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I videregående skole idag på de studieforberedende linjene SSØ og 

Realfag, kreves det at elever har et 2. fremmedspråk. Disse inkluderer 

spansk, fransk og tysk, med unntak av de som tar eksamen i morsmål 

eller sidespråkene russisk, latin, gresk og lignende. Unge Høyre mener at 

utvikling av språk og kultur er viktig i en stadig globaliserende verden, 

men at det ikke skal gå på bekostning av norsk og engelsk som er de 

viktigste språkene i vårt samfunn. 

På ungdomsskolen tilbys det fordypning i norsk eller engelsk for de som 

ønsker dette istedenfor et fremmedspråk nummer 2. Når de så begynner 

på videregående skole på en studiespesialiserende linje, blir det å ha et 

nytt språk obligatorisk og man ender opp med å ha både nivå 1 og 2 på to 

år. Dette er en vanskelig tilpasning for de som i utgangspunktet er svake i 

språkfag og som ikke har hatt noe annet enn norsk og engelsk. 

Oslo Unge Høyre mener det er viktigere at elever går ut i arbeidsmarkedet 

med trygge og gode kunnskaper om det som blir våre viktigste språk; 

norsk og engelsk, enn å kunne dårlig, skriftlig norsk, halvveis engelsk og 

å kunne bestille en is på spansk. Vi mener at denne saken er viktig og 

burde bli tatt alvorlig ettersom hele 1/6 av norske elever ikke er 

tilfredsstillende gode nok i skriftlig og muntlig norsk og engelsk etter 

videregående opplæring. Unge Høyre mener også da at det er viktig med 

tidlig innsats allerede i barneskolen, og vil innføre et andre fremmedspråk 

allerede fra 5.klasse på bakgrunn av at det er lettere å lære språk jo 

yngre man er. Dette gjelder selvfølgelig ikke de som allerede er svake i 

språkfag. 

Valgfrihet og tilpasning i skolen mener Unge Høyre er nøkkelen til å 

forhindre frafall og holde motivasjonen til elevene oppe. Det er ikke noe 

morsomt å føle at man blir hengende etter i flere fag bare fordi man sliter 

med å lese. Det er viktig at alle blir sett og at undervisningen tilpasses 



deretter, samtidig som det skal være lov å lykkes og la elever med 

sterkere språkegenskaper få gå fortere frem. 

Oslo Unge Høyre vil: 

• Øke den generelle valgfriheten i norsk skole 

• Tilby fordypning i norsk og engelsk ved videregående skole 

• Styrke den generelle opplæringen i språkfag i både grunnskole og 

videregående skole 

• Innføre fremmedspråkene spansk, fransk og tysk allerede fra 

5.klasse 

• Gjøre 2. fremmedspråk valgfritt i videregående skole.  

	


