
 

 

 

Informasjon om andre fremmedspråk, fordypnings- og arbeidslivsfag. 
 
Når du har valgt et fag, skal du normalt ha dette i tre år. I løpet av første halvår på 8. trinn 
kan du imidlertid gjøre om på valget i samråd med skolen. Bare når det er helt spesielle 
grunner, kan skoleeier godkjenne overgang på et senere tidspunkt (§ 1-8 i forskrift til 
opplæringslova). Hvis du skifter fra fremmedspråk til fordypning, bør du undersøke 
konsekvensene (se nedenfor). 
 
Hva skjer etter ungdomsskolen? 
Det er viktig å tenke på at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for 
valgmulighetene dine hvis du ønsker å fortsette på studieforberedende utdanningsprogram 
(Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur eller 
Musikk, dans og drama) i videregående opplæring. 
 
1: Fellesfag 
Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som 
fellesfag. Du har fellesfaget i to eller tre år - avhengig av ditt fagvalg i ungdomsskolen. Slik er 
reglene: 
 

• Elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen kan  

o ENTEN fortsette med samme språk på nivå II  

o ELLER begynne på et annet fremmedspråk på nivå I.       

o  I begge tilfeller har du faget i to år, altså på Vg1 og Vg2. 

                   Et eksempel: Hvis du har fullført tysk nivå I på ungdomsskolen, kan du første året i   
                   videregående skole velge om du fortsetter med tysk nivå II eller om du bytter til et  
                  annet språk – f.eks. spansk. Da vil du få undervisning på nivå I. 
 

•  Elever som IKKE har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre 

år på videregående skole.  

o Du begynner på nivå I på Vg1 og Vg2 og avslutter på nivå II på Vg3.  

o Viktig: Fordi du må ha faget i tre år, kan du bare velge to programfag i stedet for 

tre på Vg3.  

o Husk! Også i videregående skole er elevenes valgmuligheter avhengig av skolens 

språktilbud. 

 
 
2: Programfag og tilleggspoeng 
Når du har avsluttet fellesfaget fremmedspråk på nivå II på Vg2, kan du mange steder velge å 
fortsette med språket som programfag på nivå III.  
 
På en rekke skoler kan du også begynne på et nytt fremmedspråk som programfag etter Vg1. 
Da får du nivå I-undervisning på Vg2 og nivå II på Vg3. 
 



 

 

Hvis du har programfag fremmedspråk på ditt vitnemål fra videregående skole, får du 
godskrevet 0,5 (nivå I eller nivå II) eller 1,0 tilleggspoeng (nivå III) når du skal søke deg inn på 
et studium ved en høgskole eller et universitet.  



 

 

 
 
 
 
 


