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VAL AV FRAMANDSPRÅK PÅ UNGDOMSTRINNET
Når elevane skal velje fag i ungdomsskulen, er det sjeldan berre innhaldet i faga eller yrkesmoglegheitene som er
avgjerande. Medelevar, sysken, dei føresette eller rådgivaren er òg med på å påverke valet. Sidan du som rådgivar
rettleier elevane når dei skal velje, har vi utarbeidd denne brosjyren om val av framandspråk på ungdomstrinnet.
Ta gjerne kontakt med oss på Framandspråksenteret!
Språkvalsida vår:
www.fremmedspraksenteret.no/språkvalg
E-postadressa vår
info@fremmedspraksenteret.no

Kva kan elevane velje?
Ifølgje forskrift til opplæringslova (§ 1-8) kan elevane velje

anten

framandspråk på nivå I
		

eller

fordjuping i engelsk, norsk, samisk
eller matematikk

Mange skular tilbyr arbeidslivsfag som eit alternativ til framandspråk og fordjuping.
Kva framandspråk elevane kan velje, er avhengig av kva skulen tilbyr. Alle skular er forplikta til å tilby opplæring
i minst eitt av dei fire framandspråka fransk, spansk, tysk og russisk. Skulane kan òg tilby andre framandspråk, til
dømes kinesisk.
Skulane tilbyr òg valfag, men valfaga kjem i tillegg til framandspråk, fordjuping og arbeidslivsfag.

Alle kan lære framandspråk

Elevar med ulike lærevanskar som ikkje kvalifiserer til fritak, blir ofte rådde frå å lære eit nytt framandspråk. Men
hugs at framandspråk, fordjuping og arbeidslivsfag er likestilte fag: Eksamensforma er munnleg, karakteren tel ved
opptak til vidaregåande opplæring, og elevane har krav på tilpassa opplæring.

Reglane for omval og fritak

Elevane skal normalt ha det same faget gjennom heile ungdomstrinnet. Dersom ein elev likevel ønskjer å byte, må
det skje i samråd med skulen. Omval skal gjerast i første halvår på 8. trinn. Berre når det er spesielle grunnar til
det, kan skuleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt (jf. § 1-8 i forskrift til opplæringslova). Dersom
elevane byter frå framandspråk til fordjuping eller arbeidslivsfag, er det viktig at dei får god informasjon om konsekvensane før omvalet. Reglane for fritak er beskrivne i forskrift til opplæringslova § 1-9.

Konsekvensane av fagvalet til elevane

Det er viktig å informere elevane om at fagvalet på ungdomstrinnet påverkar kva dei kan velje på det studieførebuande utdanningsprogrammet i vidaregåande opplæring (Studiespesialisering, Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur, Medier og kommunikasjon, eller Musikk, dans og drama ). Det er ikkje krav om framandspråk på yrkesfaglege
utdanningsprogram.
Fellesfag
Elevar som tek studieførebuande utdanningsprogram, har framandspråk som fellesfag. Det blir undervist i fellesfaget i to eller tre år, avhengig av fagvalet i ungdomsskulen.
Elevar som har fullført framandspråk på ungdomsskulen, kan ANTEN halde fram med det same språket på nivå II
ELLER begynne på eit anna framandspråk på nivå I. I begge tilfella blir fellesfaget avslutta etter to år, altså på Vg2.
Elevar som IKKJE har fullført framandspråk på ungdomsskulen, har framandspråk i tre år på vidaregåande skule
(nivå I og II). Fordi elevane må ha faget i tre år, kan dei berre velje to programfag, ikkje tre, på Vg3 (jf. rundskriv om
fag- og timefordeling og tilbodsstruktur i Kunnskapsløftet).

Også i den vidaregåande skulen er valmoglegheitene til elevane avhengige av språktilbodet ved skulen.

Programfag og tilleggspoeng
Elevar som har hatt framandspråk på nivå I på ungdomsskulen og vel det same språket på nivå II på Vg1 og Vg2,
kan mange stader halde fram med språket som programfag på nivå III på Vg3. Ei rekkje vidaregåande skular opnar
òg for at ein kan velje eit nytt framandspråk som programfag på nivå I på Vg2 og nivå II på Vg3.
Fullført programfag framandspråk på nivå I eller nivå II utløyser 0,5 tilleggspoeng ved opptak til høgskule- og
universitetsstudium. Programfag framandspråk på nivå III gir 1,0 tilleggspoeng (jf. forskrift om opptak til
høgare utdanning).

Informasjon om dei ulike språka

Bestill gjerne eit eller fleire av informasjonshefta våre om ulike framandspråk eller gå inn på sprakval.no.
Begge delane gjer eit godt innblikk i dei enkelte språka og er nyttige når elevane skal velje fag.
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TRYKK

Italiensk uttale er ganske lett! Du kan være greit å ta utgangspunkt i noen få, grunnleggende uttaleregler.
Dette er de viktigste:
Vokaler
u
uttales omtrent som norsk o
o

uttales omtrent som norsk å

Konsonanter
c
uttales som norsk k foran
a, o, u, og (obs!) h
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ciabatta

scuola

nomerå
ombertå

Roma
Napoli

råma
napåli

Hvor du skal legge trykket kan være litt vanskelig.
Hvis det ikke er markert i skrift med en aksent, er
«regelen» at trykket skal legges på nest siste stavelse,
men det finnes drøssevis av unntak, så dette må læres
fra ord til ord. Heldigvis er det sjelden trykket er
meningsbærende i italiensk, så du blir nok forstått
selv om du setter trykket feil!
På italiensk er trykket oftest på nest siste stavelse i
ordet. For eksempel:
casa
CA-sa
libro
LI-bro

caffè
cotoletta
cultura
chianti
Michelangelo

kaffe
kåtåletta
koltora
kianti
mikelandsjelo

g

uttales som norsk g foran
a, o, u og (obs!) h

Bergamo
gondola
gufo
spaghetti

bergamå
gåndåla
gofå (ugle)
spagetti

Hvis trykket faller på siste stavelse, er det som regel
markert i skrift med en aksent:
Città
cit-TA
Forlì
for-LI

c

uttales tsj foran e og i

Cesare
cinema

tsjesare
tsjinema

g

uttales dzj (som i engelsk Jamaica)
foran e og i

Genova
giro

dzjenåva
dzjirå

gl

uttales lj

Cagliari

kaljari

Mange synes at italiensk er et musikalsk og vakkert
språk. Visste du at alle italienske ord som kan stå sist
i en setning ender på en vokal? Alle substantiver som
ender på konsonant i italiensk (med unntak av enkelte
dialekter), er låneord, de fleste fra engelsk (bar, film).
Kanskje det er derfor det er så lett å rime på italiensk?

gn

uttales nj

Sardegna

sardenja
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numero
Umberto

Noen ganger faller trykket på tredje siste stavelse:
Napoli
NA-po-li
Cagliari
CA-glia-ri

LA GRAMMATICA ITALIANA –
GRAMMATIKK, SPRÅKETS «BYGGESTEINER»

Italiensk og norsk har selvfølgelig forskjellig grammatikk, men forskjellene er langt fra uoverkommelige. Vi
skal ikke gi noen fullstendig oversikt over italiensk
grammatikk her, men bare noen smakebiter:

un ragazzo
ragazzi

en gutt
gutter

il ragazzo
i ragazzi

gutten
guttene

una ragazza ei jente
ragazze
jenter

la ragazza
le ragazze

jenta
jentene

Den største forskjellen mellom de to språkene ligger i
verbsystemet, som er mer komplisert på italiensk enn
på norsk. Verbet må bøyes etter person og tall, du
kjenner systemet fra to be i engelsk. På norsk forblir
verbet uforandret, vi sier er om det er jeg, du, han,
hun, det, vi, dere eller de det er tale om, på italiensk,
derimot, må verbet bøyes: io sono, tu sei, lui/lei è, noi
siamo, voi siete, loro sono (jeg er, du er, osv.). Til
gjengjeld kan du utelate subjektet hvis du vil!
Orddannelse. Mønsteret er litt forskjellig på norsk og
italiensk. Norsk har for eksempel flere sammensatte
substantiver, der italiensk bruker flere ord, som i
grammatikkbok versus libro di grammatica, men det
kjenner du til fra engelsk og burde ikke være vanskelig
å forstå.

CIAO ITALIA

26

27

Hva forbinder du med Italia? Mange nordmenn har
vært i Italia og har et eller annet forhold til landet og
kulturen. Roma og Venezia er to av verdens mest
kjente og mest besøkte byer. Fordi landet en gang var
sentrum i Romerriket og det i århundrer har vært et
av verdens mest populære reisemål, har de fleste et
bilde av landet og folket. Gjennom tidene har
italienere emigrert til store deler av verden, og slik
har stadig flere kommet i kontakt med det italienske
språket og kulturen. Mange assosierer Italia med god
mat og drikke, sol, blide mennesker, kunst og
arkitektur, mote og design, eller kanskje med mafia,
briljante fotballspillere og proffsyklister. Italia er alt
dette, og så uendelig mye mer! Det er fint å besøke et
land som turist, men du blir ikke virkelig kjent med
menneskene og kulturen før du klarer å kommunisere
med innbyggerne på deres eget språk.

paparazzi
commedia
pizza

Morfologi
Læren om hvordan ord er bygget opp,
dvs. ordbøying og orddannelse.
Syntaks
Læren om hvordan setninger er bygget opp,
dvs. ordstilling.
Ordbøying. Reglene på norsk og italiensk har mange
fellestrekk, selv om de enkelte endelsene selvfølgelig
er forskjellige! Substantiver og adjektiver utgjør
vanligvis ikke noe stort problem for nordmenn, de
bygges i kjønn og tall som på norsk.

Kristin Thue Vold

Det å lære språk er noe av det mest givende du kan gi
deg i kast med. Det omfatter så mye mer enn bare
pugging av gloser og grammatikk. Selvfølgelig
trenger du å kunne litt grammatikk, men språkundervisningen i dag fokuserer mye mer på å kunne
kommunisere i praktiske situasjoner og bruke språket
i det virkelige liv. Kast deg ut i det, henvend deg til en
italiener på italiensk, og se den positive reaksjonen
du får! Når du lærer italiensk, får du ikke bare
kunnskaper om selve språket, men også om italiensk
historie, geografi, film, musikk og litteratur. Etter
hvert vil du kanskje se deg selv og din egen kultur

med nye øyne. Gjennom å lære språk, kan du styrke
din selvbevissthet og utvide din horisont - det er
ingen klisjé! Du får ta del i et større felleskap og en
annen kulturtradisjon. Å lære språk gir stor personlig
gevinst og berikelse.

Spansketrappa – en av Romas mange attraksjoner.
På grunn av den helt spesielle arkitekturen, kanalene og alle kunstskattene anses Venezia som en av verdens vakreste byer.
Den er også blant de mest besøkte.
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TYSK I VERDEN
Tysk er mer enn Nord-Europa. Visste du at tysk kan komme godt med på en reise til for eksempel Brasil, Sør-Afrika, Italia eller
USA? Å lære et nytt språk kan hjelpe deg til å se og forstå verden på en ny måte. Det tyske språket åpner dørene inn til nye kulturer
for deg. At tyskkunnskaper dessuten er svært etterspurt på arbeidsmarkedet, er en ekstra bonus!

w w w .fre m m ed s pra ksen tere t.n o

ARABISK I VERDEN

Belgia

Tyskland

FOKUS PÅ SPRÅK nr. 22/2010 er skrevet av Rania Maktabi på oppdrag fra Fremmedspråksenteret. Rania Maktabi er utdannet
statsviter ved Universitetet i Oslo med støttefagene arabisk og sosialantropologi. Hun er født og oppvokst i Beirut med
libanesisk mor og iransk far. Faglig redaktør for heftet er professor Gunvor Mejdell.

Liechtenstein

Sveits
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FRANSK I VERDEN

Egypt

Fransk får du bruk for på jobb eller reise over hele verden: i Nord-Amerika, Latin-Amerika, Stillehavet, Afrika eller i Europa.
Med fransk i bagasjen ligger spennende studier i økonomi, teknologi, kokkekunst eller statsvitenskap åpne for deg. Kulturer fra
alle verdenshjørner finner sitt uttrykk gjennom det franske språket. Fransk lar deg bli kjent med verden på en ny måte! Finn ut
hvordan ved å lese dette heftet.

Libanon

Oman

Østerrike
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TYSK
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Du lurer kanskje på om arabisk er et språk som du har lyst til å bruke tid på? Er det verdt slitet? Svaret er et rungende JA!
Velger du arabisk nå, kommer språket til å åpne dører inn i en stor og spennende verden.

Italia

Marokko

Irak

Syria

Kina, verdens mest folkerike land, var tidligere et fremmedartet land på den andre siden av jordkloden. De senere årene har
landet rykket stadig nærmere i vår bevissthet. Handel og kommunikasjon med Kina øker, noe som fører til økt behov i arbeidslivet
for folk med kompetanse i kinesisk. I dette heftet får du en smakebit på kinesisk språk og kultur. Bli kjent med et spennende og
annerledes språk, som kanskje ikke er så vanskelig å lære seg som du tror!

Tahiti

Sveits

Frankrike

Martinique

Belgia
Madagaskar
Mali

Quatar

Kathrine Antonsen Vadøy

Rania Maktabi
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KINESISK I VERDEN

Canada

Taiwan

KINESISK
I VERDEN

Ny utgave

Marokko

André Avias, Line Engstrøm og Rolf Tobiassen

Sissel Margrethe Børke
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Japansk i verden er skrevet av daniel Gundersen på oppdrag fra
Fremmedspråksenteret. Han har studert japansk, kinesisk og koreansk,
og bor i Bergen, der han underviser i kinesisk. Japan er et fascinerende
øyrike, og japansk kultur blir stadig mer populært i Norge. Har du også
begynt å bli nyskjerrig på landet? dette heftet gir deg en smakebit på
japansk språk, historie, religion og kultur.

Hvite-Russland

Kasakhstan

Kirgisistan
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Russland
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空手 karate

Lurer du på hvor i verden du kan snakke spansk? Dette heftet gir deg svar. Her serveres smakebiter på sanger, filmer og bøker du
forstår
bedre hvis du lærer deg verdens tredje vanligste språk. Du får vite hva det å lære spansk kommer til å kreve av deg, men du
sushi
får også vite hva det gir deg. Lærer du deg spansk, er det ikke bare du som får bruk for kunnskapen din, det er også en god sjanse
for at verden får bruk for deg!

うま味 umami
俳句
Ny utgave
Atle Grønn

芸者
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JAPANSk
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SPANSK I VERDEN

寿司

Chile

Dette heftet er skrevet av Øivind Andersen og Mathilde Skoie på oppdrag fra Fremmedspråksenteret. Øivind Andersen er professor
i klassisk filologi, især gresk, ved Universitetet i Oslo. Mathilde Skoie er førsteamanuensis i latin ved Universitetet i Bergen og
instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo.

Costa Rica

Mexico

Heftet gir et innblikk i betydningen av de klassiske språkene i den moderne verden og retter seg mot elever, studenter, lærere,
rådgivere og foreldre.

Ekvatorial-Guinea
Daniel Gundersen

SPESIALUTGAVE / NR 19 / DESE MBER 2009

Visste du at rundt en femtedel av det norske ordforrådet kommer fra latin? Og at vi stadig vekk bruker greske ord når
vi snakker om kultur, politikk og vitenskap? Det kan derfor være både nyttig og morsomt å lære seg litt av disse språkene!

Peru Cuba
Argentina

haiku

geisha
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SPANSK
I VERDEN

ANTIKKENS SPRÅK I VERDEN – GRESK OG LATIN

Spania

Ny utgave

Italiensk

ANTIKKENS
SPRÅK I VERDEN
GRESK OG LATIN

Rumen
nsk
Katalansk
Øivind Andersen og Mathilde Skoie

Øyunn Rishøi Hedemann

Kirgisistan

