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Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet
I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk, men også tysk,
fransk, spansk, italiensk, russisk, arabisk, polsk, swahili, urdu, kinesisk – listen er nesten uendelig!
Når du skal begynne på ungdomsskolen, skal du velge et fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller
samisk. I denne brosjyren vil vi gi deg informasjon som kan være nyttig for deg når du skal velge.
Ta også gjerne kontakt med oss på Fremmedspråksenteret!
Vår hjemmeside:
www.fremmedspraksenteret.no
Vår e-postadresse:
info@fremmedspraksenteret.no
Lykke til med språkvalget!

Hvilke valgmuligheter finnes?
Du har disse alternativene:

enten

fremmedspråk (nivå I)

eller

fordypning (engelsk, norsk eller samisk)

Hva du i praksis kan velge, er avhengig av det tilbudet din skole kan gi. Alle skoler må tilby minst ett av de fire
fremmedspråkene fransk, spansk, tysk og russisk. Noen skoler tilbyr også ikke-europeiske språk som for eksempel
urdu eller kinesisk.
Du kan få mer informasjon om språktilbudet hos rådgiver.

Veien videre – med eller uten fremmedspråk

Det er viktig å tenke på at det valget du nå tar, har betydning for hva du kan velge og ikke velge om du skal fortsette
på videregående etter ungdomsskolen. Vi har derfor laget en oversikt over hva de forskjellige valgene kan bety,
uansett om du går videre på studieforberedende utdanningsprogram eller yrkesfaglige utdanningsprogram.
Studieforberedende utdanningsprogram
På studieforberedende utdanningsprogram er det krav om obligatorisk fremmedspråk (fellesfag).
Disse alternativene finnes:
Alternativ 1 Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I 		
og II over tre år på videregående skole. Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3
da fellesfaget fremmedspråk ”tar plassen” til et av programfagene.
Alternativ 2 Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du
a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år
b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år
Hvis du for eksempel har valgt spansk på ungdomstrinnet, kan du ikke begynne på nivå I i spansk på videregående
igjen. Du må velge spansk på nivå II eller ta nivå I i et annet språk.
Det er bare hvis du velger et fremmedspråk på ungdomsskolen (nivå I ) og fortsetter med dette i videregående
på nivå II at du oppnår det nødvendige grunnlaget for å ta nivå III i fremmedspråket tredje året på videregående.
Nivå III i et fremmedspråk vil gi et helt tilleggspoeng (1,0) ved opptak til universitet og høyskole. Programfag
fremmedspråk nivå I og II gir et halvt tilleggspoeng (0,5). Ønsker du mer informasjon om tilleggspoeng, kan du
ta kontakt med rådgiver.
Yrkesfaglige utdanningsprogram
På yrkesfaglige utdanningsprogram er det ikke krav om fremmedspråk, men språk kan være nyttig uansett hvilket
yrke du velger. Se mer på nettsiden vår: www.fremmedspraksenteret.no/sprakvalg_yrker

Hva om jeg ombestemmer meg og vil bytte til et annet språk?

Når du har valgt et fag, skal du normalt ha dette i tre år. I løpet av første halvår på 8. trinn kan du imidlertid gjøre
om på valget i samråd med skolen. Bare når det er helt spesielle grunner, kan skoleeier godkjenne overgang på et
senere tidspunkt. Hvis du skifter fra fremmedspråk til fordypning, bør du undersøke konsekvensene (se ovenfor).

Vurdering i faget

I faget får du standpunktkarakter som teller ved opptak til videregående skole. I tillegg kan du trekkes ut til muntlig
eksamen.

Er fremmedspråk noe for meg?

Arbeidsmåtene i faget er basert på at du tar språket i bruk fra første stund. Du lærer språket gjennom å bruke
det muntlig og skriftlig, både i klasserommet og ved kommunikasjon via digitale medier. Du blir kjent med en ny
kultur og lærer om dagligliv, skikker og levemåter i land der språket snakkes. Undervisningen er variert og gir
deg mulighet til å lære på ulike måter.

Er det viktig å lære fremmedspråk?

Det er veldig nyttig å kunne fremmedspråk. Ikke bare når du er på ferie – også i mange yrker er det en fordel å
beherske flere språk. På nettsiden vår finner du mange eksempler på folk som har nådd langt med sine språkkunnskaper.

Informasjon om de ulike språkene

På Fremmedspråksenterets nettside finner du blant annet mer informasjon om de forskjellige språkene og en
oversikt over yrker der språk kan komme til nytte: www.fremmedspraksenteret.no/sprakvalg

