Viktigheten av å beholde 2. fremmedspråk som fellesfag
Språkavdelingen ved Kristiansand katedralskole Gimle ønsker å understreke viktigheten av det å
beholde fremmedspråk som fellesfag. Det er mange gode grunner til at fremmedspråk fortsatt skal
være fellesfag.
Språk blir stadig viktigere i en globalisert verden. Europarådet (2017) understreker at alle europeere
skal ta i bruk to språk i tillegg til morsmålet. Flerspråklighet er en ressurs og forskning viser at
flerspråklighet har en rekke kognitive fordeler, feks økt arbeidsevne. Det å lære språk er læring for
livet, og når du først har lært et fremmedspråk blir det lettere å lære nye språk.
Språklæring gir økt forståelse for andre kulturer (en må kunne forstå språket for å få kunnskap om
tenkemåter i andre kulturer). Dette vil også være nyttig i forbindelse med handel – bedre
økonomiske resultater- dersom man ikke bare har engelsk som kommunikasjonsspråk. Næringslivet
etterspør språkkunnskaper, noe som for eksempel NHO har nevnt flere ganger. I privatlivet vil også
språkkunnskaper åpne for mulighet til møter med flere personer og nye vennskap.
I Fagfornyelsen er det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap sentralt. Her har språk en
viktig rolle i arbeidet med å få økt forståelse for andre land og kulturer. Dette danner også grunnlag
for å lære språket bedre (studier/opphold i utlandet/arbeid), og dybdelæring (forstå sammenhenger i
språkopplæringen).
Det er vel og bra at engelsken styrkes, men det er svært uheldig hvis man vurderer å ta timene fra 2.
fremmedspråk.
Det er viktig at fremmedspråk er fellesfag. Å ha faget som valgfritt ville ha gjort at en del elever går
glipp av alle fordeler og muligheter som er nevnt ovenfor. I dag er det svært få skoler som tilbyr nivå
III. Dette skyldes blant annet at rekrutteringsgrunnlaget stadig blir dårligere. Hvordan skal det gå hvis
faget blir valgfritt?
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