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Engelsk 1
Engelsk Programfag

Læreplan

https://www.udir.no/lk20/eng04-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv300?lang=eng
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Why do you love English? 

American English 

on YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=56RStx0aXhE


zHvorfor velge 
Engelsk 1? Utvikler solide språk- og

kommunikasjonsferdigheter

Viktig språk i høyere 
utdanning, i framtidige jobber 
og i interaksjon med andre. 

Personlig utvikler du god 
selvtillit, trygghet og  mulighet 
til å utfolde deg. 
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Hvorfor mer engelsk?

▪ Engelsk er det språket flest elever omgir seg med daglig gjennom 

lesing, gaming, sosiale medier og mye mer.  Flere oppgir at de 

omgir seg med mer engelsk enn norsk hver dag. 

▪ Forskning viser at norske elever mangler akademiske lese og 

skriveferdigheter. Faget vil være et godt supplement til norskfaget 

og virkelig forberede dere på høyere utdanning i inn – og utland. 

Dette bildet av  Ukjent f orf atter er lisensiert under CC BY-SA

https://enmarchaconlastic.educarex.es/crea/english/timeforotherways/time_to__speak.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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KJERNE-
ELEMENTER

KOMMUNIKASJON

SPRÅKLÆRING

MØTE MED 
ENGELSKSPRÅKLIGE 
TEKSTER
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HVA ER ENGELSK 1?

BYGGER VIDERE PÅ VG1

BLI KJENT MED NÅTIDENS 
ENGELSKSPRÅKLIGE VERDEN., FOR EKS.:

Aktuelle samfunnsdebatter

Engelsk som verdensspråk

Bredt utvalg av engelskspråklige tekster, 
selvvalgte tekster og tekster med tema fra
andre fag. 

Selvvalgt fordypningsemne knyttet til 
språk, kultur, samfunn eller vitenskap
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Arbeidsmåter

Prosjekter

Selvstudium

Fordypningsoppgave

Gruppearbeid

Lese – og skrivetrening. 

Videreutvikle evner til å reflektere, analysere og drøfte. 

Ekskursjoner

Med mer. 
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How to be a good
student

• BE INVOLVED

• ASK QUESTIONS, PARTICIPATE

• KNOW THE REQUIREMENTS

• COME ON TIME,  BE PREPARED

• KNOW YOUR STRENGTHS 

AND WEAKNESSES



z

Succeeding outside of the classroom

▪ Have activities, sports, culture, …

▪ Enjoy high school, make friends

▪

Read and write. The keys to a successful education are good reading and writing skills. The more 

you practice outside of the classroom, the better student you will become. Good students usually 

make reading a habit. They read everything from newspapers, to the internet, to books and comic 

books. The important element is that they read daily. Read whatever you want - what interests you. 

This isn't for class; this is your own personal reading time.

▪ If you want to improve your reading skills, try reading challenging newspaper articles or novels. 

Look up words you don't know and try to commit them to memory.

▪ Writing is the basic form of communication.You'll be writing not only in school, but in any job that 

you get. Make writing part of your daily life. Keep a journal, write letters or e-mails, or try writing 

stories. Think about the basics of grammar and word usage to improve yourself.

▪ Revision is one of the most important parts of the writing process. First drafts rarely are perfect and 

ready to be turned in. Leave your writing and return to it later for
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VURDERING

EN 
MUNTLIG 

KARAKTER

EN 
SKRIFTLIG 
KARAKTER
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Statistikker –
Internasjonal og 
samfunnsfaglig 
engelsk* 

Kilde hentet fra PowerPoint til 

Nathalie Franssen, St. Olav VGS. * Statistikk for Engelsk 1 mangler pga

pandemien. Fagets gamle navn. 


