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Informasjonen er felles for alle fremmedspråk fellesfag som det er mulig å avlegge eksamen i. 
 
Det er viktig at du velger riktig fagkode for eksamen, enten det er fellesfag eller programfag. 
Det er egen fagkode for skriftlig eksamen og egen fagkode for muntlig eksamen. 
 
 

Fellesfag fremmedspråk Programfag fremmedspråk 

Fremmedspråk  I,  225 årstimer   
Privatister som har fremmedspråk I  fra 
grunnskolen og  velger et nytt fremmedspråk i 
videregående opplæring, kan  avlegge eksamen i  
fremmedspråk I .  

Hvilket nivå skal velges? 
Programfaget fremmedspråk består av tre 
programfag:  
- Fremmedspråk nivå I. Har samme læreplan som 
fellesfag fremmedspråk I. 
- Fremmedspråk nivå II. Har samme læreplan  
som fellesfag fremmedspråk II 
- Fremmedspråk nivå III 

Fremmedspråk  II,  225 årstimer 
Privatister som viderefører det  fremmedspråk 
et de hadde i grunnskolen må avlegge eksamen i  
fremmedspråk  II. 

Fremmedspråk  I+ II, 365 årstimer 
Privatister som har standpunktkarakter som elev 
kan avlegge eksamen i fremmedspråk  I+II. For 
muntlig eksamen må  fagkode for nivå II brukes. 

 
Privatistordning:  
Privatistene må opp i både skriftlig eksamen og muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig eksamen må 
ikke avlegges samme periode. Privatister som har bestått begge prøveformene, kan forbedre disse 
karakterene uavhengig av hverandre 
Skriftlig eksamen er 5 timer. Muntlig eksamen er 30 minutter med inntil 30 minutter 
forberedelsestid. 
 
Hjelpemidler til eksamen: 
Skriftlig eksamen 
I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Til eksamen er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av 
Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Privatisten kan ta med egen PC.  
 
Beskrivelse av muntlig eksamen for fremmedspråk :  
Her finner du mer informasjon om gjennomføring av muntlig- praktisk eksamen 
 
Eksamensavgift: 
Det er 1 avgift for skriftlig eksamen og 1 avgift for muntlig eksamen. 
 
Spesielt om programfag fremmedspråk 
 
Som privatist kan du avlegge eksamen på høyeste nivå og få godskrevet timetall for underliggende 
nivå. Se læreplanen under avsnittet Vurdering for mer informasjon. 
 
 
Generelt leseforslag: 
Eksamen i det enkelte fag tar utgangspunkt i læreplanen. Derfor må privatisten sette seg godt inn i 
hele læreplanen for det faget som er aktuelt. Læreplaner finnes på www.udir.no.  

http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/privatist/fremmedsprak-for-privatister/
https://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/Selve-eksamen/Gjennomforing-av-eksamen/
http://www.udir.no/kl06/PSP1-01/Hele/Vurdering/
http://www.udir.no/
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Det er ikke krav om innlevering av leseliste til muntlig eksamen fremmedspråkfag . Det er 
kompetansemålene i læreplanen for faget som er utgangpunkt for oppgavene til eksamen.  
 
Læreplaner i fremmedspråk  har  mål som krever kompetanse innenfor litteratur. Det er viktig at 
privatisten velger og leser valgt litteratur. Privatisten kan ta med seg en oversikt over valgt litteratur 
til eksamen. Hvilket behov sensor har for den vil variere. Oppgavene utformes slik at privatisten kan 
trekke inn litteratur fra egen leseliste. 
 
Generell vurderingsveiledning: 
For sentralt gitt skriftlig eksamen: se www.udir.no  

http://www.udir.no/

