Programfag til valg på studiespesialiserende programområde – språk, samfunn, økonomi

FREMMEDSPRÅK NIVÅ III, SPANSK, FRANSK ELLER TYSK
Dette er et fag som bygger videre på fremmedspråk nivå II fra vg1 og vg2. Faget gir ett ekstra
studiepoeng og inkluderer en studiereise til målspråklandet.
Hvordan er faget og opplæringen organisert? Det er to termin‐ og standpunktkarakterer i faget, én
skriftlig og én muntlig. Elever kan bli trukket ut til eksamen i skriftlig og eller muntlig.
Undervisningsopplegget i dette faget er heldigitalt og åpent for alle elever i Østfold fylkeskommune
som ønsker fordypning i fremmedspråk på vg3 uavhengig av studieprogram.
Fremmedspråk III er et programfag som ordinært er lagt opp med seks skoletimer pr. uke på elevenes
timeplan. Dette er tid som elevene skal bruke til å jobbe selvstendig med faget. Undervisningen
foregår virtuelt, og legges til to skoletimer på ettermiddagstid etter ordinær skoletid. Det brukes såkalt
«omvendt undervisning». Det innebærer at elevene forbereder e‐leksjoner hjemme mellom
undervisningsøktene, og at de to timene i det virtuelle klasserommet brukes til muntlige og skriftlige
aktiviteter. Når lærer og elever møtes på nett, kan man kommunisere med alle som deltar i det
virtuelle klasserommet. Ulike digitale verktøy åpner for muntlig og skriftlig samhandling mellom
elevene. Alt skriftlig arbeid leveres digitalt.

En studiereise til målspråklandet i ca. en skoleuke er inkludert i undervisningstilbudet. Denne turen er
kostnadsfri for alle elever.
Hvorfor velge dette faget?
Ved å velge fremmedspråk programfag vil du raskt merke bedring i både muntlige og skriftlige
ferdigheter, og du vil også oppleve at det å beherske et annet språk enn engelsk på et høyere nivå gir
mestringsglede og økt motivasjon.
Språkkunnskapene åpner for større muligheter i arbeidslivet og for studier i flere språkområder.
Kompetanse i språk og kultur gir deg mulighet til å forstå, leve deg inn i og verdsette andre kulturers
samfunns‐ og arbeidsliv, livsvilkår og levemåte, tenkesett, historie, kunst og litteratur.
Myndighetene ønsker at norske skoleelever skal bli gode i flere språk enn engelsk. Derfor er det
bestemt at alle som velger fremmedspråk III, får ett ekstra studiepoeng.
Det er en forutsetning at elever som velger dette programfaget liker fremmedspråk, er strukturerte,
disiplinerte og interesserte i å jobbe med språket også mye utenom de tidene som er avsatt til
arbeidet i det virtuelle klasserommet. Tiden som er avsatt på elevenes timeplan trenger man for å få
tid nok til å jobbe selvstendig med faget.
Eksempler på områder man fordyper seg i innenfor de ulike språkene:
‐

Hvordan kan tekster og filmer lære oss hvordan det har vært å leve i Tyskland før,
under og etter 2. verdenskrig og i det totalitære regimet i DDR?

‐

Hvilke nyanser opplever man når man leser kulturhistorisk viktige verker av forfattere
som Kafka og Goethe på originalspråket?

‐

Hvorfor har magasinet Forbes (USA) satt Angela Merkel på topp av de 100 mektigste
kvinnene i verden og kalt hennes «EUs ubestridte leder»?

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Hvorfor er spansk et offisielt språk i 21 land i verden og snakkes av over 570 millioner
mennesker?
Hvorfor er fotballkamper mellom Real Madrid og FC Barcelona så konfliktfylte?
Hvorfor finnes det så mye arabisk arkitektur i Spania?
Hva er bakgrunnen for at fransk daglig brukes av 280 millioner
mennesker på alle fem kontinenter?
Hvorfor er Frankrike det landet i verden som flest turister i verden besøker hvert år, nesten 90
millioner i 2017?
Hvordan påvirkes vi i Norge av at franskmenn fortsatt står på barrikadene og setter
dagsorden både i og utenfor Europa?

Spørsmål om fremmedspråk nivå III? Ta kontakt med fagleder Mary‐Ann Gilstedt
(margil@ostfoldfk.no)

