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Vi må få flere fremmedspråk i barneskolen 

I dag lærer vi fire språk i den norske skolen. Hovedmål og engelsk fra 1. klasse, sidemål og 2. 

fremmedspråk fra 8. klasse. Sistnevnte er et fag som skaper mye frustrasjon blant mange av dagens 

ungdommer. Det utvikles negative holdninger mot et andre fremmedspråket i skolen. Dette ser vi tydelig 

på antall søkere til fremmedspråk nivå 3 i VG3 på studieforberedende utdanningsprogram; der det er 

vanlig med så få søkere at store deler av faget må tas via nettet. 

I dagens samfunn ser vi at internasjonal kommunikasjon blir viktigere, og det er i mange yrker og 

sammenhenger en stor fordel å kunne flere språk. Da er det synd at stresset rundt faget overskygger 

evnen til å se nytten av det. Dette er ikke en ønskelig situasjon, og noe bør gjøres for å øke interessen for 

fremmedspråk blant ungdommer. 

Det har blitt forsket på hjernens evne til å ta opp informasjon, og denne viser tydelig at jo yngre en er, jo 

lettere er det å lære nye språk. Å introdusere fremmedspråk samtidig som elevene begynner med 

karakterer øker presset og hindrer ungdommen i å finne glede i å lære seg nye språk. Fra 3. klasse vil 

elevene lettere kunne tilegne seg den kunnskapen man nå lærer på ungdomsskolen. Nivået vil være 

bedre tilpasset aldersgruppen, det vil være mulig å legge større vekt på gleden og spenningen med å 

lære å snakke et nytt språk, og vil ikke være et direkte og nytt krav om tellende karakterer og 

prestasjoner. Når man begynner med fremmedspråk tidligere, kan man gjøre fremmedspråk valgfritt på 

videregående. Da kan elever som ikke klarer eller de som mangler språkforståelse fokusere på andre fag. 

Når elevene har hatt et språk i seks år, har de bestemt seg for om de vil lære språket videre eller ikke, og 

da må vi respektere ønskene deres. Vi vil med denne ordningen ha større språkkunnskaper etter 

ungdomsskolen, der også elever som velger å ikke fortsette med språket på videregående vil ha en 

brukbar forståelse av et 3. språk. 

Rogaland Unge Høyre vil derfor: 

• Gjøre om på læreplanen i fremmedspråk på videregående slik at faget blir mer rettet mot 

arbeidslivet. 

• Gjøre 2. fremmedspråk frivillig for alle f.o.m. 1. klasse VGS. 

• Innføre fremmedspråk i 3. klasse på barneskolen 

• At læreplanen bør fokusere på kommunikasjon i praktiske situasjoner fremfor emner som 

litteratur og kunst. 


