
NR 29     OKTOBER 2012 

Valg av fremmedspråk i 
videregående opplæring 

– en kartlegging

Gerard Doetjes og Eva Thue Vold



 

 
 
FOKUS PÅ SPRÅK 29/2012 

© Gerard Doetjes og Eva Thue Vold / Fremmedspråksenteret 2012 

ISBN: 978-82-8195-058-0 (trykket) 978-82-8195-059-7 (på nett) 

ISSN: 1890-3622 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FOKUS PÅ SPRÅK 
 

Valg av fremmedspråk i videregående 
opplæring – en kartlegging 
 

 

Nettversjon (PDF) 

 

 

Ansvarlig redaktør: Dr. R. Steinar Nybøle 

Serieredaktør: Dr. Gerard Doetjes 

 

Utgivelsessted: Halden 

 

Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven 

og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått  

med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. 

 

Fremmedspråksenteret har en godkjenningsordning for 

publikasjoner som skal gis ut i serien FOKUS PÅ SPRÅK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



| 

F O K U S  P Å  S P R Å K 

 

 

Om forfatterne 
Kartleggingen er gjennomført av Gerard Doetjes og Eva Thue Vold. Doetjes har en 

doktorgrad i skandinavistikk og er ansvarlig for FoU og analyse på Nasjonalt senter 

for fremmedspråk i opplæringen i Halden. Thue Vold har doktorgrad i fransk språk-

vitenskap og hadde fram til 1. juli 2011 ansvar for fransk på Fremmedspråksenteret. 

Hun arbeider nå som førsteamanuensis i fransk fagdidaktikk ved Institutt for lærer-

utdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Kaja Skarpum Granaas, master-

student i engelsk ved Universitetet i Oslo, har vært studentassistent i prosjektet. 
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I tillegg til fremmedspråk og engelsk kan skoler tilby en rekke andre programfag som 

inneholder én eller flere språkkomponenter: Reiseliv og språk, Kommunikasjon og 

kultur og Antikkens språk og kultur (som inkluderer latin). Relativt mange elever får 

undervisning i de to førstnevnte fagene (hhv. ca. 2500 og ca. 800 elever i 2010-11), 

mens Antikkens språk og kultur rekrutterer få elever (ca. 200 elever i 2010-11).
3
  

 

Kartleggingens oppbygging 
Kartleggingen av valg av fremmedspråk i videregående opplæring er satt sammen av 

fire delundersøkelser, som behandles i hvert sitt kapittel. Vi åpner med en gjennom-

gang av tilgjengelig statistikk om elevenes valg av fremmedspråk og andre språkfag 

(kapittel 1), før vi gir en analyse av skolenes fagtilbud basert på informasjonen som er 

tilgjengelig på deres nettsider (kapittel 2). I kapittel 3 presenterer vi en spørreskjema-

undersøkelse angående informasjon og rådgiving i forbindelse med valg av språkfag 

som ble sendt ut til alle skoler som tilbyr studieforberedende utdanningsprogram. I 

kapittel 4 gjennomgår vi en spørreskjemaundersøkelse gjennomført med elever fra ni 

ulike skoler.  Kartleggingens oppbygging er gjengitt i tabellen nedenfor. 

 

Kap. Metode 

 

Antall  Datakilde(r) 

1 Tall for elevenes valg av 

fremmedspråk 

Alle 

skoler/elever 

Utdanningsdirektoratet 

2 Analyse av informasjon  

på skolenes nettsider 

Alle skoler Skolenes nettsider 

3 Spørreskjema for skoler 

 

141 skoler Egen undersøkelse 

4 Spørreskjema for elever 

 

342 elever (på ni 

skoler) 

Egen undersøkelse 

 

                                                 
3
 Se Skoleporten, Utdanningsdirektoratet.no (2011). 
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Sammenfatning  
Kartleggingen viser at flertallet av elevene som går på studieforberedende utdannings-

program har spansk, tysk eller fransk som fellesfag. Spansk er størst, fulgt av tysk og 

fransk. Andre fremmedspråk tilbys bare sporadisk. Flere elever enn tidligere har 

samme språk på videregående skole som de hadde på ungdomstrinnet. Dette betyr at 

elevene avslutter fellesfaget fremmedspråk på et høyere nivå (nivå II). Det er også 

flere elever enn tidligere som har mulighet til å velge fremmedspråk som programfag 

på Vg2 og Vg3. Særlig antall elever som får opplæring i fremmedspråk nivå III øker. 

 

Både ungdomsskoler og videregående skoler er involvert i informasjonsprosessen, 

men bare halvparten av skolene sier at de bruker sine nettsider aktivt i informasjons-

arbeidet. Mange skoler har ikke informasjon om valgmulighetene innen fremmed-

språk tilgjengelig på nett. Det er uklart om ungdomsskoler og videregående skoler 

samarbeider, eller om skolene informerer uavhengig av hverandre. Infomøter på 

skolen, åpne dager, valgtorg m.m. er fortrukne arbeidsmåter, og ansvaret er gjerne delt 

mellom flere personer i skolen (rådgivere, språklærere, ledelse). Få skoler involverer 

egne elever i informasjonsarbeidet. 

 

Mange skoler anbefaler sine elever å fortsette på nivå II når de begynner i Vg1, men 

de fleste elevene opplever likevel at de fikk velge det fremmedspråket de ønsket. 

Skolene er forsiktig når det gjelder å anbefale elevene å velge fremmedspråk som 

programfag på Vg2 og/eller Vg3.  

 

Hele 24% av elevene opplever å ha fått svært lite eller ingen informasjon om språk-

valg da de gikk i 10. klasse, men de fleste elevene (82%) er fornøyd eller delvis 

fornøyd med det språkfaget de har i dag. Likevel kan mange tenke seg å lære mindre 

underviste fremmedspråk som for eksempel kinesisk. De fleste elevene har et bevisst 

forhold til sitt valg av språk, og det er (positive) egenskaper ved språket og/eller 

kulturen som hyppigst nevnes som motivasjonsfaktorer for elevenes valg av språk.  
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1  Elevenes valg av fremmedspråk 
 

Spansk er det største fremmedspråket i studieforberedende utdanningsprogram. 

Nesten halvparten av elevene har spansk som fellesfag. Tall fra Utdannings-

direktoratet viser at en stadig større del av elevene har samme fremmedspråket i 

videregående opplæring som de hadde på ungdomstrinnet. Talet av elever som velger 

fremmedspråk som programfag, øker kraftig, særlig på nivå III. I dette kapitlet skal vi 

se nærmere på tallene. Først retter vi blikket mot fellesfaget fremmedspråk, deretter 

går vi inn på programfagene innenfor fremmedspråk, og til slutt ser vi på utviklingen 

for engelsk og de andre språkfagene innenfor programområdet språk, samfunnsfag og 

økonomi. Kapitlet er tidligere publisert som notat på nettsiden til Fremmedspråk-

senteret (Doetjes 2012). 

 

Figur 1.1. Fremmedspråk som fellesfag på Vg1 og Vg2, skoleåret 2011–2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremmedspråk som fellesfag: få endringer 
Spansk har vært størst på Vg1 og Vg2 i noen år nå, og det er også tilfelle i 2011–12 

(se figur 1.1). Faget vokser ikke lenger så fort som tidligere; i år har 44 % av elevene 

spansk, mot 43 % i fjor og 39 % i 2008–09. Utflatingen av tallene for spansk er 

muligens en følge av at den sterke økningen som spanskfaget har hatt i ungdoms-

skolen de senere årene, har stoppet opp. Situasjonen for fransk er omvendt, her er det 

hvert år litt færre elever. I år er prosentdelen elever med fransk 18, mot 19 i fjor og 23 

i 2008–09. Tysk ligg på 36 % både i år og i fjor; i 2008–09 hadde 37 % av elevene 

tysk. Det er fortsatt bare et nokså lite innslag av andre fremmedspråk: Om lag 2 % av 

elevene får opplæring i et annet språk enn fransk, spansk eller tysk. I denne gruppa 

finner vi blant annet italiensk (423 elever), nordsamisk (188 elever), russisk (157 
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elever) og kinesisk (101 elever). Halvparten av elevene i kategorien «mindre 

underviste fremmedspråk» er registrert i Finnmark, Oslo og Troms. 

 

Figur 1.2. Prosentdelen elever som har fremmedspråk på nivå II, skoleåret 2011–2012 

 
 
 
 
Fremmedspråk som programfag: kraftig auke på nivå III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talet på elever som får opplæring på nivå II, har økt kraftig de senere årene, og også i 

2011–12 går dette tallet videre opp. I år har 65 % av Vg1-elevene fremmedspråk på 

nivå II, mot 40 % i 2008–09. Denne oppgangen er først og fremst et resultat av at det 

ikke lenger er lov å starte på nytt med samme språket på nivå I på Vg1. Det er flest 

nivå II-elever på fransk: 72 % (se figur 1.2). Tallet er 67 % for spansk og 60 % for 

tysk. Vi ser i år også at det er flere elever som er registrert på nivå I/II, altså elever 

som ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet. Dette henger muligens sammen 

med at det er flere elever som velger studieforberedende utdanningsprogram enn 

tidligere, og at flere av disse «nye» elevene ikke har hatt (eller har fullført) 

fremmedspråk på ungdomsskolen.  

 

I år er det nesten 2000 elever som er registrert på et av programfagene innenfor 

fremmedspråk, som er nesten en dobling sammenliknet med i fjor. Skoler kan tilby 

fremmedspråk som programfag som innenfor programområde for språk, samfunnsfag 

og økonomi – enten som videreføring av fellesfaget (nivå III på Vg3, i nokre tilfelle 

også nivå II) eller som nybegynnerspråk (nivå I på Vg2 og nivå II på Vg3). 

 

I 2008–09 var det i underkant av 300 elever på landsbasis som hadde fremmedspråk 

som programfag på nivå III. I år er talet for første gang over 1000, og mer enn 

halvparten av disse elevene har spansk. Spansk er også det språket som vokser fortest 

på nivå III; bare siden i fjor er spansk III nesten firedoblet (se figur 1.3). Fransk og 

tysk vokser også videre, men i et klart lavere tempo. Den sterke økningen i antall 

elever som tar fremmedspråk helt til topps, kan forklares med veksten på nivå II, 
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innføring av tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning, samkjøring av program-

fagtilbudet i en rekke fylker/regioner og større oppmerksomhet omkring fagene på 

skolene.  

 

Figur 1.3. Fremmedspråk som programfag på nivå III, skoleåra 2008–09 til 2011–12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele 24 % av programfagelevene har andre fremmedspråk enn fransk, spansk og tysk 

(jf. tallet på 2 % på fellesfag). Det skriver seg fra to faktorer: En rekke skoler tilbyr 

«mindre underviste fremmedspråk» som arabisk, italiensk, japansk og kinesisk som 

programfag. Fagene er ganske populære på disse stedene. Blant elevene som har 

fremmedspråk som programfag, finner vi også en god del elever som tar faget som 

privatist samtidig som de beholder elevstatus på skolen sin. Dette er ofte elever som 

har et annet morsmål enn norsk, og som går opp til eksamen i dette språket. Tabell 1.1 

viser de ti største programfagene etter fransk, tysk og spansk. Brorparten av disse 

elevene er registrert i Oslo og Akershus. 

 

Tabell 1.1. Programfag fremmedspråk, «mindre underviste språk», skoleåret 2011–12. 

Språk Elever Språk Elever 

Italiensk 102 Tyrkisk 28 

Kinesisk 67 Finsk 26 

Tamil 51 Russisk 22 

Arabisk 35 Somali 22 

Urdu 28 Japansk 17 

 

Stabilt for engelsk, reiseliv og språk og kommunikasjon og kultur 
Skoler kan som nevnt tilby tre forskjellige programfag innanfor engelsk: internasjonal 

engelsk og (i forlengelse av dette faget) samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig 

litteratur og kultur. Internasjonal engelsk har helt sidan 2008–09 hatt litt i overkant av 

10 000 elever – i år er det registrert 10 215 elever på dette faget. Størstedelen av 
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elevene går på Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, men her finner vi også 

Vg3-elever og elever fra yrkesfag. I 2011–12 har 4716 elever valgt samfunnsfaglig 

engelsk (en liten økning fra året før), mens 1804 elever har engelskspråklig litteratur 

og kultur (en nedgang fra året før). Interessen for faget reiseliv og språk øker. Dette 

faget ble innført med Kunnskapsløftet og er tilbud på et mindre utvalg av skoler. I år 

er det 1000 elever som har valgt dette faget, hvorav 72 % på nivå 1 og 28 % på nivå 2. 

Kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3 har mellom 2300 og 2400 elever. 

  

Negativ utvikling for antikkens språk og kultur 

Antikkens språk og kultur er en faggruppe som omfatter gresk 1 og 2, latin 1 og 2 og 

antikkens kultur. Gresk ble ikke undervist i skoleåret 2011-12, og det er i alt bare fire–

fem skoler igjen som samlet har litt i overkant av 100 elever på latin og antikkens 

kultur på Vg2 og Vg3 – en klar nedgang fra 2010-11. 
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2 Informasjon på skolenes nettsider  
I dette kapitlet skal vi se på informasjonen skoler gir om valg av fremmedspråk og 

andre språkfag på skolens nettside. Til dette formålet har vi studert nettsidene til alle 

videregående skoler som tilbyr studieforberedende utdanningsprogram. Vi ville vite 

om skolen gir informasjon om hvilke fremmedspråk elevene kan velge som fellesfag 

og progranfag. Når det gjelder programfag, ville vi også vite om skolene informerer 

om tilleggspoeng for programfag innen fremmedspråk ved opptak til høyere 

utdanning og om skolene tilbyr andre språkfag som for eksempel engelsk, antikkens 

språk og kultur og reiseliv og språk. Analysen ble gjort i skoleåret 2010-11, eventuelle 

endringer på skolenes nettsider etter dette tidspunktet er ikke tatt med. 

 

Når det gjelder spørsmålet om skoler har informasjon om fremmedspråktilbudet sitt 

tilgjengelig på nettsiden, kan vi slå fast at bare 50% av skolene nevner på sidene sine 

hvilke fremmedspråk som tilbys som fellesfag. Rundt 66% av skolene informerer om 

hvilke språk som tilbys som programfag (inkl. fag som engelsk, reiseliv og språk 

osv.). Skolene i Oslo topper listen; her har 76% av skolene informasjon om hvilke 

språk som inngår i fellesfagtilbudet tilgjengelig på nett og 86% av skolene informerer 

om hvilke språk som inngår i programfagtilbudet. 

 

Informasjonen om språkfagene ligger oftest sammen med informasjonen om 

studietilbudet på skolen, men noen ganger måtte vi hente informasjonen om språk-

fagtilbudet fra boklister, blokkskjema m.m.. I slike tilfeller vil informasjonen være 

nokså vanskelig å finne for nye elever. Enkelte skoler har laget et eget infohefte for 

nye elever med utførlig informasjon om de enkelte (språk)fagene og gode grunner for 

å velge disse.   

 

Figur 2.1. Informasjon om fremmedspråktilbudet på skolenes nettsider. 
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3 Informasjon og rådgivning på skolene 
I dette kapitlet ser vi på informasjonsprosessen med hensyn til valg av fremmedspråk 

som fellesfag og programfag i videregående opplæring. Kapitlet bygger på resultatene 

fra en spørreundersøkelse som vi gjennomførte i skoleåret 2010-11. 

 
3.1. Metode – utvalg og framgangsmåte 

Høsten 2010 sendte vi et spørreskjema (se vedlegg 1) til faglederne for fremmedspråk 

på alle private og offentlige videregående skoler med studiespesialisering. Mange av 

disse skolene tilbyr også idrettsfag og/eller musikk, dans og drama, som begge er 

studieforberedende utdanningsprogram. I alt 141 skoler deltok i undersøkelsen
4
, og 

alle fylkene var representert (tabell 3.1). Det var i hovedsak fagledere, avdelingsledere 

og studieledere som svarte, men vi finner også noen lærere, rådgivere og 

(assisterende) rektorer blant de som sendte inn skjemaet. 

 

Tabell 3.1. Antall deltakende skoler per fylke (N = 141).  

Fylke 

 

Antall Fylke Antall 

01. Østfold 7 11. Rogaland 15 

02. Akershus 12 12. Hordaland 10 

03. Oslo 18 14. Sogn og Fjordane 2 

04. Hedmark 5 15. Møre og Romsdal 8 

05. Oppland 8 16. Sør-Trøndelag 11 

06. Buskerud 5 17. Nord-Trøndelag 5 

07. Vestfold 5 18. Nordland 7 

08. Telemark 5 19. Troms Romssa 6 

09. Aust-Agder 4 20. Finnmark Finnmárku 3 

10. Vest-Agder 5 Hele landet 141 

 

Skjemaet tok utgangspunkt i kartleggingen som Doetjes og Ryen (2009) gjennomførte 

på ungdomstrinnet i skoleåret 2008-09. Spørreskjemaet omfattet tre deler: del 1 hand-

let om skolenes fagtilbud, i del 2 spurte vi om informasjonen elevene fikk på 10. trinn 

(altså ved overgangen fra ungdomsskolen til videregående opplæring) og del 3 dreide 

seg om informasjon med hensyn til valg av programfag innen fremmedspråk til 

elevene på Vg1. Vi valgte en kombinasjon av åpne spørsmål og flervalgsspørsmål. 

Valget av spørsmålstype er spesifisert i resultatframstillingen for del 1, 2 og 3 neden-

for. Skolene i Østfold fikk tilsendt en foreløpig versjon av undersøkelsen noen uker 

før de andre skolene ble kontaktet, og det ble med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra 

denne prøverunden foretatt enkelte endringer i spørreskjemaet, særlig i skjemaets del 

3. I tilfeller hvor disse endringene har relevans for presentasjonen av resultatene, er 

dette kommentert i teksten. 

                                                 
4
 I alt 144 av 360 skoler svarte på undersøkelsen. To av disse forklarte per mail at de ikke 

hadde elever med fremmedspråk, mens ett svarskjema ikke lot seg åpne av tekniske årsaker. 

Svarraten ligger litt i overkant av 40%. 
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Framstillingen følger gangen i spørreundersøkelsen: I avsnitt 3.2 ser vi nærmere på 

deltakerskolenes fag- og språktilbud, i avsnitt 3.3 retter vi blikket mot informasjons-

prosessen med hensyn til valg av fremmedspråk ved opptak på videregående skole og 

i avsnitt 3.4 går vi inn på informasjonen gitt på Vg1 om valg av fremmedspråk som 

programfag på Vg2 og Vg3. Til slutt sammenfatter vi i avsnitt 3.5 resultatene og 

trekker noen foreløpige slutninger. 

 

3.2 Bakgrunnsinformasjon om deltakerskolene 
I del 1 av skjemaet ble skolene bedt om å svare på en rekke bakgrunnsspørsmål om 

hvilke utdanningsprogram som tilbys, hvilke fremmedspråk som undervises og om 

fremmedspråk og internasjonalisering er egne satsingsområder. 

  

Skoler med studieforberedende utdanningsprogram kan tilby studiespesialisering 

(språk, samfunnsfag og økonomi, realfag og/eller formgivning), idrettsfag og musikk, 

dans og drama. Tabell 3.2 viser tilbudet på deltakerkskolene. 

 

Tabell 3.2. Deltakerskolenes utdanningstilbud. 

Utdanningsprogram/programområde 

 

 

SSP – Økonomi, samfunnsfag og språk  92% 

SSP – Realfag 89% 

SSP – Formgiving 22% 

Idrettsfag 35% 

Musikk, dans og drama 25% 

 

Av deltakerskolene oppga 92% at de hadde språk, samfunnsfag og økonomi og ca. 

like mange (89%) oppga at de hadde realfag. Dette er i samsvar med elevstatistikken 

for skoleåret 2010-11, hvor dette er de to største programområdene innen studie-

spesialisering (Utdanningsdirektoratet 2011). De reelle tallene ligger sannsynligvis litt 

nærmere 100%, da det var flere skoler som ikke krysset av på noen av alternativene 

her. Når det gjelder formgivning, idrettsfag eller musikk, dans og drama, er dette ikke 

et tilbud på alle skoler, og dette gjenspeiles blant skolene som deltar i denne under-

søkelsen (se tabell 3.2): 22% av skolene oppgir at de tilbyr formgiving, 35% har 

musikk, dans og drama og 25% har tilbud om idrettsfag. Ofte er det da snakk om én 

eller to klasser per trinn, slik at antall elever på disse linjene er forholdsvis beskjeden. 

 

Elever som velger studieforberedende utdanningsprogram har, som nevnt 

innledningsvis, obligatorisk fremmedspråk på Vg1 og Vg2 – enten på nivå II (hvis de 

fortsetter med samme språk som de hadde på ungdomstrinnet) eller på nivå I (hvis de 

bytter). Elever som ikke har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, altså elevene 

som valgte engelsk, norsk eller samisk fordypning, har obligatorisk fremmedspråk i 
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tre år (nivå I/II). Disse elevene mister som følge av dette kravet om treårig 

obligatorisk fremmedspråk sitt valgfrie programfag på Vg3. 

 

Skolene må ifølge Forskrift til opplæringslova
5
 tilby undervisning i minst ett av 

språkene fransk, russisk, spansk og tysk, men står fritt i å tilby andre fremmedspråk 

utover dette. Skolene som deltok i vår undersøkelse, hadde som oftest undervisning i 

fransk, spansk og/eller tysk (se tabell 3.3). Disse språkene er størst på landsbasis, og 

på større skoler er det ofte flere parallelle grupper per språk, nivå og/eller år.
6
 Dette 

gjelder særlig spansk og tysk. I samsvar med landsstatistikken (jf. kapittel 1), var det 

klart flere nivå II-grupper enn nivå I-grupper i vårt utvalg. Forskjellen er tydeligst for 

fransk og spansk. 

  

Tabell 3.3. Fremmedspråkene som deltakerskolene underviser i (fellesfag).  

Fremmedspråk Vg1 Vg2 

Nivå I Nivå II Nivå I Nivå II 

Fransk 34% 71% 40% 70% 

Spansk 54% 83% 48% 76% 

Tysk 67% 91% 65% 87% 

Andre fremmedspråk 11% 3% 8% 1% 

 

Et relativt beskjedent antall skoler i undersøkelsen tilbyr andre språk enn fransk, 

spansk og tysk. Også dette er i samsvar med landsdekkende elevstatistikk. Språkene 

som nevnes er bl.a. italiensk, japansk, kinesisk, russisk og samisk.  

 

Vi spurte også om skoler har tilgjengelig lærerkompetanse i andre språk enn de som 

undervises, og det viser seg at flere skoler har muligheter innen mindre underviste 

språk som italiensk, russisk og samisk (se tabell 3.4). Men også de «store» fremmed-

språkene nevnes flere ganger – og da særlig fransk, som flere steder åpenbart har lave 

søkertall bl.a. grunnet begrenset tilbud på ungdomstrinnet. I alt oppga én av tre (!) av 

skolene i undersøkelsen at de har lærerkompetanse i andre språk, og mange angir at et 

evt. økt tilbud innen fremmedspråk er problematisk både av økonomiske grunner og 

fordi dette vil føre til lavere elevtall i de andre språkfagene. En skole skriver for 

eksempel: «En lærer har undervisningskompetanse i fransk. Skolens størrelse/ 

ressurser gir ikke rom for flere tilbud». En annen skole sier: «Vi har en lærer med 

kompetanse i fransk. Det er få elever på studiespesialisering, og ingen elever i grunn-

skolene i regionen har fransk. Hovedgrunnen til at vi ikke tilbyr fransk og spansk på 

nivå I er nært knyttet til økonomi og stor sårbarhet i forhold til lærerkompetanse og 

evt. sykdom hos lærer når det er kun en person som har faget.»  

                                                 
5
 Jf. nyeste versjon på lovdata.no. 

6
 Skolene ble bedt om å fylle ut antall grupper per språk, nivå og år. Noen skoler valgte 

likevel å krysse av for de språkene de hadde, uten å oppgi antall grupper. Vi har regnet disse 

«kryssene» som én gruppe hver, vel vitende at det kan være flere grupper bak et «kryss». 

Antall grupper pr. språk vil i snitt være noe høyere enn det som framgår i teksten og tabellene. 
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Tabell 3.4. «Sovende» lærerkompetanse. 

Språk 

 

Skoler 

Fransk, spansk og/eller tysk   

 

17 

Italiensk 14 

Russisk 14 

Arabisk, bulgarsk, finsk, japansk, latin, 

nederlandsk, polsk, samisk eller urdu 

1 til 4 

 

 

Ca. 25% av skolene i undersøkelsen hadde på undersøkelsestidspunktet i skoleåret 

2010-11 programfaggrupper innen fremmedspråk. Dette var i hovedsak skoler som 

var del av en lokal samkjøring (for eksempel ettermiddagstilbud i italiensk, japansk, 

koreansk og russisk i Oslo) eller regionalt samarbeid (for eksempel tysk III i Østfold). 

I tillegg kommer en rekke skoler som hadde et eget tilbud (for eksempel fransk, 

spansk og tysk III). Vi vet at antall skoler med tilbud om nybegynnerspråk (nivå I og 

II på Vg2 og Vg3) eller programfag fremmedspråk i forlengelse av elevenes fellesfag 

(nivå II eller III på Vg3) har økt siden opptakstidspunktet for denne kartleggingen, 

bl.a. som resultat av utstrakt regionalt og fylkesvis samarbeid (Doetjes 2011).  

  

Vi spurte også om skoler har pekt ut fremmedspråk og/eller internasjonalisering som 

egne satsingsområder og om det arrangeres ekskursjoner til målspråkland. Her svarer 

29% av skolene at de har fremmedspråk som satsingsområde, 56% svarer at de har 

internasjonalisering som satsingsområde og 54% gir elevene mulighet til å dra til et 

målspråkland. Kommentarene viser at en del skoler opplever at gratisprinsippet har 

gjort det vanskeligere å tilby utenlandsturer for sine språkelever. En skoler skriver for 

eksempel: «Nei, på grunn av gratisprinsippet klarer vi ikke det lenger. Tidligere hadde 

vi turer til Tyskland, Frankrike og England hvert annet år, slik at alle elever fikk 

tilbudet en gang mens de gikk hos oss». At over halvparten av skolene likevel 

arrangerer slike ekskursjoner, viser at mange har funnet andre finansieringsmåter 

(skolens eget budsjett, støtteordninger osv.). 

 

Til slutt ba vi skolene om å oppgi hvilke andre programfag innen språk det undervises 

i på Vg2 og Vg3 (se tabell 3.5), og her er det (i samsvar med elevstatistikken for vgs.) 

særlig internasjonal engelsk og i noe mindre grad de to andre programfagene innen 

engelsk som peker seg ut. Nesten alle skoler (89%; også her må det tas hensyn til at 

noen skoler ikke har fylt ut alle spørsmål) oppgir at de har internasjonal engelsk, og 

ofte er det flere parallelle grupper. En skole nevner et språk-/kulturfag som ikke var 

med i skjemaet, samisk historie og samfunn. 
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Tabell 3.5. Andre programfag innen språk. 

Programfag innen språk Del-

takere 

Internasjonal engelsk 89% 

Engelskspråklig litteratur og kultur 40% 

Samfunnsfaglig engelsk  66% 

Reiseliv og språk 9% 

Kommunikasjon og kultur 21% 

Antikkens språk og kultur 4% 

 

3.3 Informasjon til elevene på 10. trinn 

Spørsmålene i del 2 av undersøkelsen handlet om informasjonen 10. trinns-elever får 

om valg av fremmedspråk før de begynner på videregående skole. Før vi satte i gang 

med kartleggingen, var vårt inntrykk (både med bakgrunn i ungdomsskole-

kartleggingen og løpende tilbakemeldinger fra sektoren) at ulike skoler har til dels 

svært ulik praksis når det gjelder informasjonsprosessen ved overgangen fra 

ungdomstrinnet til videregående opplæring. Vi stilte derfor spørsmål om hvordan 

informasjon blir gitt, hvem som gir informasjonen, om informasjonen gjelder bare 

valg av fellesfag eller også valg av programfag (allerede på dette stadiet) og om det 

gis spesifikke råd og anbefalinger til elevene. Vi valgte å stille flervalgsspørsmål i 

denne delen av undersøkelsen, men åpnet også for at deltakerne kunne supplere med 

egne opplysninger. 

 

Når det gjelder spørsmålet om hvordan skolene informerer elever på 10. trinn om valg 

av fremmedspråk før de skal begynne på studieforberedende utdanningsprogram (se 

tabell 3.6), viser det seg at flertallet av skolene bruker flere informasjonskanaler. I 

snitt krysser skolene av for tre av de seks alternativene som var gitt i skjemaet, og ofte 

er både ungdomsskolen og den videregående skolen selv involvert i prosessen. Seks 

av ti deltakere svarer at ungdomsskolen «tar seg av dette», mens også seks av ti 

videregående skoler oppgir at de besøker ungdomsskoler i sitt inntaksområde.
7
  Enda 

flere skoler sier at de nye elevene får informasjon om valg av fremmedspråk når de 

besøker den videregående skolen (77%). Brev til elever og/eller foresatte er ikke brukt 

ofte (hhv. 14 og 16%), og tatt i betraktning at (nesten) alle skoler har en egen nettside 

er også andelen som oppgir at informasjonen ligger på skolens nettsider (50%) å 

betrakte som lav. Blant svarene som skolene har lagt til under «annet» (28%) kan vi 

nevne åpne dager, utdanningsmesser, valgtorg, foreldremøter og inntakssamtaler, 

samt egne møter mellom lærere, rådgivere og/eller ledelse på ungdomstrinnet og den 

videregående skolen.  

                                                 
7
 I hvor stor grad skolene jobber sammen om utformingen av disse tiltakene, gir ikke kart-

leggingen et entydig svar på, men det er tegn som kan tyde på at ungdomsskoler og 

videregående skoler opererer relativt uavhengig av hverandre. 
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Tabell 3.6. Hvordan får elevene på 10. trinn informasjon om valg av fremmedspråk? 

Informasjon til 10. trinn – hvordan? 

 

 

Ungdomsskolen(e) tar seg av dette 58% 

Informasjonen ligger på skolens nettsider 50% 

Skolen sender et skriv til ungdomsskolen(e) 14% 

Skolen sender et skriv til elevenes foresatte 16% 

Skolen besøker ungdomsskolen(e) 60% 

Ungdomsskolen(e) besøker skolen 77% 

Annet 28% 

 

Ca. 53% av skolene oppgir at det gis informasjon om valg av programfag allerede på 

dette (tidlige) stadiet, altså også mange av de skolene som ikke p.t. hadde tilbud. 32% 

gir ikke slik informasjon og de øvrige 15% har ikke besvart dette spørsmålet.
8
 

 

Tabell 3.7. Hvem gir informasjon om valg av fremmedspråk til elevene på 10. trinn? 

Informasjon til 10. trinn – hvem? 

 

 

Ungdomsskolen(e)s rådgiver/språklærere 69% 

Vår egen rådgiver 67% 

Fagleder for fremmedspråk 29% 

En eller flere av skolens språklærere 34% 

Annen  25% 

 

Vi ville også vite hvilke personer som er involvert i informasjonsprosessen, slik at vi 

skulle få innsikt i hvor skolene har plassert ansvaret og hvilke (og hvor mange) 

ansatte som er opptatt med å gi informasjon og råd om valg av fremmedspråk (se 

tabell 3.7). Resultatene viser også her at det er ofte flere personer (eller instanser) som 

er involvert. I snitt krysser skolene av for to av de fire på forhånd formulerte svarene. 

Rådgiverne på ungdomsskolene (69%) og den videregående skolens egne rådgiver 

(67%) deltar i dette arbeidet i omtrent like stor grad, mens fagledere for fremmed-

språk nevnes av 29% og fremmedspråklærere av 34% av deltakerne. Blant de svarene 

som skolene selv har føyd til (25%) finner vi ofte personer fra ledelsen og noen 

enkelttilfeller hvor skolen involverer egne elever (for eksempel for å besøke 

ungdomsskoler). Spørsmålene ble i all hovedsak besvart av personer i (avdelings-) 

ledelsen, og det er mulig at f.eks. fremmedspråklærere er involvert i større grad i 

informasjonsarbeidet med hensyn til valg av fremmedspråk – men at disse aktivitetene 

ikke er rapportert inn.  

 

Det er et klart skille mellom skoler som anbefaler sine nye elever om å fortsette med 

samme språk som de hadde på ungdomsskolen (altså på nivå II), og skoler som ikke 

gir slike råd: hele 65% av skolene anbefaler å ta nivå II, mens 26% overlater dette 

                                                 
8
 I skjemaet som ble sendt ut til Østfold-skolene, var dette spørsmålet stilt på en uklar måte. 

Det var flere skoler som kommenterte dette, og spørsmålet ble siden omformulert.  
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valget helt til elevene selv; 9% svarer ikke på dette spørsmålet. Denne gruppen om-

fatter også noen skoler som oppgir at mange elever ikke har noe reelt valg ettersom 

det bare tilbys ett språk på nybegynnernivå. Noen av skolene som ikke gir konkrete 

råd utdyper sitt svar. En skole skriver for eksempel at man «orienterer om begge 

muligheter, men [at] eleven tar egne valg».  En annen skole kommenterer: «Vi prøver 

å skildre et så nyansert bilde som mulig. Det innebærer at noen elever ville ha spesielt 

godt av å fortsette med det språket de hadde på ungdomsskolen og andre ville dra 

særdeles mye nytte av å begynne på et nytt språkkurs […]». Skolene som anbefaler 

elevene å fortsette med sitt «gamle» språk, har i snitt flere grupper på nivå II enn de 

skolene som ikke ga en slik anbefaling eller ikke svarte på dette spørsmålet.   

 

Noen skoler gjør (i kommentarfeltet) oppmerksom på en annen problemstilling 

relatert til overgangen fra ungdomsskolen til videregående opplæring, nemlig for-

skjeller i kompetanse etter fullført nivå I. En skole skriver f.eks.: «Alt for mange 

elever kjem frå ungdomsskolen og manglar heilt elementære kunnskapar og ferdig-

heter i fremmedspråket sitt. Motivasjonen er tilsvarande. Hos oss startar me kvart 

skoleår med å begynna heilt frå botn i faget, dvs. me behandlar elevene som 

nybegynnarar. Dette gjeld faktisk også elever på nivå II, Vg1. Likevel greier ikke 

mange elever å hengja seg på og dei slit med faget i dei åra dei har fremmedspråk på 

vidaregåande skole».  

 

3.4 Informasjon til elevene på Vg1 

Elevene på Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram må i løpet av året velge 

hvilket programområde de ønsker seg på Vg2 og Vg3. Valg av programområde 

innebærer også valg av programfag. Programfag innen fremmedspråk ligger under 

programområdet språk, samfunnsfag og økonomi, men er også valgbare (som valgfritt 

programfag) for elever på realfag og formgivning. Elever som velger programfag 

fremmedspråk, får tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning (0,5p for nivå I, 0,5p 

for nivå II og 1p for nivå III ). Skoler kan tilby fremmedspråk enten som 

nybegynnerspråk på nivå I (Vg2) og nivå II (Vg3) og/eller som påbygging, det vil si 

nivå II eller nivå III på Vg3. Nivå III i fransk, spansk eller tysk på Vg3 («fordypning 

fremmedspråk») er det vanligste tilbudet. Om realfags- og formgivningselever kan 

velge programfag fremmedspråk, er også avhengig av hvordan skolen setter opp 

timeplanen. Også elever fra andre utdanningsprogram kan i prinsippet velge 

fremmedspråk som programfag, men i praksis er dette et ytterst begrenset valg.  

 

I del 3 av spørreskjemaet stilte vi en rekke spørsmål om informasjonsprosessen med 

hensyn til valg av disse programfagene. Også her valgte vi flervalgsspørsmål med 

mulighet til å supplere. I likhet med spørsmålene angående 10. trinn spurte vi om 

hvordan informasjonen blir gitt og hvem som er involvert. I tillegg til dette spurte vi 

om elevene får informasjon om tilleggspoeng og om skolen anbefaler elevene å velge 

programfag. I skoleåret 2010-11 hadde flertallet av skolene fortsatt ikke tilbud om 

programfag innen fremmedspråk, og det blir også klart når vi ser på skolenes svar: I 



| 

F O K U S  P Å  S P R Å K 

 
19 

alt 43% av skolene krysser av på at de ikke tilbyr fremmedspråk som programfag. I 

tillegg ser vi at en rekke skoler har latt (en del av) spørsmålene i del 3 stå ubesvart. 

Det er ikke usannsynlig at dette også er skoler som har fremmedspråk som fellesfag 

men ikke som programfag.  

 

Når det gjelder spørsmålet om hvordan elevene får informasjon om valg av (program-

områder og) programfag (se tabell 3.8), ser vi igjen at forholdsvis få skoler bruker 

nettsidene sine aktivt (35%) eller sender et brev til hhv. elevene (18%) eller deres 

foresatte (12%). Over halvparten av skolene har et eget informasjonsmøte for elevene 

(62%), og 50% av skolene oppgir at de arrangerer et møte for foresatte (se tabell 3.8). 

Vi må anta at disse møtene i de fleste tilfellene ikke settes opp for å informere om 

programfag fremmedspråk alene, men at de omhandler valg av programområder og 

programfag generelt. Også mange skoler som ikke har tilbud om programfag innen 

fremmedspråk, krysser av på dette alternativet. Dette kan muligens tolkes dithen at 

skolene ønsker å sette i gang programfaggrupper, og gir elevene informasjon om dette 

tilbudet på lik linje med andre programfag – på tross av at igangsetting ofte ikke er 

garantert. Over halvparten av skolene i vår undersøkelse oppgir at elevene (hvis 

ønskelig) får individuell veiledning (52%). Svarene under «Annet» gjelder ofte egne 

fagdager, messer osv. (jf. tilsvarende spørsmål i del 2). 

 

Tabell 3.8. Hvordan får elevene på Vg1 informasjon om valg av fremmedspråk som 

programfag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolene gir som oftest (73%) informasjon om tilleggspoeng ved opptak til høyere 

utdanning. Dette gjelder også mange av de skolene som ikke har programfag 

fremmedspråk på timeplanen. 

 

Også når det gjelder informasjon om valg av programfag innen fremmedspråk, er det 

ofte flere personer på skolen som er involvert i informasjonsprosessen (se tabell 3.9). I 

65% av tilfellene har deltakerne krysset av på skolens rådgiver, i 52% av tilfellene på 

språklærer(ne) og i 43% av tilfellene på fagleder for fremmedspråk (i tillegg til at    

28% av skolene oppgir en eller flere personer under «annen», oftest en representant 

fra ledelsen). Igjen regner vi med at språklærernes andel i informasjonsarbeidet kan 

Informasjon om programfag til Vg1 – 

hvordan? 

 

 

Skolen har ikke programfag fremmedspråk 43% 

Informasjonen ligger på skolens nettsider 35% 

Skolen sender et skriv til elevene 18% 

Skolen sender et skriv til elevenes foresatte 12% 

Skolen deler ut informasjonsbrosjyrer 23% 

Skolen har et informasjonsmøte for elever 62% 

Skolen har et informasjonsmøte for foresatte 50% 

Elevene får individuell veiledning 52% 

Annet 12% 



| 

F O K U S  P Å  S P R Å K 

 
20 

være (noe) underrapportert.  En skole nevner at (eldre) elever selv er med på å gi 

informasjon til Vg1-elevene. 

 

Tabell 3.9. Hvem gir informasjon om valg av fremmedspråk som programfag til 

elevene på Vg1? 

Informasjon om programfag på Vg1 – hvem? 

 

 

Skolens rådgiver 65% 

Fagleder for fremmedspråk 43% 

En eller flere av skolens språklærere 52% 

Annen 28% 

 

Som vi allerede har vært inne på, er en del skoler mer tilbakeholdne når det gjelder å 

gi konkrete anbefalinger til sine elever enn andre skoler. Dette gjelder i sterkere grad 

valg av programfag fremmedspråk enn anbefaling om å fortsette med språket fra 

ungdomsskolen, som hele 65% av skolene oppga at de ga. Bare 9% av skolene 

anbefaler sine elever å velge et nytt fremmedspråk (nivå I på Vg2 og nivå II på Vg3) 

og 17% av skolene anbefaler nivå III. Tallene må sees i lys av at mange skoler p.t. 

ikke har et tilbud innen programfag fremmedspråk, men en sannsynlig forklaring er 

også at skoler forholder seg nøytralt når det gjelder fagvalg – både fordi de ikke 

ønsker å styre elevenes valg i for høy grad på dette stadiet av utdanningsløpet, fordi 

de ikke ønsker å forfordele fremmedspråk på bekostning av andre programfag og 

fordi de ikke vil gi falske forhåpninger til sine elever. En skole beskriver dette 

«skviset» slik: «Vi opplyser om muligheten, men det er jo ikke lett å anbefale noe 

man i utgangpunktet vet at det er liten sannsynlighet for kommer i gang, da elev-

grunnlaget er for tynt. Dersom det de ønsker ikke kommer i gang kommer de bakerst i 

køen på det som de må velge isteden.» En annen mulig forklaring for den lave 

andelen skoler som oppgir at de anbefaler sine elever å ta programfag, er selve 

ordlyden i spørreskjemaet. Ordet «anbefaling» impliserer en viss grad av styring av 

elevenes valg samtidig som det ville vært et uttrykk for prioritering av fremmedspråk 

framfor andre fag fra skolenes side, og det er ikke usannsynlig at flere skoler har 

nevnt muligheten om å fortsette med fremmedspråk uten å gi elevene en direkte 

anbefaling. 

 

Samtidig er det også en rekke skoler som satser på fremmedspråk og som jobber 

aktivt for å øke rekrutteringen til programfag fremmedspråk. En skole skriver for 

eksempel følgende: «Språkseksjonen ønsker å promotere fremmedspråk fremover og 

vil dette skoleåret arbeidet målrettet med rekrutteringstiltak.» Og en annen skole sier: 

«Vi har et sterkt ønske om å sette i gang en gruppe i fremmedspråk III skoleår 2011-

2012. Vi har lagt en felles powerpoint og holder på å lage en brosjyre hvor vi 

informere om dette.»  
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3.5 Oppsummering 

I dette kapitlet har vi presentert de viktigste resultatene fra en spørreundersøkelse av 

informasjonsprosessen i forbindelse med valg av fremmedspråk som fellesfag og som 

programfag i videregående opplæring. I diskusjonen vil vi se i hvor stor grad det er 

samsvar mellom måten skolene og elevene ser på denne prosessen. Når det gjelder 

skolene, kan vi slå fast at: 

 

 Hele 33% av skolene har «sovende» lærerkompetanse i andre fremmedspråk 

enn språkene som det p.t. undervises i. Dette gjelder både «klassiske» skole-

språk, og da særlig fransk, og andre, «mindre underviste» språk som italiensk 

og russisk. Kompetansen blir ofte ikke brukt pga. lave elevtall og høye 

kostnader ved igangsetting av små grupper. 

 Over halvparten av skolene i vårt utvalg satser på internasjonalisering, og ca. 

en av fire skoler har pekt ut fremmedspråk som et eget satsingsområde. Ca.   

50% av elevene får anledning til å dra til et målspråksland som del av 

fremmedspråkopplæringen. 

 Både ungdomsskoler og videregående skoler er aktivt involvert i 

informasjonsprosessen, men bare halvparten av skolene bruker sine nettsider 

aktivt. Infomøter på skolen, åpne dager, valgtorg m.m. er fortrukne 

arbeidsmåter. Det er uklart om ungdomsskoler og videregående skoler 

samarbeider, eller om skolene informerer uavhengig av hverandre. 

 Ansvaret er ofte delt mellom flere personer i skolen (rådgivere, språklærere, 

ledelse), men det er ytterst få skoler som (oppgir at de) involverer egne elever i 

informasjonsarbeidet. 

 Skoler som p.t. ikke har egne grupper i programfag fremmedspråk informerer 

ofte likevel om muligheten til å velge dette på Vg2 og Vg3. Skolene oppgir 

også at de informerer om tilleggspoeng (73%). 

 To av tre skoler anbefaler sine elever å fortsette på nivå II når de begynner i 

Vg1, framfor å velge et nytt språk. Skolene er mer forsiktig når det gjelder å 

anbefale elevene å velge fremmedspråk som programfag på Vg2 og/eller Vg3.  
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4 Bakgrunn for elevenes valg 
 

I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvordan elevene selv oppfatter informasjons- og 

rådgivingsprosessen rundt valg av fremmedspråk, på ungdomsskolen (10. trinn) og på 

videregående skole (Vg1). For å få mer kunnskap om dette, gjennomførte vi i løpet av 

høsten 2010 og vinteren 2011 en spørreundersøkelse blant ca. 350 elever på Vg2. 

 

4.1 Metode – utvalg og framgangsmåte 

Spørreskjemaet (se vedlegg 2) ble delt ut i 16 Vg2-klasser på studiespesialiserende ut-

danningsprogram fordelt på ni skoler spredt over hele landet. Deltakerskolene ble 

plukket ut med tanke på å etablere et så representativt utvalg skoler som mulig: Ulike 

landsdeler er representert, og både større og mindre skoler er inkludert i utvalget. 

Likeledes er både by- og distriktskommuner representert. Potensielle deltakerskoler 

ble først kontaktet via e-post med informasjon om undersøkelsen. Informasjonen ble 

sendt til rektor. Første invitasjon ble fulgt opp med telefonsamtale eller videre e-post-

korrespondanse. Dersom en skole ikke kunne eller ikke ønsket å delta, ble den er-

stattet med en annen skole som fylte de samme kriteriene med hensyn til geografisk 

og demografisk plassering, størrelse og studietilbud. Tabell 4.1 på neste side gir en 

oversikt over deltakerskolene. En av skolene i utvalget er en ren studieforberedende 

skole, de andre tilbyr både studieforberedende og ett eller flere yrkesfaglige ut-

danningsprogram. Fire skoler ligger på det sentrale Østlandsområdet, mens de andre 

fem skolene er fordelt på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. 

 

Informantene er Vg2-elever på studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette års-

trinnet ble valgt fordi disse elevene har kommet såpass langt i utdanningsløpet at de 

normalt skal ha fått informasjon om fagvalg både på 10. trinn og i Vg1. Samtidig er 

det naturlig å anta at informasjonsprosesssen sitter friskere i minne hos Vg2-elevene 

enn hos Vg3-elevene. Spørreskjemaet ble delt ut i en fellesfagtime, dette for å sikre at 

alle typer elever ble inkludert og at utvalget ikke ble begrenset til visse programfag-

grupper. Dette gjelder for alle skolene unntatt én skole på Vestlandet og én skole på 

Østlandet, der det av praktiske årsaker ikke var mulig å få til innsamling i fellesfag-

grupper. Derfor ble skjemaene her delt ut i de to største programfaggruppene skolen 

hadde på Vg2, hhv. mediefag og internasjonal engelsk.
9
 Størrelsen på elevgruppene 

som er med i utvalget varierer fra elleve elever på en skole i et distriktsområde til 

bortimot 30 elever i hver klasse på skoler i tett befolkede områder. 

 

 

 

 

                                                 
9
 Disse to skolene hadde ikke programfaggrupper i fremmedspråk. 
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Tabell 4.1. Oversikt over skolene som deltok i spørreundersøkelsen for Vg2-elever. 

Skole Landsdel Område Utdanningsprogram 

 

Skole 1  Nord Tettsted, 

distriktsområde 

Studieforberedende og yrkesfag 

Skole 2  Vest Større by, 

sentrumsskole 

Kun studieforberedende 

Skole 3  

 

Vest Større by, utkantskole Studieforberedende og yrkesfag 

Skole 4  Midt Større by, 

sentrumsskole 

Studieforberedende og yrkesfag 

Skole 5 Midt Tettsted, 

distriktsområde  

Studieforberedende og yrkesfag 

Skole 6  

 

Øst Tettsted, byområde Studieforberedende og yrkesfag 

Skole 7  

 

Øst Mindre by Studieforberedende og yrkesfag 

Skole 8  

 

Øst Mindre by Studieforberedende og yrkesfag 

Skole 9  

 

Øst Storbyområde Studieforberedende og yrkesfag 

 

På alle deltakerskoler ble skjemaene delt ut og samlet inn av en representant fra Frem-

medspråksenteret. Det ble ikke benyttet innsamling via (e-)post eller via ansatte ved 

skolene. Elevene fylte ut skjemaet mens Fremmedspråksenterets medarbeider var til 

stede, og de hadde anledning til å stille spørsmål dersom de syntes noen av spørs-

målene var uklare. Elevene ble informert om at det var frivillig å fylle ut skjema, og at 

de ikke skulle skrive navn på skjemaet. Denne informasjonen ble gitt muntlig ved 

utdeling av skjemaet og skriftlig gjennom skrivet som fulgte spørreskjemaet, se 

vedlegg 2. Nær alle elevene som var til stede tok i mot skjema (noen få unntak var 

utenlandske utvekslingselever). Blant de innsamlede skjemaene var det fem blanke, 

samt ett åpenbart useriøst utfylt skjema. Disse ble sortert vekk. Til sammen satt vi 

igjen med 342 besvarelser, som samlet danner grunnlaget for de kvantitative under-

søkelsene og resultatene som presenteres nedenfor. 

 

Spørreskjemaet bestod av fire deler: allmenne opplysninger, informasjon på 10. trinn, 

bakgrunn for språkvalget og informasjon på Vg1. Svarene fra papirskjemaene ble 

registrert i et elektronisk skjema nøyaktig slik elevene oppga det, med noen få unntak: 

I tilfeller der eleven har krysset av for to gjensidig utelukkende alternativer, er spørs-

målet registrert som ubesvart. Dette kan for eksempel være at en elev har krysset av 

for både det første og det andre alternativet under spørsmål 2.3, Fikk du informasjon 
om valg av programområder og fremmedspråk som programfag på Vg2/Vg3 da du 
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gikk på 10. trinn, eller bare om valgmulighetene på Vg1/Vg2? I tilfeller der eleven har 

krysset av for to svar, men satt det ene i parentes, har vi valgt å registrere det svaret 

som ikke stod i parentes, mens vi har ignorert det som var satt i parentes. Et typisk ek-

sempel er at eleven krysser av både på ’ja’ og ’delvis’ under spørsmål 3.2, Er du 
fornøyd med det språket du har nå?, men setter ett av svarene i parentes. I andre til-

feller har eleven satt likeverdige kryss ved to svaralternativer, selv om spørsmålet 

egentlig ikke åpnet for flere kryss. I slike tilfeller har vi registrert 0,5 poeng på hvert 

svaralternativ. Dette gjelder særlig spørsmål 1.2, Hvilke språk kan du?, der enkelte 

krysser av for både ’godt’ og litt’ når de skal vurdere hvor godt de kan språket de 

fører opp. I alle andre tilfeller er svarene registrert nøyaktig slik eleven har oppgitt 

det, selv om de ved første øyekast kan virke selvmotsigende. Vi kommer tilbake til 

slike tilsynelatende selvmotsigende svar og mulige forklaringer på dem under de 

relevante punktene. 

 

Kommentarer fra elevene er gjengitt slik de står på skjemaene – kun ortografiske feil 

er rettet opp. 
 
I de neste avsnittene beskriver vi resultatene fra elevundersøkelsen. Vi følger i hoved-

sak rekkefølgen i skjemaet, som åpner med en rekke bakgrunnsspørsmål om kjønn og 

språkkunnskaper, fulgt av spørsmål angående informasjonen elevene har fått om valg 

av fremmedspråk, eventuelle anbefalinger fra skolens side, motivasjonen for valget 

elevene har tatt, fremmedspråk som elevene ønsker å lære og informasjon mht. valg 

av fremmedspråk som programfag.  

 

4.2 Bakgrunnsinformasjon om elevene 

 
Elevenes kjønn 
Av de 342 elevene som svarte på undersøkelsen, er ca. 54% jenter og ca. 43% gutter. I 

underkant av 4% har ikke besvart spørsmålet om kjønn. Fordelingen mellom jenter og 

gutter gjenspeiler kjønnsfordelingen på studiespesialiserende utdanningsprogram for 

øvrig, der jentene skoleåret 2010-11 utgjorde 55% av elevmassen, mens guttene ut-

gjorde 45%.
10 

 

Elevenes språkkunnskaper 
I overkant av 85% av informantene har norsk som morsmål, mens 15% oppgir å ha et 

annet morsmål enn norsk, eller et annet morsmål i tillegg til norsk. Det er bred 

variasjon når det gjelder disse andre morsmålene: Vi finner alt fra nære språk som 

svensk og engelsk, til fjernere språk som urdu, vietnamesisk og kurdisk. Over 90% 

oppgir at de kan engelsk godt, mens ca. 4% svarer at de bare kan ”litt” engelsk. Noen 

få elever har engelsk som (ett av sine) morsmål, mens i underkant av 4% ikke krysser 

av for engelskkompetanse i det hele tatt. Om disse elevene faktisk ikke kan noe 

engelsk, eller om de bare har glemt eller oversett spørsmålet, er ikke mulig å fastslå ut 

                                                 
10

 Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet.no. 
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fra resultatene. Resultatene viser imidlertid at de aller fleste elevene i norsk videre-

gående skole vurderer sin egen engelskkompetanse som god. 

 

Før vi går over til å se på hvilke andre språk elevene oppgir at de kan – litt eller godt – 

skal vi se på fordelingen av de ulike fremmedspråkene elevene har på skolen (spørs-

mål 1.3, se tabell 4.2). Av elevene i vår undersøkelse har 51% spansk (39% på nivå II 

og 12% på nivå I), 27,5% har tysk (15,5% på nivå II og 12% på nivå I) og 12,5% har 

fransk på (8% på nivå II og 4,5% på nivå I). Ca. 6% har et annet fremmedspråk. 

Italiensk er det desidert største i denne gruppen, med 3,5% alene. Sett i forhold til 

landsgjennomsnittet (jf. kapittel 3) ser vi at tysk og fransk er underrepresentert i vår 

undersøkelse mens spansk og andre fremmedspråk er overrrepresentert. Ti elever 

oppga ikke hvilket fremmedspråk de hadde. 

 

Tabell 4.2. Deltakere fordelt på fremmedspråk og nivå. N=342. 

 Nivå I Nivå II I alt Hele landet 

 

Fransk 15 4,4% 28 8,2% 43 12,6% 19% 

Spansk 41 12,0% 133 38,9% 174 50,9% 44% 

Tysk 41 12,0% 53 15,5% 94 27,5% 36% 

Andre språk 13 3,8% 8 2,3% 21 6,1% 1% 

Ikke oppgitt     10 2,9%  

 

Vi ser at de fleste elevene har undervisning på nivå II, det vil si at de har fortsatt med 

det språket de hadde på ungdomsskolen. Bare i kategorien ’Andre språk’ er nivå I-

gruppen større, noe som er naturlig i og med at det her ofte dreier seg om språk som 

ikke undervises på ungdomsskolen. Andelsmessig er det tysk som har flest nivå I-

elever. 41 av 94 tyskelever, det vil si om lag 44%, har undervisning på nivå I. Av 

franskelevene er det 15 av 43, eller 35%, som har nivå I, mens av spanskelevene er 

det kun 41 av 133, eller 31%, som har nivå I. 

 

Tabell 4.3. Informantenes språkkunnskaper utover morsmål og engelsk.
11

 

 Godt 

 

Litt I alt 

Fransk 6 1,8% 34 9,9% 40 11,7% 

Spansk 27 7,9% 138 40,4% 165 48,2% 

Tysk 18,5 5,4% 71,5 20,9% 90 26,3% 

Andre språk 60 17,5% 48 14,0% 108 31,6% 

Totalt
12

 111,5 32,6% 291,5 85,2% 403 117,8% 

 

                                                 
11

 Årsaken til at vi her opererer med ’halve’ informanter, er at noen har krysset av midt 

mellom ’litt’ og ’godt’ på hvor godt de kan språket. Slike tilfeller er registrert med 0,5 poeng 

på hver kategori, jf. 4.1. 
12

 Elevene kunne krysse av på kunnskaper i flere språk, derfor blir andelen over 100%. 
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De aller fleste elevene oppgir å ha noe kompetanse i et annet fremmedspråk enn 

engelsk (heretter kalt tredjespråk), se tabell 4.3 på neste side. De fleste krysser av for 

at de har ’litt’ kompetanse i dette språket, som vanligvis er ett av de store skolespråk-

ene, altså tysk, fransk eller spansk. Bare noen få vurderer sin kompetanse i tredje-

språket som ’god’. 

 

Det tredjespråket desidert flest har kjennskap til, er spansk (ca. 48%). Dette er ikke 

overraskende tatt i betraktning av at hele 51% av elevene i vår undersøkelse har 

spansk som fag på skolen. På andreplass kommer tysk, som litt over 26% oppgir at de 

kan, mens i underkant av 12% oppgir å ha kjennskap til fransk. Når det gjelder andel-

en informanter som krysser av på henholdsvis ’kan språket godt’ og ’kan språket litt’ 

ser vi at det er tysk som har (andelsmessig) de ’beste’ brukerne. Av 90 elever som sier 

de har kompetanse i tysk sier 18-19, altså omtrent 21%, at de kan tysk godt. For 

spansk er tallet 27 av 165, altså i overkant av 16%. For fransk er andelen enda lavere: 

6 av 40, eller 15% av de som har kunnskaper i fransk, mener de kan fransk godt. For-

skjellene kan ikke forklares med fordeling på nivå. Som vi så ovenfor er andelen 

tyskelever med nivå I langt høyere enn tilsvarende andel for fransk og spansk. En 

naturlig forklaring er at tyskelevene opplever større grad av mestring raskere, i og 

med at tysk ligner mer på norsk enn spansk og fransk.  

 

Av andre fremmedspråk er det faktisk norsk som oppgis oftest, da av elever med et 

annet morsmål enn norsk. Disse oppgir gjerne at de kan norsk ’godt’. Andre språk 

som nevnes her er italiensk, samisk og kinesisk, noe som samsvarer med de språkene 

disse elevene har på skolen. Noen regner andre skandinaviske språk (svensk og dansk) 

som fremmedspråk og har ført dem opp her.  

 

Det er interessant å se på graden av samsvar mellom elevsvarene i spørsmål 1.2, 

Hvilke språk kan du? og 1.3, Hvilket språk har du på skolen nå? Disse kategoriene 

samsvarer ikke nødvendigvis for alle elevene. For eksempel er det i underkant av 12% 

av elevene som oppgir at de har kunnskaper i fransk (jf. tabell 4.3), men dette er ikke 

nødvendigvis de samme elevene som oppgir at de har fransk på skolen (nesten 13%). 

Tabellene 4.4, 4.5 og 4.6 nedenfor viser hvor mange av de elevene som har fransk, 

spansk eller tysk på skolen som oppgir å ha henholdsvis litt og gode kunnskaper i 

skolespråket sitt.  

 

Hvis vi ser på den gruppa som har fransk som fag på skolen (43 av 342 elever, eller 

nesten 13%) er det kun ca. 60% av dem som oppgir å ha kunnskaper i fransk: I under-

kant av 49% har litt kunnskaper, og i underkant av 12% har gode kunnskaper. Det vil 

si at nærmere 40% av de 43 elevene som har dette språkfaget ikke har oppgitt å ha 

noen kunnskaper i dette språket overhodet. Grunnen til at antall elever som oppgir å 

ha kunnskaper i fransk (jf. tabell 4.3) likevel er såpass høyt, er at det er en del elever 

som ikke har fransk på skolen på undersøkelsestidspunktet, men som likevel oppgir å 

ha kunnskaper i fransk. Dette kan være elever som har franskspråklig familie, har hatt 
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språket på ungdosmskolen, men byttet, har lært litt på feriereiser osv. Tilsvarende 

gjelder for de andre språkene. Det er vanskelig å fastslå med sikkerhet hva dette betyr. 

Elevene kan ha oversett spørsmålet i 1.2, eller de kan ha tenkt at siden de krysset av 

for fransk i 1.3, Hvilket fremmedspråk har du nå?, var det unødvendig å krysse av for 

fransk på 1.2, Hvilke språk kan du? Dette siste er ikke spesielt sannsynlig, i og med at 

spørsmålet om språkkunnskaper kom før spørsmålet om skolespråk i spørreskjemaet. 

Selv om det kan finnes ulike forklaringer på dette misforholdet mellom språk-

kunnskaper og skolespråk, framstår det som et noe bekymringsfullt resultat. Tallene 

betyr i verste fall at hele 40% av franskelevene i vår undersøkelse mener de ikke har 

lært noe fransk. Det er likevel viktig å huske på at antall franskelever i vår kartlegging 

begrenser seg til 43 deltakere, og vi kan ikke trekke noen generelle konklusjoner om 

franskelevers oppfatning av egen kompetanse på bakrgunn av et såpass lavt antall 

informanter. 

 

Tabell 4.4. Franskelevenes vurdering av egen franskkompetanse. 

 Elever 

(N) 

Ikke oppgitt Litt Godt 

Nivå I 15 8 53% 7 47% 0 0% 

Nivå II 28 9 32% 14 50% 5 18% 

I alt 43 17 40% 21 49% 5 12% 

 

Tabell 4.5. Spanskelevenes vurdering av egen spanskkompetanse. 

 Elever 

(N) 

Ikke oppgitt Litt Godt 

Nivå I 41 7 17% 30,5 74% 3,5 9% 

Nivå II 133 19 14% 91 68% 23 17% 

I alt 174 26 15% 121,5 70% 26,5 15% 

 

Tabell 4.6. Tyskelevenes vurdering av egen tyskkompetanse. 

 Elever 

(N) 

Ikke oppgitt Litt Godt 

Nivå I 41 10 24% 24 59% 7 17% 

Nivå II 53 12 23% 31 58% 10 19% 

I alt 94 22 23% 55 59% 17 18% 

 

Det er likevel interessant å merke seg forskjellene mellom de ulike språkfagene. Av 

de elevene som har spansk på skolen, oppgir 85% at de kan spansk (litt eller godt), 

mens tilsvarende tall for tyskelevene er 77% (jf. tabell 4.5 og 4.6). Begge ligger altså 

betydelig høyere enn franskgruppen, der kun 60% av elevene oppga å ha kunnskaper i 

fransk. Hvis vi ser utelukkende på nivå II-elevene ser vi imidlertid at forskjellene har 

jevnet seg noe ut. For alle språkene er det mellom 17-19% av nivå II-elevene som 

oppgir at de har gode kunnskaper i språket. Det er likevel fortsatt flere nivå II fransk-

elever enn nivå II spansk- og tyskeelever som ikke oppgir å ha noen kunnskaper i 
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språket. Igjen vil vi minne om at siden antall elever er såpass lavt for enkelte av språk-

ene (særlig fransk), skal man være forsiktig med å trekke slutninger. Hvor høy kom-

petanse de ulike språkelevgruppene mente å ha oppnådd var heller ikke noe hoved-

tema i kartleggingen, men en observasjon som trådte fram da vi gikk igjennom 

resultatene. Det kunne være interessant å forfølge dette punktet videre i egne dertil 

egnede undersøkelser. 

 

Det går fram av tallene at det er ca. 32% som har fremmedspråk på nivå I (som er 

omtrent samme andel som på landsbasis). Disse deltakerne ble bedt om å spesifisere 

hvorfor de hadde valgt fremmedspråk på nivå I. Litt over halvparten av denne 

gruppen har nivå I fordi de hadde fordypning i norsk, engelsk eller samisk på 

ungdomsskolen, mens litt under halvparten har nivå I fordi de har byttet fremmed-

språk underveis, enten sent i ungdomsskoleløpet (slik at de ikke hadde grunnlag nok 

for nivå II) eller ved inngangen til Vg1.  

 

4.3 Informasjon om valg av fremmedspråk som fellesfag 

I dette avsnittet går vi nærmere inn på elevenes svar på spørsmålene angående infor-

masjon om valg av fremmedspråk. På ungdomsskolen er det kontaktlærer og/eller råd-

giver som er den viktigste kilden til informasjon. Over 50% av informantene opplyser 

å ha fått informasjon fra en eller begge av disse. Ca. 20%) har vært på besøk på 

videregående skole og fått informasjon der, mens ca. 10% har fått besøk fra 

videregående skole på sin ungdomsskole. Skolebesøk synes dermed å være lite brukt 

blant skolene i elevundersøkelsen, sett i forhold til skolene i skoleundersøkelsen, der 

hele 60% og 77 % oppgir å bruke henholdsvis besøk på ungdomsskolen og besøk fra 

ungdomsskolen som informasjonskanal (jf. tabell 3.6).  

 

I underkant av 13% av elevene oppgir at de selv har fått et brev med informasjon fra 

skolen, mens svært få oppgir at de foresatte fikk et brev (ca. 3%). Det kan være at 

brev til foresatte er en informasjonsform som i liten grad registreres av eller når fram 

til elevene, men skoleundersøkelsen viser også at brev til elever/foresatte er en lite 

brukt informasjonsform (jf. tabell 3.6). .  

 

Bare 10% av elevene oppgir at de har funnet informasjon via nett, mens ca. 9% har 

fått en brosjyre. At såpass få har funnet informasjon om språktilbudet ved å besøke 

videregående skolers nettsider er noe overraskende, tatt i betraktning av at nettet for 

mange unge i mange sammenhenger er den primære kilden til informasjon. Det kan 

være flere årsaker til at andelen her er såpass lav. Det er mulig at mange elever rett og 

slett ikke bruker nettet for å finne slik informasjon, for eksempel på grunn av 

manglende interesse eller manglende behov. Men den lave andelen kan også være et 

uttrykk for at mange videregående skoler ikke har lett tilgjengelig informasjon om sitt 

språktilbud på sine nettsider, og at elevene derfor ikke har funnet slik info på nett, selv 

om de kanskje har forsøkt (se kapittel 2).  
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En relativt stor andel, hele 24%, oppgir å ikke ha fått informasjon i det hele tatt. 

Enkelte av disse krysser imidlertid likevel av for andre alternativer, som besøk på 

videregående skole, informasjon fra kontaktlærer/rådgiver osv. Slike tilsynelatende 

selvmotsigende svar kan være uttrykk for at disse elevene føler de har fått svært lite 

informasjon. Flere har føyd til kommentarer ved siden av dette spørsmålet, av typen: 

’Jeg fikk veldig lite info’ eller ’Jeg fikk veldig dårlig info’, som en forklaring på 

hvorfor de har krysset av på at de ikke fikk informasjon. Det kan også være uttrykk 

for at elevene mener de ikke fikk informasjon, men at de selv aktivt måtte oppsøke 

den – for eksempel ved å gå til kontaktlærer/rådgiver, oppsøke nettsidene til den 

videregående skolen eller liknende. Slike situasjoner kan forklare at elevene krysser 

av på ’fikk ikke info’ kombinert med andre alternativer. Uansett viser den høye 

andelen elever som oppgir å ikke ha fått informasjon at det er betydelig rom for 

forbedringer i informasjonsprosessen på 10. trinn. Når hver fjerde elev opplever å 

ikke ha fått informasjon eller ha fått svært mangelfull informasjon, er det grunn til å 

spørre seg om skolene (ungdomsskoler og videregående skoler) har gode nok rutiner 

for å gi informasjon til 10. trinns elever på dette området.  

 

I underkant av halvparten av elevene oppgir at de fikk informasjon kun om fremmed-

språk som fellesfag da de gikk på 10. trinn, og ikke om programfag. 37% oppgir at de 

ikke husker, mens kun 14% svarer at de også fikk informasjon om fremmedspråk som 

programfag.  

 

Fritt eller styrt valg av fremmedspråk? 
Det er interessant å se i hvor stor grad elevene har fått anbefalinger og/eller føringer 

fra skolens side. De fleste deltakerne (i underkant av 66%) oppgir å ikke ha fått noen 

spesielle anbefalinger da de skulle velge språk. Men en ganske betydelig andel, hele 

27%, oppgir at de ble anbefalt å fortsette med det språket de hadde på ungdoms-

skolen. Nærmere 6% krysser av for at de fikk andre råd. Kommentarene viser at dette 

i all hovedsak dreier seg om elever som ikke bare ble anbefalt, men ’tvunget’ til å 

fortsette med det språket de hadde på ungdomsskolen. Det er altså snakk om en 

kraftigere variant av alternativ 1 i spørsmål 2.2. i spørreskjemaet. Dette tyder på at 

enkelte skoler styrer elevene inn i et spor der de skal fortsette med samme språk 

gjennom ungdomstrinnet og Vg1/2, framfor å begynne på et nytt språk på 

videregående skole. Kun i ett tilfelle oppgir en elev å ha blitt anbefalt å begynne på et 

nytt språk på nivå I framfor å fortsette med nivå II. 

 

De fleste elevene (78%) oppgir at de hadde et reelt valg da de skulle velge fremmed-

språk. Det er imidlertid en betydelig minoritet (21%) som opplever å ikke ha fått 

velge språkfag selv. I kommentarfeltet utdyper gjerne elevene hvorfor de ikke kunne 

velge: Mange hadde ikke fremmedspråk på ungdomsskolen, og den videregående 

skolen de skulle begynne på tilbød kun ett språk på nivå I. Andre valgte på 

ungdomsskolen, men opplevde å ikke kunne velge i videregående skole, da de ble 
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’tvunget’ til å fortsette med samme språk som de hadde på ungdomstrinnet. Andre 

igjen har opplevd at det ikke var plass i gruppen de ønsket, og at de ble plassert i en 

annen gruppe. Man må anta at særlig dette siste kan oppleves veldig demotiverende, 

men denne gruppen er nokså liten.  

 

Opplevelsen av valgfrihet ser (kanskje noe overraskende) ikke ut til å korrelere i 

særlig grad med opplevelsen av fornøydhet. De som ikke fikk velge er ikke oftere 

misfornøyd med språket sitt enn den gruppen som kunne velge – henholdsvis 15% og 

17% sier de er misfornøyde med språket de har (jf. tabell 4.7). Imidlertid er det en 

større andel blant de som kunne velge som krysser av på ’fornøyd’, mens andelen 

’delvis fornøyd’ er tilsvarende større hos de som ikke kunne velge. Samlet sett svarer 

hele 83% at de er fornøyd (ca. 47%) eller delvis fornøyd (ca. 36%) med det språket de 

har i dag, mens ca. 17% er misfornøyde. Fire elever svarte ikke på dettte spørsmålet. 

 

Tabell 4.7. Elevenes fornøydhet sammenliknet med elevenes valgfrihet.
13

 

  Elever 

(N) 

Fornøyd Delvis 

fornøyd 

Ikke 

fornøyd 

 

Kunne velge 266 131,5 

(49%) 

87  

(33%) 

45,5 

(17%) 

Kunne ikke velge 72 28 

(39%) 

33,5 

(47%) 

10,5  

(15%) 

I alt 342 160  

(47%) 

122  

(36%) 

57  

(17%) 

 

Derimot kan det det se ut til at opplevelsen av mangel på informasjon kan henge 

sammen med misfornøydhet med det språkfaget de har i dag. Av de som oppgir i 

spørsmål 2.1 at de ikke fikk informasjon, svarer 27% at de ikke er fornøyd med sitt 

språkfag (jf. spørsmål 3.2, se tabell 4.8). Blant de som fikk informasjon er det kun 

15% som oppgir at de er misfornøyde med sitt valg. De som fikk informasjon krysser 

også oftere av på ’fornøyd’ enn ’delvis fornøyd’, sammenlignet med den gruppen som 

ikke fikk informasjon. Tallene kan peke mot at de som ikke har fått informasjon er 

generelt sett noe mindre fornøyd med språkfaget sitt. I alt 13 elever (4%) svarte ikke 

på dette spørsmålet.
14

 

 

                                                 
13

 Årsaken til at vi her opererer med ’halve’ informanter, er at noen har krysset av midt 

mellom ’fornøyd’ og ’delvis fornøyd’ eller mellom ’delvis fornøyd’ og ’ikke fornøyd’. Slike 

tilfeller er registrert med 0,5 poeng på hver kategori, jf. 4.1. 
14

 I denne beregningen har vi ikke tatt med i alt åtte elever som oppga at de ikke hadde fått 

informasjon men som likevel krysset av på en eller flere svaralternativ. 
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Tabell 4.8. Elevenes fornøydhet – «informerte» og «ikke-informerte» elever.  

  Elever 

(N) 

Fornøyd Delvis 

fornøyd 

Ikke 

fornøyd 

 

Fått info 247 124  

(50%) 

84 

(34%) 

37 

(15%) 

Ikke fått info 74 26,5 

(36%) 

26,5 

(36%) 

20 

(27%) 

I alt  

 

334 155,5 

(47%) 

116,5 

(35%) 

58 

(17%) 

 
4.4 Motivasjon for språkvalget (fellesfag) 

Spørreskjemaet inneholdt også et spørsmål om elevenes motivasjonsfaktorer for å 

velge nettopp det språket de har valgt. Svarene viser at de aller fleste elevene har et 

bevisst forhold til sitt valg av fremmedspråk. Kun i underkant av 6% lar spørsmålet 

stå ubesvart, mens omtrent like mange svarer at valget var helt tilfeldig, at de bare 

’måtte velge noe’. Ca. 10% oppgir at de ikke kunne velge, men måtte ta et bestemt  

språk. Resten av elevene (ca. 80%) oppgir en eller flere konkrete grunner til at de 

valgte det språket de valgte, noe som tyder på at valg av fremmedspråk for de fleste 

elever er et bevisst og gjennomtenkt valg. Spørsmålet om motivasjonsfaktor(er) var et 

åpent spørsmål i spørreskjemaet, og for å systematisere elevenes svar har vi i etterkant 

delt svarene inn i tre ulike hovedkategorier, hver med fem underkategorier. En slik 

inndeling i kategorier vil nødvendigvis alltid være noe ufullstendig. Det vil være noe 

overlapping mellom kategoriene, og enkelte elevsvar kan være vanskelige å plassere. 

Likevel mener vi en slik systematisering gir en god oversikt over de ulike 

motivasjonsfaktorene elevene har for sitt valg av språk. 

 

Kategori S: Egenskaper ved språket/faget 

Denne kategorien omfatter svar der egenskaper ved språket eller faget selv angis som 

begrunnelse for valg av språkfag. Vi har delt inn i fem undergrupper: 

 
S1: Språket/faget er vakkert, interessant, spennende, gøy e.l 
S2: Språket er nyttig og har stor utbredelse 
S3: Språket er lettere å lære enn andre språk 
S4: Språket/faget er noe annet og annerledes enn det ’alle andre har’ 
S5: Faget har en god lærer 
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Kategori P: Personlig begrunnelse 

I denne kategorien har vi gruppert svar som viser til personlige motivasjonsfaktorer. 

Det kan være: 

 
P1: Eleven har kjennskap til språket fra før 
P2: Eleven har familie/venner som kan språket, gjerne i/fra målspråksområdet  
P3: Eleven ble rådet/anbefalt av sine venner/sin famile til å velge et bestemt språk 
P4: Eleven reiser eller ønske å reise ofte på ferie/turer til målspråksområdet 
P5: Eleven trenger språket pga. konkrete framtidsplaner (spesielle utdannelser, 
studier i utlandet) 
 
Kategori K: Systemrelatert begrunnelse  

Denne kategorien omfatter svar og begrunnelser for fagvalg som kan relateres til 

systemet, dvs. til fagtilbudet og til Kunnskapsløftet slik det praktiseres på skoler rundt 

om. Underkategoriene er: 

 
K1: Eleven begrunner sitt språkvalg på vgs. med at han/hun hadde språket på 
ungdomsskolen 
K2: Eleven begrunner sitt språkvalg i bortvalg av et annet språkfag 
K3: Eleven oppgir at valget var tilfeldig (’måtte jo ta et språk, så da ble det…’) 
K4: Eleven hadde ikke noe valg, men måtte ta et bestemt språkfag 
K5: Økonomiske insentivordninger (samisk språkstipend) 
 
Mange elever oppgir flere begrunnelser, og til sammen har vi derfor 494 begrunnelser 

fordelt på 342 elever. Tabell 4.9 viser fordelingen av de ulike kategoriene. (Se også 

figur 4.1 nedenfor.) 
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Tabell 4.9. Elevenes begrunnelse(r) for sitt språkvalg. Kategoriserte fritekstsvar, flere 
svar per elev mulig. Prosentene er beregnet med utgangspunkt i antall deltakere og 
overstiger derfor 100%. Antall deltakere = 342, antall svar = 494. 

Kategori Beskrivelse Svar 

 

S Egenskaper ved språket/faget 264 77,2% 

S1 Språket/faget er vakkert, interessant, spennende […] 111 32,5% 

S2 Språket er nyttig og har stor utbredelse 83 24,3% 

S3 Språket er lettere å lære enn andre språk 54 15,8% 

S4 Språket/faget er noe annet og annerledes […] 3 0,9% 

S5 Faget har en god lærer 13 3,8% 

    

P Personlig begrunnelse 117 34,2% 

P1 Eleven har kjennskap til språket fra før 18 5,3% 

P2 Eleven har familie/venner som kan språket […] 31 9,1% 

P3 Eleven ble rådet/anbefalt av sine venner/sin famile […] 22 6,4% 

P4 Eleven reiser eller ønske å reise […] 41 12,0% 

P5 Eleven trenger språket pga. konkrete framtidsplaner 

[…] 

5 1,5% 

    

K Systemrelatert begrunnelse 113 33,0% 

K1 Eleven begrunner språkvalg med ungdomsskolen […] 27 7,9% 

K2 Eleven begrunner sitt språkvalg i bortvalg […] 31 9,1% 

K3 Eleven oppgir at valget var tilfeldig […] 19 5,6% 

K4 Eleven hadde ikke noe valg […] 33 9,6% 

K5 Økonomiske insentivordninger […] 3 0,9% 

    

X Ikke oppgitt svar 20 5,8% 

 

Som vi ser, er elevenes språkvalg hyppigst begrunnet ut fra egenskaper ved språket 

og/eller faget selv: Enten at språket/faget er vakkert, interessant, spennende, gøy e.l 

(S1), at det er nyttig og vel utbredt (S2), eller at det er lettere å lære enn andre språk 

(S3). Disse tre underkategoriene er de tre største, alle kategorier sett under ett. 

Nedenfor er noen typiske eksempler på begrunnelser av denne typen gitt av elever: 

 
Fordi det er et internasjonalt (S2) og vakkert språk (S1). 
 
Virket lettest (S3) pluss mest nødvendig (S2). 
 
Mange snakker det i verden (S2). Det er et fint/kult språk (S1).  
Det er ikke kjempevanskelig (S3). 
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Elevenes svar inneholder gjerne forskjellige typer begrunnelser, som vi ser i følgende 

eksempel, hvor fagvalget begrunnes utfra språkets nytteverdi (S2) kombinert med en 

personlig begrunnelse (P4): 

 

[Jeg valgte tysk fordi jeg har reist en del i tyskspråklige land (P4), og føler jeg har en 
god forståelse for språket.] Tyskland er en av Norges største handelspartnere, jeg tror 
det ser bra ut på cv'en med nivå II (evt. III) i tysk (S2). 
 
De to andre underkategoriene i denne hovedkategorien er små: De som begrunner 

valget sitt med at faget er annerledes og noe annet enn det alle andre har (S4), er 

gjerne elever med språk som er ’små’ og sjelden tilbudt i norsk skolesammenheng (for 

eksempel italiensk eller kinesisk) eller spanskelever som viser til at spansk, på den 

tiden da de valgte, var nytt og eksotisk og noe annet enn det tradisjonelle: 

 

Ingen spesiell grunn. Vet bare at spansk blir mer og mer globalt språk (S2.) Det var 
nytt og eksotisk (S4), de fleste søkte spansk som fremmedspråk det første året man 
kunne ta det på ungdomsskolen. 
 
Kategorien ’god lærer’ (S5) er lite brukt. Det er ikke overraskende, i og med at de 

færreste elever vet hvilken lærer de vil få når de velger språk, og enda sjeldnere 

kjenner de denne læreren. Oppfatninger om læreren er derfor som regel ikke en 

motivasjonsfaktor i språkvalg, men kan i enkelte tilfeller, kanskje særlig på mindre 

steder, spille en rolle. 

 

De to andre hovedkategoriene er tilnærmet like store. Størst i P-kategorien, og på 

fjerde plass av alle kategoriene sett under ett, finner vi reiser/ferie (P4): 

 
Fordi vi har en leilighet i Spania (P4). 
 
Reiser ofte til Spania (P4) så har et forhold til spansk, [liker språket,  
skal fortsette med det etter vgs. (S1)]. 
 

Størst i K-kategorien, og på femte plass av alle kategoriene sett under ett, finner vi 

elevene som ikke kunne velge, men som pga. systemrelaterte forhold (fagtilbud, 

lokale føringer, plassmangel o.l) måtte velge ett bestemt språk (K4): 

 

[Har familie i Sveits (P2)]. Ville lære et nytt språk,  
og jeg kunne bare velge mellom engelsk fordypning og tysk (K4). 
 

Valgte egentlig spansk, men fikk tysk (K4). 
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På delt sjette plass finner vi ’har familie/venner fra/i målspråksområdet’ fra P-

kategorien og ’bortvalg av annet språk’ fra K-kategorien.  

 

Fordi jeg har familie i Tunisia som snakker fransk (P2). 
 
Jeg var sykt dårlig i tysk (K2). 
 

De aller fleste som begrunner sitt språkvalg med at de valgte vekk et annet språk, gjør 

det på bakgrunn av negative erfaringer fra det første språket, enten det er egen 

kompetanse (som i eksempelet over) eller undervisningen (som i eksempelet 

nedenfor) de er kritiske til:  

 
Jeg føler jeg ville kunne forstå tysk bedre enn spansk. I spansken hadde vi en veldig 
dårlig lærer. Jeg ble ikke motivert, og ble plassert i en "spesialklasse" som egentlig 
var en gruppe folk som ikke skjønte bæret av spansk og ble plassert i et rom alene 
(K2). 
 
Noen få viser til nøytrale eller positive begrunnelser for byttet, som at de ’ønsket å 

prøve noe nytt’ eller lignende: 

 
Ville ha en fresh start etter 3 år spansk på ungdomsskolen. (K2) 
På syvende plass finner vi begrunnelsen ’hadde det på ungdomsskolen’: 

  
For å bygge videre på den kunnskapen jeg hadde fra ungdomsskolen (K1).  
 
Gjennom svarene som faller inn under denne kategorien kommer det fram at flere 

elever har misforstått eller blitt feilinformert om reglene rundt valg av fremmedspråk. 

Flere elever oppgir at de valgte å fortsette med det språket de hadde på ungdoms-

skolen slik at de bare behøvde ha to år med fremmedspråk på videregående, og ville 

dermed ha fem timer mer i Vg3 til et valgfritt programfag. Denne misforståelsen ser 

ut til å være ganske utbredt. I følge regelverket kan man gjerne velge et nytt språk på 

vgs., og ha dette i kun to år, dersom man hadde et fremmedspråk på ungdomsskolen. 

Det er bare de som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen som må ha 

fremmedspråk i tre år på videregående, og man kan altså velge mellom bredde (to 

ulike språk på nivå 1 – ett på ungdomstrinnet og ett på vgs,) eller dybde (ett språk opp 

til nivå 2 – nivå 1 på ungdomstrinnet og nivå 2 på vgs.) i fremmedspråkopplæringen. 

Dessverre ser det ut til at mange elever misforstår og tror at alle må fullføre nivå 2 i et 

språk, slik disse kommentarene viser: 

 

Fordi jeg hadde spansk 1 på ungdomsskolen og fikk vite at hvis jeg fortsatte med dette 
så var det bare 2 år på vgs. (istedet for 3) (K1). 
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Hadde det på ungdomsskolen, valgte språket bare for å velge (K3). Valgte det igjen 
på vgs. for å slippe 3 år med nytt språk (K1). 
 
Noe sjeldnere oppgis ’anbefaling fra venner/familie’ (P3), ’måtte jo velge noe’ (K3), 

eller ’hadde kjennskap til språket fra før’ (P1) som begrunnelse for språkvalget. Her 

er noen eksempler fra disse kategoriene: 

 

[…] Kjente spanskelever som var eldre enn meg, de fortalte om det og likte å lære 
spansk (P3). 
 
Vet ikke, måtte ha et (K3). 
 
Jeg valgte tysk fordi det minner mye om norsk, hadde litt kjennskap til det fra før 
(P1). 
 
Totalt sett er det få som viser til konkrete utdanningsplaner eller framtidig yrkesvalg 

(P5) som motivasjonsfaktor for språkvalget, men noen spredte kommentarer finnes: 

 
[Jeg valgte tysk fordi det er et fint språk, interessant (S1)] og fordi jeg vil bli tolk med 
tysk som ett av språkene (P5). 
 
Enda færre begrunner språkvalget sitt med stipendordninger. Dette er naturlig i og 

med at denne faktoren er relevant utelukkende for samiskelevene. Av de få i utvalget 

som har samisk, viser imidlertid de fleste til stipendet som del av årsaken til at de 

valgte dette språket. 

 

Som nevnt er det naturligvis glidende overganger mellom de ulike kategoriene, og 

ikke alle svar passer like godt inn i en bestemt kategori. Enkelte elever begrunner for 

eksempel språkvalget med et ønske om også å kunne forstå språkets nabospråk, eller 

med at eleven allerede har kjennskap til et slikt nabospråk. Slike begrunnelser er 

gjerne plassert henholdsvis i kategori S2 (utbredelse) og P1 (forkunnskaper). 

Eksemplene nedenfor gjengir to elevers begrunnelser for å velge spansk:  

 

[…] Også fordi det er nærme andre språk som f. eks. portugisisk og italiensk (S2). 
 

Fordi jeg kunne litt portugisisk fra før (P1). 

 

Noen svært få viser til muligheten for bedre karakterer som begrunnelse for sitt 

språkvalg:  

 

Fordi vi fikk dårlig opplæring i tysk og jeg følte ikke at jeg kunne nok. Det var bedre å 
bytte språk og få bedre opplæring og karakterer (K2). 
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Grunnet den lave forekomsten har slike begrunnelser ikke fått sin egen kategori, men 

er kodet – som i eksempelet over – ut fra andre opplysninger i svaret. 

 

Selv om vår kategorisering nødvendigvis ikke fanger opp alle nyanser i elevenes svar, 

gir det et godt overblikk over hvilke motivasjonsfaktorer som har størst betydning for 

elevenes valg av språk (se figur 4.1). Som vi har sett er det egenskaper ved språket 

selv som er mest avgjørende, mer enn systemrelaterte faktorer og faktorer knyttet til 

personlig kjennskap, reise- eller framtidsplaner. Dette gjør at det også er tydelige 

forskjeller mellom språkene når det gjelder elevenes begrunnelser for å velge dem. 

 

 

Figur 4.1. Elevenes svar delt inn i hovedkategoriene S (begrunnelser knyttet til 
språket/faget), P (personlige begrunnelser) og K (begrunnelser knyttet til systemet/ 
Kunnskapsløftet) og underkategoriene S1-5, P1-5 og K1-5).  

 

Fransk vakkert, spansk nyttig og tysk lett 
Sorterer vi motivasjonsfaktorene etter språk, trer det fram noen tydelige mønstre. Vi 

har allerede sett at det er økonomiske insentivordninger knyttet til samisk, og at 

“annerledes”-kategorien (S4) er knyttet til sjeldent tilbudte fremmedspråk og i noen 

grad spansk. Når det gjelder de tre store språkene (fransk, spansk og tysk) er det ulike 

motivasjonsfaktorer som dominerer: Hele 42% av de som har valgt fransk viser til 

kategori S1 (’språket er vakkert’ eller lignende). Ingen viser til at språket er lett (S3), 

og under 10% viser til at det er et nyttig språk å kunne (S2). Når det gjelder spansk 

derimot, er nytte og utbredelse den mest brukte kategorien (S2), sammen med S1 

(språket/kulturen er spennende, vakkert osv.). På en god tredje plass kommer reiser og 

ferie (P4), en kategori som nevnes av svært få tysk- og franskelever. For tysk er det 

kategorien S3 (“lett å lære”) som er dominerende (32%), fulgt av S1 med 18%. På 
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tredje plass for tyskelevene kommer kategorien ’hadde ikke noe valg’. Denne 

kategorien er betydelig større for tysk enn for spansk og fransk, og viser at i de 

tilfellene der elevene av ulike årsaker ikke kan velge (mangel på plass, begrenset 

tilbud på nivå I, osv.) er det ofte en tyskgruppe de plasseres i.  

 

Litt forenklet kan vi si at svarene viser at elevene har en oppfatning om at fransk er 

vakkert, spansk er nyttig og tysk er lett. Det er ikke noe ”galt” med elevenes oppfat-

ninger, men de kan tyde på at det er rom for å nyansere informasjonen som gis om de 

ulike språkfagene. Det er for eksempel relativt få som viser til at tysk er nyttig. Tatt i 

betraktning næringslivets uttalte behov for tysk og Norges handelsforbindelser, kunne 

denne andelen vært høyere.  

 

Elevene har mange ønskespråk 
Spørsmål 3.4, om hvilke(t) språk i verden elevene ville lært seg om de kunne velge 

helt fritt, sier noe om hvilke språk (og kulturer) som er ”i vinden” og som oppleves 

som spennende og tiltrekkende på dagens elever (se figur 4.2). 

 

Figur 4.2. Fremmedspråkene som elevene ønsker å lære. Flere svar mulig. Deltakere: 

342, svar: 524. 

 

Nærmere 90% av informantene har besvart dette åpne spørsmålet, noe som i seg selv 

vitner om interesse for og ønske om språklæring blant elevene. Det er stor variasjon i 

ønskene, og mange originale svar, men spansk troner, ikke overraskende, øverst på 

ønskelisten. Deretter følger kinesisk og to romanske språk: italiensk og fransk. 
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Kinesisk har de siste årene fått innpass i norsk skole, og vi ser en økt interesse for 

asiatiske kulturer generelt, og kinesisk spesielt. Japansk er et annet asiatisk språk som 

er etterspurt av mange elever. I tillegg kommer en del som ønsker seg andre asiatiske 

språk, der koreansk er det oftest oppgitte språket. I kategorien andre europeiske språk 

er det gresk og portugisisk som dominerer. Svarene tyder på at det er særlig Asia og 

Middelhavsområdet som er populære språkområder hos elevene. En del elever svarer 

også engelsk, og i denne kategorien skjuler det seg to grupper: De som vil lære mer og 

bli flinkere i engelsk, og de som vil lære engelsk med en spesiell aksent (skotsk, irsk, 

jamaicansk, australsk m.m.). Denne siste gruppen er ganske stor.  

 

4.5 Informasjon om programfag fremmedspråk 

Helt til slutt i spørreskjemaet kom en gruppe spørsmål om informasjonsprosessen på 

Vg1 rundt fremmedspråk som programfag. Mens fremmedspråk fellesfag er noe alle 

har, er fremmedspråk som programfag langt mindre utbredt (jf. kap. 1). Der det tilbys, 

begrenses det i praksis gjerne til et tilbud om nivå III i fransk/spansk/tysk på Vg3. 

Noen få skoler kjører fremmedspråk programfag også på nivå I og II, som da gjerne er 

et nybegynnerspråk eleven tar i tillegg til det språkfaget han/hun har som fellesfag.  

 

Hele 27% av informantene oppgir at de ikke har fått  informasjon om fremmedspråk 

som programfag. Like mange sier at de ble informert gjennom et møte på skolen. Litt 

over 23% fikk en brosjyre, nesten 15% hadde en individuell veiledningssamtale, og 

ca. 12% oppgir å ha funnet informasjon på nett. Andelen som oppgir å ikke ha fått 

info er høy, men skyldes antagelig at fremmedspråk programfag per 2010-11 var et 

ikke-eksisterende eller ’sovende’ tilbud på mange videregående skoler. Skoler som 

vanligvis ikke har fremmedspråk programfag ser kanskje heller ingen grunn til å 

informere om ordningen. De som har fått informasjon har vanligvis fått det fra 

rådgiver (42%) eller en fremmedspråklærer (fagleder for fremmedspråk 23%, annen 

språklærer 21%). Bare 40% av elevinformantene oppgir at de har fått informasjon om 

at fremmedspråk programfag gir tilleggspoeng til opptak til høyere utdanning. Denne 

andelen synes lav, sett i forhold til at hele 73% av skolene i skoleundersøkelsen (jf. 

kapittel 3) oppgir at de gir informasjon om dette. En forklaring  på dette mulige 

misforholdet kan være at informasjonen er tilgjengelig på skolens nettside uten at 

elevene nødvendigvis legger merke til det, eller at elever som har valgt å ikke fortsette 

med fremmedspråk har «glemt» at de har fått informasjon om tilleggspoeng for 

fremmedspråk. Årsaken til at andelen ikke er høyere, kan også ligge i at mange skoler 

ikke tilbyr fremmedspråk programfag, og da oppleves det kanskje heller ikke relevant 

å informere elevene sine om tilleggspoengene. 

 

Få (under 6%) oppgir at de ble anbefalt å velge et ekstra fremmedspråk som program-

fag på Vg2 og 3 (spørsmål 4.4), mens hele 23% oppgir at de ble anbefalt å fortsette 

med sitt fremmedspråk som programfag på nivå III (spørsmål 4.5). Andelen er nok i 

realiteten lavere, da det er noen elever som åpenbart har misforstått disse spørs-
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målene. Relativt mange tror at programfag fremmedspråk på Vg3 er et fag man har 

når man ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, og dermed må ha tre år på 

videregående. En elev som har svart ’ja’ både på 4.4 og 4.5 utdyper for eksempel sitt 

svar i en kommentar slik:  

Jeg hadde ikke noe valg siden jeg hadde engelsk fordypning, og da må jeg ha tre år 
på videregående. Dette tar et programfag fra meg neste år, dette fikk jeg IKKE noe 
informasjon om. Det synes jeg er dårlig. 
 

Det er flere elever som svarer på lignende måter, noe som viser at elevene nok for-

veksler og går surr i betegnelser som angår nivå, antall år og programfag/fellesfag. 

Dette skjer nok spesielt på skoler som ikke tilbyr fremmedspråk som programfag – på 

slike skoler vet ofte elevene ikke hva dette er. Dette innebærer også at alle svarene 

som gjelder programfag fremmedspråk må tolkes med en viss forsiktighet. 

 

4.6 Oppsummering 
Svarene fra elevundersøkelsen viser at utvalget informanter er representativt når det 

gjelder kjønnsfordeling og fordeling på nivå I og II. Spanskelever er imidlertid noe 

overrepresentert i forhold til landsgjennomsnittet, mens tysk og fransk er tilsvarende 

underrepresentert. Nedenfor gjengis punktvis hovedfunnene fra elevundersøkelsen: 

 

 De aller fleste elevene (over 90%) mener de har god kompetanse i engelsk 

(noe som samsvarer med tidligere funn, for eksempel Hellekjær 2005), men 

kun ”litt” kompetanse i andre fremmedspråk. 

 Om lag halvparten av de som har undervisning på nivå I har det fordi de har 

byttet fremmedspråk underveis i utdanningsløpet, mens den andre halvparten 

har nivå I fordi de hadde språklig fordypning på ungdomstrinnet. 

 De fleste elevene har fått informasjon om språkvalg gjennom personlig 

kommunikasjon (kontaktlærer og/eller rådgiver). Nettet fungerer i liten grad 

som kilde til informasjon når det gjelder valg av språkfag. 

 Hele 24% av elevene opplever å ha fått svært lite eller ingen informasjon om 

språkvalg da de gikk i 10. klasse. 

 Ca. 28% på Vg1 har blitt anbefalt å fortsette med det språket de hadde på 

ungdomsskolen. 

 De aller fleste elevene (nærmere 78%) har kunnet velge fremmedspråk selv, 

og langt de fleste (82%) er fornøyd eller delvis fornøyd med det språkfaget de 

har i dag. 

 De fleste elevene har et bevisst forhold til sitt valg av språk, og det er 

(positive) egenskaper ved språket og/eller kulturen som hyppigst nevnes som 

motivasjonsfaktorer for elevenes valg av språk. 

 Det er særlig asiatiske språk og romanske språk som står på elevenes 

ønskeliste over språk de vil lære. 
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 Svarene viser at mange elever misforstår betegnelser som nivå III og 

fremmedspråk programfag. Dette kan gjenspeile den høye andelen som oppgir 

å ha fått mangelfull informasjon om valg av programfag fremmedspråk. 
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Vedlegg 2. Spørreskjema elever 
 

 



| 

F O K U S  P Å  S P R Å K 

 
49 

 



| 

F O K U S  P Å  S P R Å K 

 
50 

 



| 

F O K U S  P Å  S P R Å K 

 
51 

 
 

 



| 

F O K U S  P Å  S P R Å K 

 
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publikasjoner i serien  
FOKUS PÅ SPRÅK 
 

 

  1/2007  Kåre Solfjeld: Andre fremmedspråk på ungdomstrinnet – med praktisk 
tilnærming. Rapport fra en intervjuundersøkelse. 

  2/2007 Magne Dypedahl: Interkulturell kompetanse og kravet til språklæreren.   

  3/2007  Glenn Ole Hellekjær: Fremmedspråk i norsk næringsliv – engelsk er 
ikke nok!  

  4/2007 Andre Avias, Line Engstrøm og Rolf Tobiassen: Fransk i verden.  

  5/2007  Atle Grønn: Russisk i verden. 

  6/2008  Godrun Gaarder: Hvorfor lære tysk? 

  7/2008  Øyunn Rishøi Hedemann: Spansk i verden. 

  8/2008  Kathrine Antonsen Vadøy: Tysk i verden. 

  9/2008  Aud Marit Simensen: Engelsk i verden. 

10/2008  Gunn Elin Heimark: Praktisk tilnærming i fremmedspråk-
undervisningen. Rapport fra en intervjuundersøkelse. 

11/2008  Beate Lindemann: Læring av fremmedspråk og motivasjon for 
språklæring etter innføringen av Kunnskapsløftet. 

12/2008  Rita Gjørven: Fra fransklærerstudent til fransklærer. En undersøkelse 
av seks nyutdannede fransklæreres praksis gjennom deres tre første 
arbeidsår. 

13/2008  Elin Nesje Vestli: Fra sokkel til klasserom. Litteraturens plass i 
fremmedspråkundervisningen. 

14/2009  Ingunn Hansejordet: Grammatikken i spanskfaget. Rapport frå ei 
kvalitativ undersøking. 

15/2009  Berit Hope Blå (red.): Grunnleggende ferdigheter i engelsk og 
fremmedspråk. Kompendium til fremmedspråksenterets 
etterutdanningskurs. 



| 

F O K U S  P Å  S P R Å K 

 
53 

16/2009  Gerard Doetjes og Else Ryen: Språkvalg på ungdomsskolen. En 
kartlegging. 

17/2009  Andre Avias, Line Engstrøm og Rolf Tobiassen: Fransk i verden (ny 

utgave). 

18/2009  Atle Grønn: Russisk i verden (ny utgave). 

19/2009  Øyvind Andersen og Mathilde Skoie: Antikkens språk i verden. Gresk 
og latin. 

20/2010  Sissel Margrethe Børke: Kinesisk i verden. 

21/2010  Øyunn Rishøi Hedemann: Spansk i verden (ny utgave). 

22/2010  Rania Maktabi: Arabisk i verden. 

23/2010  Kathrine Antonsen Vadøy: Tysk i verden (ny utgave). 

24/2010  Britt W. Svenhard (red.): CLIL – engelsk og fremmedspråk i andre fag. 

25/2010 Glenn Ole Hellekjær: Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for  
fremmedspråk i statsforvaltningen.  

26/2010  Kirsten Palm: Morsmål som andrespråk. Sluttevaluering fra prosjekt i 
Trondheim kommune. 

27/2011 Kristin Thue Vold: Italiensk i verden. 
28/2012 Britt W. Svenhard (red.): CLIL: Kombinert fag- og engelskopplæring i 

videregående skole.  
29/2012 Gerard Doetjes og Eva Thue Vold: Valg av fremmedspråk i 

videregående opplæring – en kartlegging. 
 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Retningslinjer for manus til FOKUS PÅ SPRÅK 

ligger ute på www.fremmedspraksenteret.no/fps 

 

For bestilling kontakt: 

Fremmedspråksenteret 

Høgskolen i Østfold, 1757 Halden 

Telefon: 69 21 58 30  

E-post: info@fremmedspraksenteret.no 

mailto:info@fremmedspraksenteret.no


 

FOKUS PÅ SPRÅK 29/2012 

© Gerard Doetjes og Eva Thue Vold / Fremmedspråksenteret 2012

ISBN: 978-82-8195-058-0 ( (trykket)   978-82-8195-059-7 (på nett) 

ISSN: 1890-3622

 
 

Valg av fremmedspråk i videregående opplæring  
– en kartlegging
I denne rapporten legger vi fram resultatene fra en kartlegging av elevenes valg av språkfag i videregående opplæring. 
Kartleggingens formål er å gi innsikt i hvordan skolene gir informasjon til elevene angående valget av fremmedspråk  
og andre språkfag, hvilke språkfag elever velger og hvorfor de velger disse fagene.

Rapporten er skrevet av Gerard Doetjes (Fremmedspråksenteret) og Eva Thue Vold (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, 
Universitetet i Oslo).




