelong learning strategies are: 

“Partnership working, creating a learning culture, striving for excellence, insight into 
demand for learning, facilitating access and adequate resourcing”. 

Contributing to these building blocks the priorities for action are: 

- “Valuing learning, 

- information, guidance and counselling, 

- investing time and money in learning bringing together learners and learning 
opportunities basic skills (e.g. foreign languages), 

- innovative pedagogy”. 

The action plan on skills and mobility (13/02/2002) 

“In response to these ( ) challenges the Commission considers that urgent action is 
needed under the following objectives”: 

- Expanding occupational mobility and skills development 

- Facilitating geographic mobility with - inter alia- developing language and cross-cultural 
skills: 

“All pupils should be encouraged to learn at leat two European languages in addition to 
their mother tongue. Workers already on the labour market should have the opportunity to 
improve the language skills relevant to their working life as part of lifelong learning” 

The detailed programme on the follow-up of the objectives of education and training 
systems in Europe (Feb 2002) 

“Three overall strategic objectives, defined in this document, will influence the development 
of education and training systems in Europe over the next decade:- improving the quality 
and effectiveness of education and training systems in the EU 

- facilitating the access of all to education and training systems and; 

- opening-up education and training systems to the wider world”. 
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The Barcelona European Council (march 2002) endorsed the detailed work programme 
(above) on the follow-up of the objectives of education and training systems in Europe, 
and set the following overall goal for Europe: 

“The European Council sets the objective to make Europe’s education and training systems 
a world quality reference by 2010”. Today's learning society requires citizens to master a 
range of skills and competencies, including a few principal areas, with - inter alia- foreign 
languages and general culture”. 

4. Nyttige adresser 

Willy Brandt Stiftelse, Norge: http://www.willy-brandt-stiftung.de 
Norsk utdanningssystem med målsettinger ifølge Utdannings- og 

Forskningsdepartementet:  
http://odin.dep.no/ufd/norsk/utdanning/index-b-n-a.html 

Norsk-tysk vennskapsforening i Tyskland, internettadresse med nyttige lenker: 
www.dnfev.de 

Telemarksforsking Notodden: www.tfn.no 
Ressurssenter for tysk ved Universitetet i Oslo: www.tyskressurs.no 
Pisa studien/Norge: www.ils.uio.no 
Europa-programmet: www.europaprogrammet.no 
Tysk ambassade i Oslo: www.deutschebotschaft.no -   

E-postadresse: post@deutschebotschaft.no 
Norsk-tysk handelskammer i Oslo: www.ahk-oslo.no 
Goethe Institut i Oslo: www.goethe.de/oslo 
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