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Fagkode Fagnavn 
ENG1002            Engelsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 
ENG1102            Engelsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig 
  
 
Utdanningsprogram:  
Studieforberedende Vg 1, 140 årstimer     
 
 
Privatistordning:  
Privatistene må avlegge både skriftlig og muntlig eksamen for å bestå faget. 
Skriftlig eksamen er 5 timer. Til skriftlig eksamen er det 1 forberedelsesdag. Privatisten er ansvarlig 
for å skaffe seg forberedelsesmateriellet. Forberedelsesmateriellet blir publisert på www.udir.no 
dagen før selve eksamen. Lør.- søn.- og helligdager regnes ikke som forberedelsesdager. Privatister 
kan eventuelt hente forberedelsen på oppmeldingsstedet kl. 0900 forberedelsesdagen. Privatister får 
ingen veiledning under forberedelsedelen. 
 
Muntlig eksamen er 30 minutter med inntil 30 minutter forberedelsestid. Muntlig eksamen kan 
inneholde ukjent tekst eller lytteprøve. 
 
 
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 må ta med egen PC.  
 
Muntlig eksamen 
Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan privat PC med åpent internett benyttes i 
forberedelsestiden. Dersom du tar notater på PC-en i forberedelsestiden, kan du ta disse med deg 
inn til eksamen. Under eksamen kan du ikke bruke PC-en til noe annet enn å se på notatene dine. 
Privatisten må ha med egen PC. 
 
 
 
Eksamensavgift: 
Det er 1 avgift for skriftlig eksamen og 1 avgift for muntlig eksamen. 
 
 
Generelt leseforslag: 
Eksamen i det enkelte fag tar utgangspunkt i læreplanen. Læreplanen er delt inn i følgende 
hovedområder: 

Årstrinn  Hovedområder  

Vg1 
  

Språklæring  Kommunikasjon  
Kultur, samfunn og  
litteratur  

 

http://www.udir.no/
http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Eksamen/Hjelpemidler%20til%20M-MP%20eksamen%20for%20privatister.pdf
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Privatisten sette seg godt inn i alle hovedområdenes kompetansemål. Læreplaner finnes på 
www.udir.no.  
 
Selvvalgt litteratur 
Det er ikke krav om innlevering av leseliste til muntlig eksamen i engelsk. Det er kompetansemålene i 
læreplanen for faget som er utgangpunkt for oppgavene til eksamen. Læreplaner i engelsk fellesfag 
har mål som krever kompetanse innenfor litteratur. Det er viktig at du velger og leser valgt litteratur. 
Du kan ta med deg en oversikt over valgt litteratur til eksamen. Hvilket behov sensor har for den vil 
variere. Oppgavene utformes slik at du også kan trekke inn litteratur fra din egen leseliste. Som en 
hjelp til tolkning av læreplanen kan du bruke Buskerud Fylkeskommunes sitt forslag til leseliste som 
du finner på høyre side.   
 
Fordypningsemne 
I fag der det i følge læreplanen skal være et selvvalgt fordypningsemne, må du kunne presentere, 
analysere og drøfte  innholdet av det individuelt valgte lærestoffet på muntlig eksamen. Du kan 
levere tittel på fordypningsemnet ditt til sensor på eksamensdagen. 

Du skal finne fagstoff på engelsk i det emnet du velger, og forberede deg på å presentere emnet på 
muntlig eksamen. Husk at du må kunne oppgi nøyaktige referanser til de kildene du har brukt. 

Eksempler på fordypningsemne i studieforberedende utdanningsprogram: 

o Gjør rede for den britisk/amerikanske innflytelse på ditt utdanningsprogram. 
o Sammenlign ditt utdanningsprogram med tilsvarende fra et engelskspråklig land. 

Det forventes at du behersker et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram. Det forventes 
at du produserer sammensatte tekster ved hjelp av digitale medier. 

Lærestoff 
Det er privatistens ansvar å skaffe seg lærestoff som dekker læreplanens kompetansemål. 
 
Lærestoff kan du finne på bokforlagenes hjemmesider. 
Ndla.no er digitale læremidler for videregående opplæring. 
 
 
Generell vurderingsveiledning: 
For sentralgitt skriftlig eksamen: se www.udir.no under Eksamen 
 
 
 

http://www.udir.no/
http://ndla.no/
http://www.udir.no/

