
 
Fransklærerforeningen, v/ Ingvild Nielsen,  
Øvre Prinsdalsvei 47F, 1263 Oslo  
ingvild.nielsen@skeistrup.net 
http://www.fransklaereren.no/  
 

 
Spansklærerforeningen, v/ José M. Izquierdo, 
Postboks 1009 Blindern, 0315 Oslo  
j.m.izquierdo@ub.uio.no  
http://www.anpenorge.no/wordpress/  
 

 
 
 
Til Utdanningsdirektoratet 
post@utdanningsdirektoratet.no 
v/ Hege Nilssen, divisjon for analyse og vurdering  
og Cathrine Hjulstad, avdeling for vurdering 2    Oslo, den 02.06.2017 
 

 

 

FST-Norge (fransk-, spansklærerforeningen og tyskforum) arrangerte 1. april i år en felles 

språklærerdag. Ca. 90 språklærere fra hele landet møtte. I forbindelse med en plenumsdiskusjon 

på slutten av dagen, kom det fram at tilbudet i fremmedspråk nivå I på videregående skoler er 

svært begrenset. Spesielt ille kan det se ut som det er i Rogaland. En del videregående skoler 

der tilbyr ikke fremmedspråk nivå I i det hele tatt, noe som medfører at elever som ikke har 

fremmedspråk fra ungdomsskolen i stor grad blir henvist til privatskoler eller skoler langt fra 

hjemmet. En del skoler ellers i landet tilbyr kun ett fremmedspråk på nivå I, noe som medfører 

at elever som kom skjevt ut med det fremmedspråket de valgte på ungdomsskolen ikke kan 

skifte språk. Elever som hadde begrenset språkvalg på ungdomsskolen, får heller ikke muligheten 

til å velge et annet språk på videregående. 

Vi finner denne situasjonen svært beklagelig, da den bidrar til å svekke fremmedspråkenes 

status og begrense elevers muligheter til å velge det språket de ønsker. Videre signaliserer det at 

det ikke er så viktig å lære flere språk enn engelsk, det motsatt av det vi trodde at 

departementet ønsket. 

Det er heller ikke mange skoler som tilbyr fremmedspråk nivå III. Dette fordi få elever velger det 

og dermed blir det for dyrt, eller fordi skolene prioriterer realfag. Vi mener skolene må bygge 

opp et miljø for å få elever til å velge nivå III, det er ikke gjort fra et år til et annet. Det bør 

kanskje vurderes en tilskuddsordning eller andre incentiver til skoler som setter i gang klasser på 

nivå III. 

 

Med vennlig hilsener, 
 
Fransklærerforeningen  og  spansklærerforeningen 

 


