
 

 

 

Samordna opptak 2009: engelsk og fremmedspråk holder seg stabilt 

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen – Notat 2/2009  

 

 

Bakgrunn 

Samordna opptak publiserer hvert år søkertall til høyere utdanning. Fremmedspråksenteret 

ønsker med dette notatet å belyse utviklingen for studier innen engelsk og fremmedspråk. 

Notatet begrenser seg til studier som er synlige gjennom egen studiekode i Samordna opptak. 

Hovedparten av disse studiene ligger under utdanningsområdet ”språk" i Samordna opptak, 

men vi har også inkludert lærer- og lektorutdanninger med spesialisering innen engelsk eller 

fremmedspråk. Studieretninger, påbygninger, MA-studier, enkeltemner osv. som studenter 

søker seg til gjennom lokalt opptak er ikke tatt med. Dette betyr at tallene ikke inkluderer stu-

denter som for eksempel velger et fremmedspråk som studieretning innenfor mastergradspro-

grammet i språk ved Universitetet i Tromsø eller studenter som har søkt plass på én av de 

mange studieretningene innen fremmedspråk ved Universitetet i Oslo.  

 

Fremmedspråksenteret planlegger en mer utførlig kartlegging av tilbudet innen engelsk og 

fremmedspråk i universitets- og høyskolesektoren. Denne kartleggingen vil inkludere tall fra 

både samordna og lokalt opptak. Kartleggingen publiseres i løpet av studieåret 2009-2010. 

 

Engelsk og fremmedspråk i 2009 

Antall studenter som har oppgitt fremmedspråk eller engelsk som førsteprioritet, har gått opp 

med ca. 6% fra ca. 2350 i fjor til ca. 2500 i år. Økningen er beskjeden tatt i betraktning at sø-

kertallene generelt har steget kraftig (ca. 12,5%) fra 2008 til 2009. Andelen studenter som har 

fremmedspråk eller engelsk som førstevalg, holder seg dermed stabilt på ca. 2,5%.  

 

Vi har sammenfattet de viktigste tallene for engelsk og fremmedspråk i tabellen på neste side. 

Kommentarer til tallene finnes under tabellen. 

 



Tabell 1. Antall søknader (førstevalg) til studier i fremmedspråk ved universiteter og høysko-
ler i Samordna opptak mai 2008 og mai 2009.  

 Søkere 2008 Søkere 2009 Forskjell 

Engelsk 1 257 1429 +172 

Tysk 150 174 +24 

Fransk 239 246 +7 

Spansk 528 496 -32 

Russisk 12 13 +1 

Finsk 5 2 -3 

Latin  14 7 -7 

LU med fremmedspråk 142 132 -10 

I alt 2347 2499 +152 

 

Engelsk tilbys ved alle universiteter og en lang rekke høyskoler, og faget trekker i år flere 

studenter enn i fjor. Oppgangen kan delvis forklares gjennom en justering av studiekodene 

ved NTNU som har gjort lektorstudenter med engelsk, fransk og tysk synlige som en egen 

gruppe. I alt 71 søkere til lektorstudiene ved NTNU har registrert engelsk som førstevalg. 

Økningen er ikke jevnt fordelt over studiestedene, en rekke universiteter og høyskoler regist-

rerer stabile tall eller til og med en nedgang for engelsk. 

 

Tysk tilbys under egen studiekode ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger 

og Agder samt ved Høgskolen i Østfold (campus Halden). I år er det flere studenter som har 

tysk som førstevalg enn i fjor. Dette gjelder særlig Universitetet i Oslo, som har en oppgang 

fra 44 til 57 søkere. 

 

Fransk tilbys ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Agder samt ved 

Høgskolen i Østfold (campus Halden). I likhet med situasjonen for engelsk ser vi at noen stu-

diesteder har en oppgang, mens andre holder seg stabilt eller har en nedgang.  

 

Spansk går i år noe ned etter en sterk oppgang i fjor, dette på tross av at Høgskolen i Tele-

mark (studiested Bø) nå for første gang tilbyr faget. Spansk tilbys også ved universitetene i 

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger samt ved Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Østfold. 

 

Russisk og finsk tilbys med egen studiekode ved Høgskolen i Finnmark i Alta. Fagene er små 

og trekker i år omtrent like mange studenter som i fjor. (I tillegg tilbys disse språkene en rek-



ke andre steder gjennom lokalt opptak. Som nevnt ovenfor er påmeldingstallene for lokalt 

opptak ikke tatt med i dette notatet.) 

 

Latin: NTNU i Trondheim er det eneste studiestedet som har listet latin som eget fag. I år er 

antall studenter med latin som førsteprioritet syv, en halvering sammenliknet med i fjor. 

NTNU tilbyr, i likhet med universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø også antikkens kultur. I 

alt er det 107 studenter som har listet dette som sitt førstevalg, omtrent like mange som i fjor. 

 

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har en lektorutdanning med spesialisering innen 

fremmedspråk. I tallene fra Samordna opptak er det ikke spesifisert for hvilke(t) fremmed-

språk. Tallene er derfor oppført separat i tabellen. I år har 132 studenter meldt sin interesse for 

disse studiene, en liten nedgang sammenliknet med i fjor. 

 

Sammenfatning 

Med bakgrunn i tallene fra Samordna opptak kan vi fastslå at antall studenter som har studier 

innen engelsk eller fremmedspråk som førstevalg holder seg stabilt. Innholdet i dette notatet 

kan brukes fritt, men det skal alltid henvises til kilden (Nasjonalt senter for fremmedspråksen-

teret i opplæringen – Notat 2/2009). Mer informasjon fås hos FoU-koordinator Gerard 

Doetjes (tlf. 69 21 58 36). 


