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FAGSPRÅK OG 
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON (FSK)

• Språkferdigheter og kulturforståelse er 
stadig viktigere i en globalisert verden.

• Vår forskning tar sikte på å gi ny 
kunnskap om språkbruk og interkulturell 
kommunikasjon i profesjonelle 
sammenhenger.

• Våre emner ruster NHH-studenter til en 
karriere i dagens internasjonale 
næringsliv.

INSTITUTT FOR

UNDERVISNING I 

5
FREMMED-

SPRÅK

Diskursanalyse

Terminologi, corpus og språkressurser 

Fagoversettelse

Interkulturell kommunikasjon

FORSKNINGSFELT:
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VALGFAG PÅ BACHELORNIVÅ VED 
INSTITUTT FOR FAGSPRÅK OG INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON 

Engelsk Spansk

Fransk Tysk

Japansk Internship 
Abroad

Anbefalt for førsteårsstudenter Anbefalt i 2. og 3. studieår

INTERKULTURELL 
KOMMUNIKASJON
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SPRÅK SOM TILBYS VED NHH

Engelsk

Spansk

Fransk

Tysk

Japansk

Ingen krav til forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper: Nivå II 
• 3 år ungdomsskole + 2 år på 

videregående 
• eller 3 år på videregående 
• eller tilsvarende.
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HVORFOR VELGE SPRÅK SOM 
VALGFAG?

Mange norske bedrifter har kontakt med 
utlandet. Derfor er det viktig med 
språkkompetanse, men også kunnskap 
om kulturen. 
Kristin Skogen Lund, tidligere adm. direktør, NHO, 2015

Over halvparten av NHOs 
medlemsbedrifter vektlegger 
kompetanse i fremmedspråk ved 
nyansettelser.
Are Turmo, kompetansedirektør NHO, 2015
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NHHs språkvalgfag er skreddersydde for 
behovene til en siviløkonom og lar deg 

trene på å bruke språket i 
yrkesrelevante situasjoner.
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Nordmenn er for dårlige i språk. 
Kostnaden ved at folk ikke kan 
andre språk enn norsk godt nok 
er i dag stor for næringslivet.

Lars-Kåre Legernes, tidligere daglig leder, Oslo Handelskammer

ER VI GODE NOK I SPRÅK FRA 
VIDEREGÅENDE…?
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SPRÅKKUNNSKAPER OG 
NORSKE HANDELSPARTNERE

• Mange bedrifter har den holdningen at det holder med engelsk. Hele 
95 prosent av eksportbedrifter bruker i dag engelsk som arbeidsspråk. 
Det forutsetter dog at engelskkunnskapene er gode, bedre enn bare fra 
videregående. 

• Når det gjelder andre fremmedspråk som tysk, fransk og spansk, er det 
enda verre. En undersøkelse har vist at så mye som en tredjedel av 
eksportbedrifter har et udekket behov for medarbeidere med 
språkkompetanse utover engelsk og norsk.
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SPRÅK OG KOMMUNIKASJON SPILLER 
EN  VIKTIG ROLLE I BEDRIFTER

Blant disse 40 % oppga:
• 8 prosent at de tapte kontrakter og salg.
• 12 prosent at de mister forretningsmuligheter.
• 14 prosent at de leverer dårlig kvalitet og 

kundeservice.
• 27 prosent at de opplever 

samarbeidsproblemer med kunder og 
partnere.

• 2 prosent at det medfører unødvendig 
erstatningsansvar.

40%

Hele 40 prosent av bedriftene svarte at de 
opplever negative konsekvenser som følge av 
manglende språkkompetanse. 
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NHO-BEDRIFTERS BEHOV FOR FREMMEDSPRÅKENE 
SOM TILBYS VED NHH

Utdrag fra NHOs kompetansebaromenter 2018 som viser behovet for 
fremmedspråkene som tilbys ved NHH

(Figur 4.3 Andel NHO-bedrifter som har konkret behov for fremmedspråk etter språk i 2018 (N=6409))
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TIL HVILKE FORMÅL HAR BEDRIFTER BEHOV FOR  
FREMMEDSPRÅK? 

Utdrag fra NHOs kompetansebaromenter 2018 som viser til hvilke formål 
bedriftene har behov for fremmedspråkene som tilbys ved NHH.

Figur 4.4 Andel NHO-bedrifter som har konkret behov for fremmedspråk i 2018, etter formål (N=3269).
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SPRÅK GIR DEG ET 
FORTRINN PÅ 
ARBEIDSMARKEDET

CV-en din styrkes av at du har 
internasjonal erfaring. Det er en 
fordel å ha jobbet i andre kulturer, 
lært språk, vist at du er allsidig og 
tatt initiativ til noe mer enn å gå et 
vanlig A4-løp.

Maalfrid Brath, konsernsjef, ManpowerGroup
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SPRÅKVALGFAG GIR 
INTERNASJONALE STUDIEMULIGHETER
•Utveksling

•Du må ha språkkunnskaper tilsvarende to 
moduler i språk valgfag ved NHH om du vil 
reise til et lærested der det er krav om 
språkferdigheter i et bestemt språk 
(tysk/fransk/spansk).

• I tildeling av plasser vektlegges 
språkkvalifikasjoner (m.m.).

•CEMS MIM  
•Internships

#nhhworldwide
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Visste du at du kan integrere internship i utlandet i NHH-graden din? 
Internship Abroad-programmet er tilgjengelig bade for bachelor- og 
masterstudenter, og gir 7,5 studiepoeng. 

INTERNSHIP ABROAD
Bachelor:

INTERN-A-B

INTERN-A-M

Master:
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Institutt for fagspråk og 
interkulturell kommunikasjon
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