
Hvilke programfag skal jeg velge?



Frister

• Uke 49 – får hefte og spørsmål til refleksjon

• 17. desember i klassens time (varer til 15.50 denne 

tirsdagen) leverer inn ønsker for programfag. 

• Uke 2 – 7 individuell veiledningsamtale om fagvalg
– hvis du har satt kryss for at du ønsker veiledning

– hvis du av av ulike grunner må endre på fagvalget ditt

– hvis du har lavere karakter i fag til 1.termin på Vg1 i forhold til det som er sterkt 

anbefalt (se for hvert enkelt fag i dette heftet)

• Uke 7 (uken før vinterferien) endelig valg av programfag



1. Hva er viktigst for deg når du skal velge programfag? Ranger fra 1-5 (1 viktigst, 5 minst viktig) 

___ at jeg synes faget er interessant 

___ at jeg kan ha fag sammen med venner 

___ at jeg mestrer faget/får god karakter 

___ velge fag som familie/søsken eller andre sier er viktig å ta 

___ å velge fag som kreves for enkelte studier (for eksempel ingeniør) 

2. Hvilke tre fag på Vg1 liker du best og/eller får best karakter i? 

 1.______________________________  2.________________________________ 

 3.______________________________ 

3. Hvilke av disse kan du eventuelt gå videre med som programfag på Vg2? For å finne svar på dette les 

igjennom det som står om de ulike fagene i dette heftet. En av disse skal være matte 

1.___________________________________________ 

 2.___________________________________________ 

 3.__________________________________________ 

Matematikk (2P/S1/R1):_________________________ 





Det er så lenge til

Orker ikke tenke på det nå

Jeg vet ikke hva jeg skal bli

Jeg kan jo bare ombestemme meg

Jeg vet ikke hva fagene handler om

Tenk om jeg velger feil

Endelig kan jeg få ha de fagene jeg liker best
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Det er så lenge til
- 8 mnd.

- Du skal ha tid til å tenke

- Skolen må ha tid til å organisere

Orker ikke tenke på det nå
- Da velger du samtidig at det er greit å ha fag

neste år du ikke interesserer deg for

- Det er nå det er lagt til rette for 

at du skal få samle informasjon om fagene

- Gjør det vanskelig for oss å veilede deg 

på en god måte, hvis du ikke vil forholde 

deg til at du skal velge fag

Jeg vet ikke hva jeg skal bli
- Det gjør ikke noe, kun noen studier som krever 

helt spesielle fag

- Karriereveilederne Jon og Fredrik tilbyr veiledning

Jeg kan jo bare ombestemme meg
- Nei, det kan du ikke etter endelig frist (uke 7)

- Faggruppene kan være fulle 

- Ja, det kan du hvis du f.eks. har valgt realfag og stryker 

i matte eller naturfag på Vg1

Jeg vet ikke hva fagene inneholder
- Les infohefte om programfagene

- Les læreplanene på nett

- Se på eksamensoppgavene på nett

- Bla i bøker på biblioteket

- Snakk med lærere du har nå

- Snakk med lærerne på fagvalg i gymsalen

- Snakk med venner og foresatte

- Snakk med andre elever som har hatt eller har 

faget nå

Tenk om jeg velger feil
- Ja, det kan du, men feil i forhold til hva?

- Vi er der for å hjelpe deg med å svare på spørsmål

og veilede deg så godt vi kan i forhold til dine valg

Endelig kan jeg få ha de fagene jeg liker
- Du kan velge nye og spennende fag

- Du velger fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag 

og økonomi
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Fordeling fellesfag og programfag 

Programfag Vg2

Tre fag á fem timer

+ eventuelt matematikk S1/R1

Programfag Vg3

Tre (to, hvis I+II) fag á fem timer

To av fagene må være fordypning av

programfag du hadde på Vg2

Fellesfag Vg2
Fremmedspråk (ikke I+II)

2P hvis ikke matematikk S1 eller R1

Historie

Norsk

Kroppsøving

Fellesfag Vg3
Historie

Religion

Norsk

Kroppsøving

Fremmedspråk I+II

Fellesfag Vg1
Matematikk

Geografi

Naturfag

Engelsk

Samfunnsfag

Norsk

Kroppøving

Fremmedspråk



MATEMATIKK 1T
Fellesfag Vg1

5 uketimer

MATEMATIKK 1P
Fellesfag Vg1

5 uketimer

MATEMATIKK 2P
Fellesfag Vg2

3 uketimer
Alle uansett karakter i 1P/1T

MATEMATIKK R1

Vg2 - 5 uketimer

- minimum kar. 3 i 1T

MATEMATIKK S1

Vg2 - 5 uketimer

- minimum kar. 2 i 1T

- anbefales sterkt med 

karakter 4 i 1P eller mer

MATEMATIKK R2

Vg3 - 5 uketimer

- bestått R1

MATEMATIKK S2

Vg3 - 5 uketimer

- bestått S1

Programfag Fellesfag



Valg av programområde

REALFAG

SPRÅK, SAMFUNNSFAG 

OG ØKONOMI

Programfagtilbudet er delt inn i to programområder: 

Du må velge hvilket av disse programområdene du ønsker å fordype deg i



Matematikk
Kjemi
Biologi
Fysikk

Informasjonsteknologi

Sosiologi/Sosialkunnskap/Politikk og menneskerettigheter

Internasjonal engelsk/Samfunnsfaglig engelsk

Samfunnsøkonomi

Rettslære

Historie og filosofi

Psykologi

Teaterensemble

Teaterproduksjon

Du må velge tre programfag fra boblene over + matte 2P/R1/S1
- to av fagene må være fra enten fra grønn eller blå boble



A B C D 

Matematikk R1 Psykologi 1 B21 Psykologi 1 C21 Psykologi 1 D21

Matematikk S1 Internasjonal engelsk B22 Internasjonal engelsk C22 Sosiologi og sosialantropologi D22

Matematikk 2P Rettslære 1 B23 Sosiologi og sosialantropologi C23 Samfunnsøkonomi 1 D24

Informasjonsteknologi 1 B24 Kjemi 1 C24 Historie og fi losofi 1 D25

Biologi 1 B28 Teaterensemble C25 Fysikk 1 D26

Engelsk andre år (2STA) B25 Teaterensemble C26

E B C F
Psykologi 2 E31 Psykologi 2 B31 Samfunnsfaglig engelsk C31 Psykologi 2 F31

Sosialkunnskap E32 Samfunnsfaglig engelsk B32 Sosialkunnskap C32 Politikk og menneskerettigheter F32

Historie og fi losofi 2 E33 Rettslære 2 B33 Samfunnsøkonomi 2 C33 Teaterproduksjon F33

Kjemi 2 E34 Fysikk 2 C34 Matematikk R2 F34

Matematikk S2 F35

Blokkskjema for elever på Vg2 og Vg3 2020-2021
Vg2 - fag

Vg3 - fag

Det blir flere grupper av enkelte fag på Vg2. Hvilke fag avhenger av elevenes fagvalg



Programfag Vg2 
 

Programfag Vg3 

Biologi 1 Biologi 2 

Fysikk 1 Fysikk 2 

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 

Kjemi 1 Kjemi 2 

Matematikk R1 Matematikk R2 

Matematikk S1 Matematikk S2 

 

Programfag Vg2 
 

Programfag Vg3 

Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk 

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2 

Psykologi 1 Psykologi 2 

Rettslære 1 Rettslære 2 (bør ha rettslære 1) 

Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 

Sosiologi og sosialantropologi 
Politikk og menneskerettigheter/ 
Sosialkunnskap 

Grunnlag: bestått fellesfag Tysk I Tysk nivå II programfag 

Grunnlag: bestått byomfattende 
fremmedspråk fellesfag nivå I (du har 
språk fra 10. klasse) 

Språk nivå II programfag* (byklasse) 

Grunnlag: bestått fellesfag nivå II 

Fransk III programfag* (byklasse) 

Spansk III programfag* (byklasse) 

Tysk nivå III programfag* (byklasse) 

 

Fag med fet skrift betyr at du må ha hatt faget på Vg2 for å kunne velge det på Vg3







Litt lettere realfag
Eleven har valgt programområdet REALFAG

Vg2 Vg3

GJENNOMGÅENDE FAG I 1

Matematikk R1  

2

Matematikk R2

GJENNOMGÅENDE FAG II 3

Kjemi 1

4

Kjemi 2

VALGFRIE PROGRAMFAG 5

Teaterensemble

6

Sosialkunnskap

EKSTRA, VALGFRITT 

PROGRAMFAG/2P

7

Fysikk 1



Vanlig samfunnsfag
Eleven har valgt programområdet SPRÅK, SAMFUNNNSFAG OG ØKONOMI

Vg2 Vg3

GJENNOMGÅENDE FAG I 1

Internasjonal engelsk

2

Samfunnsfaglig engelsk

GJENNOMGÅENDE FAG II 3

Samfunnsøkonomi 1

4

Samfunnsøkonomi 2

VALGFRIE PROGRAMFAG 5

Sosiologi

6

Politikk og menneskerettigheter

EKSTRA, VALGFRITT 

PROGRAMFAG/2P
7

2P



Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk

• Matematikk R2, Fysikk 2 og Fremmedspråk nivå III gir 1,0 tilleggspoeng

• Alle andre 5-timers programfag innen programområdet realfag og 
Fremmedspråk nivå I og II som programfag gir 0,5 tilleggspoeng

• Du kan maksimalt få 4,0 tilleggspoeng

• Du kan få maksimalt 1,5 tilleggspoeng for ett og samme fremmedspråk



Vitnemål språk samfunnsfag og økonomi



Valg av programfag er et endelig valg 

etter siste frist (slutten uke 7)

Hvis et fag er annerledes enn du trodde, eller du synes det 

er umotiverende er det ikke en grunn for å få bytte fag.

Bruk muligheten til å finne informasjon (infoheftet, 

biblioteket, info i gymsalen, karriereveilederne, studieleder 

og lærerne dine) og for å få veiledning.

(skjema med ønsker leveres tirsdag 17. desember)



Nå kan du snakke

med elevens 

faglærere.

De sitter i C-bygg

2 og 4 etg.

Der er også 

ledelsen

og rådgivere

Takk for oss!



Tung realfag
Eleven har valgt programområdet REALFAG

Vg2 Vg3

GJENNOMGÅENDE FAG I 1

Matematikk R1  

2

Matematikk R2

GJENNOMGÅENDE FAG II 3

Kjemi 1

4

Kjemi 2

VALGFRIE PROGRAMFAG 5

Fysikk 1

6

Fysikk 2

EKSTRA, VALGFRITT 

PROGRAMFAG/2P
7

Biologi 1



Hva hvis jeg har språk I+II?

Vg2 Vg3

GJENNOMGÅENDE FAG I 1

Psykologi 1

2

Psykologi 2

GJENNOMGÅENDE FAG II 3

Sosiologi og sosialantropologi

4

Samfunnskunnskap

VALGFRIE PROGRAMFAG 5

Internasjonal engelsk

6

Tysk I + II

EKSTRA, VALGFRITT 

PROGRAMFAG/2P

7

2P



Vitnemål realfag


