
 
Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2014-15: stabil situasjon for språkfagene 

 

Notat 2/2015 

 

I dette notatet presenterer vi tall for elevenes valg i videregående opplæring for skoleåret 2014-15.1 

Endringene er små sammenliknet med fjorårets tall; situasjonen for språkfagene er stabil.  

 

Engelsk som programfag 

Elevene har engelsk som obligatorisk fellesfag på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram og på 

Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram. Skoler kan i tillegg tilby programfagene Internasjonal 

engelsk på Vg2 eller Vg3 og Samfunnsfaglig engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur på Vg3.  

 

Ca. 10 000 elever har valgt Internasjonal engelsk, se Tabell 1 nedenfor. Størsteparten av disse går på 

Vg2 studieforberedende, men det er også mange yrkesfagelever som har faget. Tallet er noe lavere 

enn i fjor. I overkant av 5000 Vg3-elever får opplæring i Samfunnsfaglig engelsk, klart flere enn i fjor. 

Tallet på elever som har Engelskspråklig litteratur og kultur har derimot gått noe ned. 

Internasjonal engelsk 10360 

Samfunnsfaglig engelsk 5099 

Engelskspråklig litteratur/kultur 1547 

Tabell 1. Engelsk programfag i skoleåret 2014-15. 

 

Fremmedspråk som fellesfag 

Alle elever som går på studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som obligatorisk 

fellesfag. Faget går i utgangspunkt over to år, men elever som ikke har hatt (eller ikke har fullført) 

fremmedspråk i ungdomsskolen skal ha faget over tre år.  

 

Tallene for inneværende skoleår viser at ca. 17% av elevene har fransk, 44% av elevene har spansk og 

38% har tysk, se tabell 2. Endringene sammenliknet med fjoråret er marginale, og situasjonen kan 

beskrives som meget stabil. Størsteparten av elevene får opplæring på nivå II i samme språk som de 

hadde i ungdomsskolen. Litt over 2% av elevene har andre fremmedspråk enn fransk, spansk eller 

tysk, og det er særlig italiensk og kinesisk som peker seg ut her. 

 Nivå I Nivå I+II Nivå II I alt  

Fransk 1386 1397 8861 11644 17 % 

Spansk 5101 5530 19861 30492 44 % 

Tysk 5505 5846 14991 26342 38 % 

Andre språk 951 369 197 1517 2 % 

Tabell 2. Fremmedspråk fellesfag i skoleåret 2014-15. 

 

                                                           
1
 Kilde: Utdanningsdirektoratet. Se også http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Fagvalg-i-

videregaende-opplaring/Fagvalet-til-elevane-i-vidaregaande-opplaring-skolearet-201415/. 



Fremmedspråk som programfag 

Rundt 1750 elever har i år valgt fremmedspråk som programfag, se tabell 3. Størsteparten av disse er 

Vg3-elever som får opplæring i fransk, spansk eller tysk på nivå III, men det er også mange elever (ca. 

22%) som har valgt andre språk som programfag. Italiensk og kinesisk er relativt store språk. Videre 

er det påfallende at fransk og tysk er omtrent like store på nivå III til tross for at tysk som fellesfag er 

klart større enn fransk som fellesfag.  

 Nivå I Nivå II Nivå III I alt  

Fransk - 13 316 329 19 % 

Spansk 37 34 648 719 41 % 

Tysk 18 25 276 319 18 % 

Andre språk 146 109 121 376 22 % 

Tabell 3. Fremmedspråk programfag i skoleåret 2014-15. 

 

Andre språkfag som programfag 

I tillegg til engelsk og fremmedspråk har skoler mulighet til å tilby fagene Reiseliv og språk 1 og 2, 

Kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3 samt Antikkens språk og kultur til elever på studieforberedende 

utdanningsprogram. Sistnevnte faggruppe inneholder gresk, latin og antikkens kultur.  

 

I år er det litt over 1000 elever som har Reiseliv og språk, ca. 1750 elever med Kommunikasjon og 

kultur og 120 elever med Antikkens språk og kultur, hvorav de fleste har latin. Tallet på elever som 

lærer latin viser en økende tendens etter innføringen av tilleggspoeng ved opptak til UH-studier. 

Reiseliv og språk 1042 

Kommunikasjon og kultur 1745 

Antikkens språk og kultur 120 

Tabell 4. Andre språkfag som programfag i skoleåret 2014-15. 
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