
Engelsk 2 
 

Engelsk 2 kan velges som programfag i Vg3 innenfor programområdet for språk, samfunnsfag 

og økonomi eller som valgfritt programfag. Engelsk 2 bygger på Engelsk 1 og har fem 

uketimer. Du kan også velge engelsk 2 om du har vært på utveksling i et engelskspråklig land 

i Vg2. 
 

 

Hvorfor velge Engelsk 2? 

Engelsk 2 er et fag for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse i engelsk og dine 

kunnskaper om forholdene i engelskspråklige land, med vekt på Storbritannia og USA. Det 

dreier seg om videreutvikling av skriftlige og muntlige språkferdigheter for å kunne 

kommunisere om samfunnsfaglige og litterære emner. Hvis du er interessert i aktuelle 

spørsmål, både regionale og internasjonale, er dette faget for deg. I tillegg vil du tilegne deg 

en vesentlig høyere kompetanse og ferdighet i bruk av engelsk som akademisk språk. I de 

fleste universitets- og høyskolefag er 50 % eller mer av pensum på engelsk, og mange 

forelesningsrekker og eksamener foregår på engelsk. 

 

 

Hva er Engelsk 2? Passer det for deg? 

Faget bygger videre på Engelsk 1. Det gir deg mer samfunnskunnskap og mer litteratur, og vi 

ser på dette i historiske og kulturelle sammenhenger. Du vil også lære om sammenhengen 

mellom språk, kultur og samfunn, samt bruk av språklige virkemidler i ulike typer tekster. Et 

annet viktig element i faget er den sterke innflytelsen engelskspråklige land har på verden; 

språklig, kulturelt og politisk.  

 

Hvordan jobber vi i Engelsk 2?  

▪ Vi utforsker sakprosa, skjønnlitteratur og andre kulturytringer  

▪ Vi bruker informasjon basert på tallmateriale og statistikk 

▪ Vi tolker og drøfter noen typer skjønnlitterære tekster i lys av deres historiske og 

kulturelle sammenhenger 

▪ Vi drøfter sosiale, økonomiske og politiske forhold i den engelskspråklige verden 

▪ Vi produserer tekster i ulike sjangre 

▪ Vi presenterer et fordypningsarbeid 

 

Vurdering 

Du får to standpunktkarakterer, en muntlig og en skriftlig. 

Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. 

 


