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Hva tilbyr vi

Tysk

Fransk

Spansk

Engelsk fordypning

Arbeidslivsfag



Vurderinger 
som bør gjøres 
av den enkelte 
elev/foresatte

• Ønsker eleven å lære seg et nytt språk?

• Ønsker eleven å videreutvikle kunnskaper og 
ferdigheter i engelsk?

• Ønsker eleven å arbeide praktisk med 
arbeidslivsfag?

• Hvilke tanker har eleven om valg av 
"utdanningsprogram" i videregående 
opplæring?



Veien videre –
med eller uten 
fremmedspråk

Studieforberedende 
utdanningsprogram:

• Alle elever som tar 
studieforeberedende 
utdanningsprogram har 
fremmedspråk som 
fellesfag.

• Du har faget i to eller tre år -
avhengig av fagvalg 
(fremmedspråk eller ei) i 
ungdomsskolen

• Engelsk som fellesfag på vg1

Yrkesfaglige 
utdanningsprogram:

• På yrkesfaglige 
utdanningsprogram er det 
ikke krav om 
fremmedspråk, men språk 
kan være nyttig uansett 
hvilket yrke du velger

• Engelsk som fellesfag på 
vg1



Viktig 
informasjon fra 
fylkeskommunen:

• Hovedregel: De som har hatt fremmedspråk i 
grunnskolen, kan ikke begynne på nytt 
fremmedspråk i vg1

• Elevens valgmuligheter er avhengig av skolenes 
språktilbud også i videregående skole

• Ikke alle skoler tilbyr begynneropplæring i 
fremmedspråk. Pr. i dag gjelder dette St. Olav vgs, 
Stavanger katedralskole og Hetland vgs. I tillegg 
studiespes. med toppidrett på St.Svithun

• Har du ikke fremmedspråk fra ungdomsskolen, har 
du likevel alle valgmuligheter åpne i videregående, 
men det vil være noen skoler du ikke kan søke (se 
over)



Hvorfor fremmedspråk?

Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått.
Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige 
utvikling og legge til rette for at de kan samhandle 
med og oppleve glede i møte med andre 
mennesker og kulturer. I en globalisert verden har 
vi behov for å kommunisere på flere språk.

Formell og uformell kommunikasjon lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt 
krever språkkunnskaper og kunnskap om andre 
kulturer og levesett. Dette gjelder ikke minst i 
studier og i arbeidslivet. Faget kan bidra til å 
utvikle elevenes interkulturelle forståelse.



Å velge språkfag

• Når du skal velge språk i ungdomsskolen, kan det være du ikke vet så mye om språkene du kan 
velge mellom. Da kan det være lurt å sammenligne de ulike språkene for å kunne velge det som 
passer best for DEG.

• Språket du velger skal du ha i alle tre årene på ungdomsskolen, så det er viktig at du velger 
språket DU vil lære deg.

• Videre her vil du få informasjon om de ulike språkene, samt lenker til nyttige sider for mer 
utfyllende informasjon.



Tysk

Hvordan er det å lære seg tysk?

Som norsktalende har du allerede et forsprang! Norsk og 

tysk har over 200 ord som er nesten identiske.  Begge 

språkene er germanske, og dette gjør innlæring av tyske ord 

lettere enn på mange andre språk. 

Synger du? Singst du?

Hører du? Hörst du?

Har du en hund? Hast du einen Hund?

Spiller du gitar? Spielst du Gitarre?

Fotball? Fußball?



Tysk
Hvorfor velge tysk?

Tysk er et verdensspråk og over 100 millioner har tysk som 
morsmål. I EU snakker hver 5 innbygger tysk! Snakker du 
tysk, kan du kan reise til Tyskland, Østerrike, Sveits, Nord-
Italia, Polen og bestille mat på restaurant. Eller kanskje vil 
du i teater eller på fotballkamp, eller skiferie i Alpene? Du 
vil kunne komme langt med hverdagstysk, som du lærer på 
skolen. Og hvis du fortsetter med språket; det norske 
nærings- og kulturlivet trenger mennesker som kan 
kommunisere på tysk!

Hva gjør vi i faget?

I tysktimene forsøker vi alltid å ha mye muntlig 

kommunikasjon. Vi øver oss på samtaler rundt enkle 

temaer og bygger ut ettersom ordbanken og grammatikk-

kunnskapene øker. Vi bruker rollespill, digitale ressurser, 

quizlets og andre læringsmetoder. Bruker du tid vil du få 

glede av både språk og mye spennende kultur i det 

tysktalende landskapet!

• Les og hør mer om Tysk

• Språkhefte Tysk i verden

• Læreplan

http://www.sprakvalg.no/#tysk
https://www.hiof.no/fss/sprakvalg/fokus-pa-sprak/fullstendig-publikasjonsliste/2020-1/tysk-i-verden_2020_web.pdf
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02


Fransk

Hvordan er det å lære seg fransk?
Fransk er ikke vanskeligere å lære enn andre språk. Nesten 
halvparten av alle engelske ord kommer fra fransk og latin. 
Og siden du kan mye engelsk, kan du også mange franske 
ord. Som for eksempel: Parfum, sport, musique, théâtre, 
université, couleur.

Skriftbildet varierer fra lydbildet, men når du lærer deg 
uttalereglene så går det fint. Å lære seg fransk innebærer 
også nasale lyder som vi ikke har i norsk.

Verb bøyes (forandrer seg) etter hvem som utfører en 
handling, noe som skiller seg ut fra norsk. Ønsker du å lære 
fransk må du sette av litt tid til verbbøyning også.



Fransk
Hvorfor velge fransk?
Fransk er et vakkert språk, og til sammen regner man med 
at ca. 300 millioner mennesker i verden har fransk som 
morsmål eller første fremmedspråk. Fransk er et språk som 
åpner dører i alle verdenshjørner: Fransk er offisielt språk i 
29 land i verden, fordelt på alle verdensdeler. Fransk er, 
etter engelsk, det nest mest brukte språket i internasjonale 
organisasjoner.

Hva gjør vi i faget?
Innlæring av ord og grammatikk er viktige byggesteiner for å 
lære deg et nytt språk, og dette jobber vi med på ulike 
måter. Vi bruker ulike læringsmetoder og jobber muntlig og 
skriftlig, individuelt og i par/grupper. Vi leser tekster, jobber 
med ulike oppgaver og grammatikk, vi bruker lyttetekster, 
musikk, film, rollespill, lek og sang i innlæring av språket.

• Les og hør mer om Fransk

• Språkhefte Fransk i verden

• Læreplan

http://www.sprakvalg.no/#fransk
https://www.hiof.no/fss/sprakvalg/fokus-pa-sprak/fullstendig-publikasjonsliste/2019-1/fransk-i-verden_2019_web.pdf
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02


Spansk
Hvordan er det å lære seg spansk?

Det er ikke vanskelig å lære seg å snakke spansk. Du kan 

gjenkjenne mange ord fra våre egne lånord, og lydene er stort 

sett enkle å uttale for oss som snakker norsk. Spansk rettskriving 

følger regler som gjør at det som oftest er mulig å vite hvordan et 

ord blir uttalt ut fra hvordan det blir skrevet. Når du lærer deg 

uttalereglene, vil det hjelpe deg til både å vite hvordan et ord 

staves og hvordan du skal uttale det.

Den største forskjellen på spansk og norsk er verbbøyningen. 

Denne må du lære deg hvis du vil lære spansk. På norsk ser verbet 

likt ut uansett hvem som utfører det, f.eks. jeg snakker, vi 

snakker. På spansk vil endingen av verbet endre seg ut fra hvem 

som utfører det; f.eks, (yo) hablo, (nosotros) hablamos. Her er det 

altså mer å tenke på, men alt følger et system, og når du lærer 

deg det så kan du bøye mange verb.



Spansk
Hvorfor velge spansk?

Spansk er et av de store verdensspråkene, 500 millioner har 

spansk som morsmål. Spansk er bl.a. offisielt språk i Spania og 

Latin-Amerika, og i USA er det over 40 millioner mennesker som 

har spansk som morsmål. Du vil lære å kommunisere med andre 

på målspråket og du vil lære om ulike spansktalende kulturer.

Hva gjør vi i faget?

I arbeidet med faget bruker vi ulike læringsmetoder. 

Ordinnlæring er viktig når du skal lære deg nytt språk, og dette 

arbeider vi med på ulike måter. Vi jobber med ulike oppgaver og 

praktiske aktiviteter, individuelt og sammen i par/grupper, 

muntlig og skriftlig, vi bruker sang og musikk, film, lyttetekster, 

mm. Skal du lære deg språket, er det viktig at du er motivert, og 

det krever at du jobber aktivt og godt med innlæring av gloser 

og grammatikk. Målet er at du skal lære nok til å kunne 

kommunisere med andre på målspråket.

• Les og hør mer om Spansk

• Språkhefte Spansk i verden

• Læreplan

http://www.sprakvalg.no/#spansk
https://www.hiof.no/fss/sprakvalg/fokus-pa-sprak/fullstendig-publikasjonsliste/2019-2/fss_spansk_i_verden_2019_web.pdf
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02


Engelsk fordypning

• Fordypning i engelsk er et sentralt fag for å gi elevene et redskap for å 

kommunisere og samhandle gjennom digitale medier og teknologi. 

Elevene skal få utforske og videreutvikle sin språkkompetanse ved å 

trekke inn egne interesseområder fra både den virtuelle og den 

virkelige verden. Faget skal gjøre elevene i stand til å reflektere over 

variasjon i språk, tenkesett og kommunikasjonsmønstre som de møter 

i det virtuelle og det virkelige samfunnet. Faget skal forberede elevene 

på et arbeidsliv som stiller krav om engelskspråklig digital kompetanse 

og variert språklig kommunikasjon.

• Læreplan

https://www.udir.no/lk20/eng03-02


Engelsk fordypning

Hvorfor velge engelsk fordypning?

Dersom du ikke ønsker å lære et nytt fremmedspråk 
som tysk, fransk eller spansk, kan du lære enda mer engelsk.

Faget passer godt for deg som ønsker å fordype deg mer 
i engelsk eller som trenger litt ekstra tid til å bli trygg i 
engelsk.

Klassestørrelsen er ikke så stor, det gjør at du får tett og god 
oppfølging av faglærer.

330 millioner mennesker har engelsk som morsmål, og 
engelsk er det mest brukte fremmedspråket i verden.

Gode kunnskaper i engelsk er viktig og nyttig både i 
arbeidslivet og ellers i livet.

Hva gjør vi i faget?

I engelsk fordypning har vi fokus på at du skal bli trygg i 
klassen og at det å snakke engelsk sammen skal være trygt 
og kjekt. 

I timene leser og skriver vi litt, men har mest muntlige 
aktiviteter. Ulike læringsmetoder kan være walk and talk, 
intervju, quiz, Alias, mm. Vi bruker også film, videoer og 
ulike nettressurser som utgangspunkt for presentasjoner 
eller andre aktiviteter.

Det kan også være aktuelt å jobbe parallelt med ordinær 
engelsk med enkelte temaer for å få en ekstra repetisjon 
eller fordype seg ytterligere.

Språkhefte Engelsk i verden

https://www.hiof.no/fss/sprakvalg/fokus-pa-sprak/fullstendig-publikasjonsliste/2020-2/engelsk_i-verden_2020_web.pdf


Arbeidslivsfag
Arbeidslivsfag er et sentralt fag for å bidra til at 

elevene får praktisk erfaring med å løse 

arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap.

Faget skal bidra til at elevene deltar i 

verdiskaping gjennom å levere tjenester og 

produkter både internt på skolen og for 

eksterne oppdragsgivere. Faget skal gi elevene 

mulighet til å glede seg over å kunne skape 

noe. Arbeidslivsfag legger til rette for 

entreprenørskap i skolen og samarbeid med 

lokale bedrifter.

•Læreplan

https://www.udir.no/lk20/arb01-03


Arbeidslivsfag
Hvorfor velge arbeidslivsfag?

Mange elever ønsker og har behov for en mer praktisk 

skolehverdag. Det er også viktig for samfunnet at ungdom har 

kunnskap om yrker og hvordan arbeidslivet fungerer. 

Arbeidslivsfag skal synliggjøre samfunnets behov for 

produkter og tjenester. Faget skal bidra til økt forståelse for 

krav som stilles i arbeidslivet.

Arbeidslivsfag inngår som et alternativ til fremmedspråk. Det 

er et praktisk fag som passer for elever som foretrekker 

praktiske aktiviteter fremfor teori.

Hva gjør vi i faget?

I løpet av tre år vil elevene være innom noen av de 

yrkesfaglige utdanningsprogrammene fra videregående skole, 

tilpasset ungdomsskolens nivå. Elevene vil få utforske 

arbeidslivspraksis i utvalgte bedrifter og lære om det å starte 

egen bedrift. Elevmedvirkning står sentralt i faget da elevenes 

interesser og ønsker vil kunne tas med i planlegging av 

innholdet i faget.



Lenker til
valg av 

fremmedspråk:

• Brosjyre språkvalg elev/foresatte

• Språkvalg - les og hør mer om:

• Tysk

• Fransk

• Spansk

• Engelsk

• Språkhefter:
• Tysk i verden

• Fransk i verden

• Spansk i verden

• Engelsk i verden

Frist for valg av FSP/Arbeidslivsfag – fredag 3.juni:

https://www.hiof.no/fss/sprakvalg/sprakvalg-infoark_ung_elev_bokmal_2016.pdf
http://www.sprakvalg.no/#tysk
http://www.sprakvalg.no/#fransk
http://www.sprakvalg.no/#spansk
http://www.sprakvalg.no/#engelsk
https://www.hiof.no/fss/sprakvalg/fokus-pa-sprak/fullstendig-publikasjonsliste/2020-1/tysk-i-verden_2020_web.pdf
https://www.hiof.no/fss/sprakvalg/fokus-pa-sprak/fullstendig-publikasjonsliste/2019-1/fransk-i-verden_2019_web.pdf
https://www.hiof.no/fss/sprakvalg/fokus-pa-sprak/fullstendig-publikasjonsliste/2019-2/fss_spansk_i_verden_2019_web.pdf
https://www.hiof.no/fss/sprakvalg/fokus-pa-sprak/fullstendig-publikasjonsliste/2020-2/engelsk_i-verden_2020_web.pdf

