
KAN DANSKERNE UNDVÆRE FREMMEDSPROG? 

KAN VI NØJES MED ENGELSK? SKAL VI VIRKELIG NØJES?! 

 

Der har været en meget interessant sprogpolitisk 

konference på CBS, det tidligere 

Handelshøjskolen, før jul. Er man interesseret i at 

høre f.eks. videnskabsministeriet og 

undervisningsministeriet repræsentanter udtale 

sig, skal man blot gå ind på: www.cbs.dk/isv 

(Institut for International Sprog og 

Vidensteknologis hjemmeside). Jeg hørte dem stå 

i opposition til undervisningsminister Bertel 

Haarder, der havde udtalt bekymring for 

fremmesprogfagenes nye, kritisable situation.  

Prof. Per Øhrgaard lagde ud med et strålende 

oplæg, der måtte vække enhvers opmærksomhed, 

og som man kan finde på 

www.gymnasieskolen.dk (søg ” Per Øhrgaard”). 

Det står jo nemlig skidt til med udviklingen af 

fremmedsprogskompetencerne i Danmark. 

Politikerne ønsker ganske vist at fremme 

internationaliseringen, men resultatet har indtil nu 

været, at antallet af elever i 

ungdomsuddannelserne, der har valgt tredje 

fremmedsprog, er faldet fra c. 41 % til c. 6 % af 

en årgang. Og det i løbet af kun 2½ år! Nu skulle 

man tro, at en sådan nedtur ville vække enhver 

politikers harme, og at ord ville føre til 

øjeblikkelig handling, men den sidste ændring af 

gymnasiereformen vil – efter mit bedste skøn – 

kun have minimal betydning for 

fremmedsprogene!  

Fremmedsprogenes betydning er blevet svækket, 

dvs. der udbydes færre fremmedsprog, og både 

niveau og timemængde er beskåret. Hvad der 

betyder endnu en svækkelse er, at undervisningen 

fragmenteres takket være diverse tværfaglige 

projekter, og endelig øves den skriftlige 

sprogfærdighed slet ikke som tidligere, fordi 

mindst 25% er sparet væk.  

Hvor gymnasieområdet tidligere leverede 

studenter til alle videregående uddannelser, så 

betyder en nedgang på c. 35 % af ”sproglige” 

studenter en sprogpolitisk revolution. Det er også 

stort set slut med at lære tysk på hf og htx. CBS 

lukker studier i sprogfag, det er slut med 

tolkeuddannelse i andet end engelsk, seminarierne 

reducerer deres tilbud i faget fransk osv. Inden 

længe vil Danmark have opnået en 

fremmedsproglig armod, der ikke huskes magen! 

 Sprog er nøglen til al kommunikation, og det er 

samtidig det uundværlige kommunikationsmiddel 

til forståelse af andre mennesker og deres 

kulturer! 

Jeg vil opfordre alle med forstand på sprog om at 

kontakte folketingets uddannelsespolitikere 

(www.ft.dk),  og hos dem udtrykke en meget 

alvorlig bekymring for landets sprogpolitiske 

udvikling og samtidig udtale ønsket om at fremme 

internationaliseringen gennem nødvendige 

ændringer af gymnasiereformen.

 

Med venlig hilsen 

Sigrid Jørgensen 


