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Flerspråklige har konkurransefordeler!
Studie av hvordan flerspråklighet bidrar til kreativitet, avdekker banebrytende data
Graz, 22. oktober 2009: ”Samlet sett ser vi økende tegn til at enspråklige har klare ulemper i vår
moderne tid, og at hvis vi virkelig vil bygge et sterkt og fremgangsrikt Europa som kan konkurrere
med nye, fremvoksende økonomiske giganter i Asia og andre steder, må vi sørge for bred tilgang til
god språkopplæring,” sier prosjektkoordinator María Jesús Frigols Martin i European Centre for
Modern Languages¹.
I den nye studien om flerspråklighet og kreativitet som er publisert av Europakommisjonen,²
identifiseres seks viktige fordeler med å kunne mer enn ett språk. Fordelene vedrører læring generelt,
kompleks tenkning og kreativitet, mental fleksibilitet, samhandling og kommunikasjon og til og med
en mulig utsettelse av aldersrelatert mental forringelse senere i livet.
Selv om nevrovitenskapen bare så vidt har begynt å avdekke hvordan flerspråklighet påvirker
hjernen, viser dokumentasjonen som foreligger så langt, at det å kunne et annet språk sannsynligvis
forbedrer evnen til å tenke. Språkkunnskaper kan særlig føre til bedre hukommelse, bedre evne til å
løse kognitivt utfordrende problemer og bedre evne til å ignorere irrelevant informasjon. Det kan
også gjøre mennesker flinkere til å kommunisere ettersom de forstår andres perspektiv bedre.
Språkkunnskaper får nå stadig større anerkjennelse som en viktig kompetansebyggende faktor i en
stadig mer kompleks og informasjonsrik verden. Dette er en realitet som, sett i sammenheng med det
studien har dokumentert, vil påvirke når og hvordan vi underviser i språk. For svært mange unge
mennesker er det ikke like effektivt å lære et språk som et separat fag som det er å integrere
språkopplæringen i andre fag, slik som matematikk og naturfag – en undervisningsmetode som ofte
kalles CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL er en viktig nyvinning innenfor
europeisk utdanning.
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I denne konteksten støtter ECML (European Centre for Modern Languages) utviklingen av et
rammeverk for lærerutdanning innenfor flerspråklig CLIL‐utdanning. Eksperter fra 39 land møttes
hos ECML i Graz 22.–23. oktober for å lansere et rammeverk for lærerutdanning innenfor CLIL som
gjenspeiler den kunnskapen nevrovitenskapen har gitt oss om hvordan språkkunnskaper påvirker
hjernen.
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¹ European Centre for Modern Languages er en spesialenhet i Europarådet (Strasbourg) i Graz i
Østerrike.
² Både Europarådet og Europakommisjonen støtter språklig mangfold i Europa med Europarådets
spesialenhet, som støtter gjennomføringen av disse språkpolicyene.

