
SPANSK SOM FELLESFAG OG PROGRAMFAG 

Hvorfor velge spansk? Spansk er et av de virkelig store 

verdensspråkene. Nærmere 500 millioner mennesker har spansk 

som morsmål. Spansk snakkes dessuten på 4 kontinenter og er 

offisielt språk i 21 land. 

Det å kunne snakke og forstå spansk kan være svært nyttig i 

ulike jobbsammenhenger. Ved utenlandsstudier og ferier i 

spansktalende land vil du også ha stor glede av spansken din. 

Har du spanskkunnskaper blir oppholdet mer utbytterikt og 

interessant. Spansk åpner dører til nye kulturer og opplevelser, 

dessuten er det gøy!  

Spansk ved OHG 
Spansk er et fellesfag på Vg1 og Vg2, med 4 timer per uke der 

standpunktkarakteren settes på Vg2. Man kan fortsette med 

spansk hvis man har hatt det på ungdomsskolen (nivå II), eller 

man kan velge det som et nytt språk dersom man ikke har hatt 

spansk på ungdomsskolen (nivå I). Man kan bli trukket ut til 

muntlig eller skriftlig eksamen på Vg2. OHG tilbyr også spansk 

nivå III på Vg3 med 5 timer pr. uke, noe som gir 1 helt 

ekstrapoeng ved opptak til høyere utdanning. På nivå III får 

elevene både skriftlig og muntlig karakter, og elevene har på 

dette nivået store muligheter til å påvirke selv hva de vil jobbe 

med innenfor faget. I tillegg tilbyr vi på OHG programfag 

spansk nivå II som også er et 5 timers fag. Dette faget gir 0,5  

ekstrapoeng ved opptak til høyere studier.  

OHG har motiverte profesjonelle spansklærere med solid faglig 

tyngde og et bredt kompetansefelt. I spanskundervisningen på 

OHG jobber vi systematisk med innlæring av kulturkunnskap, 

ordforråd og grammatikk. Arbeidsmetodene er svært varierte 

med bruk av blant annet spill, film og musikk i tillegg til 

lærebøker og interaktive oppgaver. Vi legger stor vekt på 

muntlig kommunikasjon. For oss er det viktig med variert bruk 

og et stort register av arbeidsformer, elevene har for eksempel 

laget både film, talk-show og radioprogram. I arbeidet med 

spanskfaget har du altså muligheten til å bruke flere sider av 

deg selv! 

OHG har tradisjon for årlige studieturer på nivå III til Spania. Vi har vært i 

Granada, Málaga, Salamanca og Cádiz med privat innkvartering, ekskursjoner og intensiv 

språkundervisning i nivådifferensierte grupper. Denne uken gir stort faglig utbytte, og elevene 

opplever større grad av mestring av egen språkproduksjon samt lytteforståelse. I tillegg får de med 

seg mye kulturkunnskap og en opplevelse for livet. Mange blir overrasket over hvor mye de faktisk 

kan!


