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Få adgang til:INTERVIEW: Danmark risikerer at blive fattigere som nation, hvis ikkeder sættes ind med en ændring af gymnasiets studieretninger, lyderdet fra undervisningsminister Merete Riisager [LA] Hun vii have fieretii at vælge det andet og tredje fremmedsprog. 'De første studenter, der startede på gymnasiet efter den forrige gymnasiereform,blev udklækket for et årti siden i sommeren 2008.De blev kaldt skraidespandsårgangen, fordi de var de forste studerende, der skulleafprøve de omfattende ændringer af gymnasierne.I dag er der ikke noget, der tyder på, at hverken studenterne eller dereseksamensbeviser horertii i en skraldespand. Men en ting, der var røget iaffaldsbunken som følge af reformen, var hovedparten af studenter med tre ellerflere fremmedsprog.



Fra de almene gymnasier havde blot fem procent et tredje fremmedsprog i 2008.Året før lød samme tal på 42 procent. Dg siden da har landets gymnasieelever ikkefået større appetit på sprogfagene.Det vil undervisningsminister Merete Riisager [LA] nu gøre noget ved. Hun vil sikre,at flere vælger at studere det andet og tredje fremmedsprog - og det må gernevære tysk ellerfransk."Jeg frygter, at hvis ikke vi sætter ind nu, bliver vi kulturelt fattigere som nation. Deter okay, at det ikke er alle, der kan læse Goethe og Sartre på originalsprog, men derskal være nogen, der kan," siger Merete Riisager til Altinget.Undervisningsministeren vil derfor ændre gymnasiernes studieretningerne. Det eret nødvendigt tiltag for at gennemføre regeringens sprogstrateqi, lyder det:"Vi kommer ikke i mål med at styrke sprogfagene, hvis ikke vi tør ændrestudieretningerne på gymnasiet. Vi skal i gymnasieforligskredsen have en drøftelseaf, hvordan vi kan ændre tingene, så vi fårflere unge til at vælge sprog pågymnasiet," siger hun.[Artiklen fortsætter under grafikken]Andel studenter med tre fremmedsprog, 2005-2017



Siden den såkaldte skraldespandsårgang sprang ud som glade studenter i 2008, erder blevet gennemført endnu en gymnasiereform. Det skete i 2016, hvor antallet afstudieretninger blev barberet ned, AT-forløbet blev skrottet 0g matematik-faget fiket boost.Undervisningsminister Merete Riisager mener ikke, at man overså sprogfagenesudfordringer med reformen. Men der skal alligevel allerede skejusteringer,fastholder hun:"Man undervurderede betydningen af sammensætningen af studieretninger. Viforetog en vældig stor reduktion af studieretninger for at skabe mere enkelthed, ogdet gik rigtig godt. Men derfor kan der godt være enkelte steder, hvor der er behovfor en justering," siger hun og fortsætter:



"Det er et tab, hvis sprogfagene bliver ved med at indsnævres, fordi vi har skruetgymnasiet sammen, som vi har. Jeg håber på en villighed fra forligskredsens sidetil at tage ansvar og se på, hvilke ændringer vi kan kigge på, så vi ikke mister de hermeget vigtige sprog."Et spørgsmål om kulturNår der foretages uddannelsespolitiske ændringer i Danmark, er det ofte med sigtepå at tilpasse de unge bedre til arbejdsmarkedet.Men det er ikke kun derfor, at Merete Riisager nu vil arbejde for at flere lærer tysk,spansk og fransk:"Sprog fylder meget i forhold til samhandel, men det fylder også meget i forhold tilkultur. Min pointe er, at det her ikke kun handler om arbejdsmarkedet. Det handlerogså om os som land og den kulturelle forbundethed med resten af Europa, somligger i sprogene," siger hun og fortsætter:"Engelsk er blevet et linguo fronco, som rigtig mange taler godt. Det er fint, mender er også behov for, at der er nogen, der har indsigt i især tysk og fransk, fordi desprog forbinder os med Europa og vores fælles historie og kultur. Det handler om atkunne række ud i Europa."Undervisningsministeren vil ikke gå i detaljer med, hvordan studieretningerne skalændres, før hun har fremlagt tankerne for de andre partier. Det gør hun torsdag,hvor hun tager sagen op til et møde i gymnasieforligskredsen.Merete Riisager »donie/[zioltinqetdkMEST LÆSTE ARTIKLER1. DF vil tvinge skoler til at servere svinekød2. Alternativet vil alligevel regulere skolemad: Foreslår plantebaseret mad i København3. Træningslejre. godskrevet fravær og mulighed for et ekstra gymnasieår: Ny gymnasieordning vilstøtte samfundsengagerede ungell. 0K18-resultaterne er landet: Næsten alle forbund stemmerja
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Prøv A: uddannelse gratis 14 dageArtiklerDebatPolitisk kalenderSpørgsmål og svarGRATIS PRØVEABDNNEMENTFacebook Twitter LinkedIn Email Mere. . 51 kommentar Skriven kommentarlMette Andersen - Rektor IBC Handelsgymnasiet Aabenraa AAnmeId NuAntal sprog i gymnasietDet er en misforståelse, at gymnasieelever fravælger 2. Fremmedsprog - alle hhx-studenter og de fleste stx-studenter harto fremmedsprog. Engelsk som det ene og det andet kan så være tysk, fransk, spansk, russisk osv.Så rigtigt mange studenter kan læse enten Goethe eller Sartre på originalsprog - men ikke begge.Det er antallet af studenter med tre sprog [som figuren også viser] som faldt dramatisk med studieretningernes lndførsel i2005.SPONSORERET INDHOLD



Mannaz:Hvilken slags leder er du i 2020? Systemisk ledelse - en vej tilinvolvering 0g bedre resultaterEffektiviseringer 0g standardiseringer har været det centrale fokus for reform- og strategiarbejdet i både detoffentlige og private. Virksomhedsledere og politikere efterspørger andre løsninger. En mere involverende oguddelerende ledelse kan være løsningen. Få svaret på, hvilke tre parametre lederen skal have fokus på for atlykkes.Produktionsskoleforeningen:Produktionsskolerne på Folkemøde - mere end snak!DIT BUDSKAB HER? SE ALLE


