
FRANSK SOM FELLESFAG OG PROGRAMFAG 

Hvorfor velge fransk? Fransk er et av de store verdensspråkene. Flere studier viser at i 2050 

regner man med at fransk kommer til å bli et av de aller viktigste språkene i verden
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Fransk går ofte for å være et av de vakreste språkene i verden – det assosieres med både mat, 

kunst og kjærlighet. Ved utenlandsstudier og ferier i diverse fransktalende land, er det en stor 

fordel å kunne gjøre seg forstått på dette flotte språket. Hvis du velger å fordype deg i fransk, 

så vil dette åpne gode muligheter for videre studier i fransktalende land. 

Det kan også være nettopp fransken din som blir det utslagsgivende for at det er du som får 

jobben og ikke den andre kandidaten med lik fagkombinasjon som “alle andre”.  

Fransk ved OHG: 

Fransk er et fellesfag på Vg1 og Vg2 med 4 timer per uke der standpunktkarakteren settes i 

Vg2. Man kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen på Vg2. OHG er èn av få skoler 

som også tilbyr Fransk nivå III på Vg3 med 5 timer per uke. Dette vil gi dere 1 ekstrapoeng 

ved opptak til høyere studier og kvalifisere til videre studier i Frankrike.  

Fransk er et flott språk som på ingen måte er “vanskeligere” enn andre fremmedspråk man 

kan velge. Fransklærerne på OHG er dessuten motiverte og profesjonelle med svært god 

bakgrunn i det franske språk. Vi jobber systematisk med god innlæring av både muntlig og 

skriftlig kompetanse. Vi benytter oss av varierte metoder slik at undervisningen sjelden blir 

kjedelig.  Muntlig kompetanse settes høyt og vi jobber med stoff på spennende og praktiske 

måter.

OHG har tradisjoner med årlige studieturer til Frankrike. De siste årene har vi fått god kontakt 

med en svært anerkjent språkskole i Paris. Elevene som har vært på denne språkreisen 

uttrykker en svært høy motivasjon og glede over å jobbe med det franske språket både i løpet 

av og etter slike språkturer.  Det er spesielt høy fokus på muntlig trening under dette 

oppholdet og mestringsfølelsen er på topp i etterkant. I tillegg øker kulturforståelsen og 

gleden over det franske samfunnet i løpet av denne uken.  

En glad gjeng i Paris 
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 http://www.forbes.com/sites/pascalemmanuelgobry/2014/03/21/want-to-know-the-language-of-the-

future-the-data-suggests-it-could-be-french/ 

Læreplan: http://sok.udir.no/Sider/flresults.aspx?k=l%C3%A6replan%20fransk 
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