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Til Liedutvalget og læreplangruppa i engelsk ( i fagfornyelsen)
Som mange engelsklærere rundt i landet, er vi bekymret for faget vårt i disse dager. Det har
sammenheng med nedgang i elevtallet på programfag og en svært krevende eksamensform i
programfag, sammenlignet med f.eks. norsk. En annen sak er at mange elever heller velger
psykologi enn engelsk, et fag der man f.eks. til skriftlig eksamen har forberedelsesdag og bare ett
spørsmål å besvare. Vi mener ikke å sette fag opp mot hverandre, men at det bør være en viss
balanse i arbeidsmengde mellom ellers sammenlignbare fag mht. timetall og kompetansemål.
Noen elever velger selvsagt fag ut fra interesse, men vi vet at i en stressende hverdag, så tenker
de også taktisk om hvilke fag de lettest får en god karakter i og hvor de kan få
fordypningspoeng. I disse vurderingene kommer engelsk til kort, det ser vi på søkningen til
programfagene i engelsk.
I tillegg til det taktiske, er det også et spørsmål om fagets relevans, dvs. om elevene føler at
faget er relevant for dem. I møtet med vg1, sier elevene gjerne at dette er bare mer av det
samme som de hadde på ungdomstrinnet, og det oppleves ikke som motiverende. Dette håper vi
læreplangruppa i engelsk er oppmerksom på, slik at vg1 engelsk kan oppleves som nytt, nyttig og
relevant, og samtidig utfordrende.
Vi håper dette er noe både Liedutvalget og læreplangruppa vil ta tak i. Vi regner med dere
kjenner til både den virkelighetsbeskrivelsen vi kommer med over og har noen tanker om
hvordan man kan møte denne utfordringen. Her kan man endre innholdet i vg1, så det oppleves
som nytt og annerledes enn i grunnskolen, man kan gi fordypningspoeng, man kan endre
eksamen, man kan innføre mer obligatorisk engelsk. Vi har tillit til dere.
På vegne av engelsklærerne på Kongsbakken vgs.
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