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Innhold

Tidsplan for fagvalget

Oversikt over programfagene

Regler for valg av programfag

Høyere utdanning

• krav om spesielle programfag / tilleggspoeng / poenggrenser

Vitnemål

• førstegangsvitnemål / ordinært vitnemål
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FAGVALG VG1 for skoleåret 23-24

November/desember: 

• informasjon om struktur og regler for valg 

• Jobbe med oppgaver relatert til valg av programfag

• Minileksjoner

• Se på PowerPoint-presentasjoner om de forskjellige programfagene i fagtimer og 
klassens time

Januar 

• Åpen dag

• Velge programfag

Februar

• Justere valget
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PROGRAMOMRÅDER

VG1: Studiespesialisering

VG2 / VG3

• Realfag

• Språk, samfunnsfag og økonomi

Du må søke skoleplass for VG2 innen 1. mars 2023 – da søker du Realfag 
eller SSØ - Programfagene du velger bestemmer hvilket programområde du 
skal velge
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PROGRAMFAG / FELLESFAG VG2

Fellesfagene: 

• norsk (to økter), 

• kroppsøving (en økt), 

• historie (to økter), 

• fremmedspråk (to økter), 

▪ matematikk 2P (1,5 økt)

Programfagene: 

• 5 uketimer: to økter + en halv fagdag (=to økter) i måneden

▪ Matematikk S1 / R1

30 eller 32 uketimer (hvis 2P – 30 timer, hvis S1/R1 – 32 timer)
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Valg av matematikknivå - 2P, S1, R1

1T – du kan velge 2P, S1 eller R1

1P – du kan velge 2P (anbefalt) eller S1

• 1T gir det beste grunnlaget for å lykkes i S1! 

Statistikk fra tidligere Blindern-kull har vist at 1P-elever som velger S1, i 
snitt går ned to karakterer
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Er alle muligheter åpne hvis jeg velger S-matematikk?

Hvis du har 1P, anbefaler skolen 2P

Integrerte masterstudier i økonomi (siviløkonom) krever S1 og S2 (eller R1), 
samt noen IT-studier. Men mulig å begynne på bachelorstudier i økonomi 
med P-matematikk, og noen IT-studier krever bare 2P

Øvrige studier som har krav om spesielle programfag, krever også andre 
realfag i tillegg til S1
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NOEN STUDIER KREVER SPESIELLE PROGRAMFAG

For eksempel:

Integrerte masterstudier i økonomi (siviløkonom) (R1/S1+S2)

• Men - det er mulig å begynne på bachelorstudier i økonomi med 2P

Medisin, odontologi, ernæring, farmasi (R1/S1+S2, Fysikk 1, Kjemi 

1+2)

Veterinær (R1/S1+S2, Kjemi 1+2)

Ingeniør (R1+R2, Fysikk 1)

Informatikk, realfag, natur- og miljøfag

Se også egen oversikt



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

PROGRAMFAGENE PÅ BLINDERN

SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 

(SSØ)

Historie og filosofi

Internasjonal engelsk

Medie- og informasjonsteknologi

Politikk og menneskerettigheter (Vg3)*

Psykologi*

Rettslære*

Samfunnsfaglig engelsk (Vg3)

Samfunnsgeografi (Vg3)*

Samfunnsøkonomi

Sosiologi og sosialantropologi

Matematikk R / Matematikk S 
*Fag du kan velge i Vg3 uten å ha hatt faget i Vg2

** Fra og med 2020-21 er matematikk R og S programfag også på SSØ

REALFAG

Matematikk R / S

Informasjonsteknologi (IT)*

Fysikk

Kjemi

Biologi*

Fra andre 
programområder

Teaterensemble

Breddeidrett (Vg3)
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REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG
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EKSEMPEL VALG AV PROGRAMFAG

Eksempel – Språk, samfunnsfag og økonomi

• Vg2 Vg3 (alternativ 1) Vg3 (alt. 2)

• Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2

• Engelsk 1 Engelsk 2

• Sosiologi og sosialantr. Politikk og menneskerettigheter Psykologi 2

• Matematikk S1 Spansk III S2

Fremmedspråk: Spansk II
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EKSEMPEL VALG AV PROGRAMFAG

Eksempel – realfag

• Vg2 Vg3 (alt. 1) Vg3 (alt. 2)

• R1  R2 Psykologi 2

• Fysikk 1 Fysikk 2 Fysikk 2

• Biologi 1 Biologi 2

• Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

TILLEGGSPOENG

Alle realfag gir 0,5 poeng bortsett fra R2 og Fysikk 2, som gir 1 poeng

Språkfag i tillegg til fellesfaget gir 0,5 poeng for nivå 1 og 2, og 1 poeng for 
nivå 3 (gjelder ikke engelsk)

Konkurransepoeng (søknad til høyere utdanning) regner du ut slik:

• Karaktersnitt (alle karakterer på vitnemålet) x 10 + tilleggspoeng

• Eksempel: Hvis du har et snitt på 4 og S1 og S2, vil du få 41 konkurransepoeng

• Bruk gjerne karakterkalkulatoren på www.utdanning.no

http://www.utdanning.no/


Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

POENGGRENSER 2022

- www.samordnaopptak.no > Studieoversikten

Noen poenggrenser (tall for 2021 i parentes):

Kvote for Ordinær

Førstegangsv. kvote

- Jus, UiO 56,5 (56) 63,5 (63)

- Medisin, UiO 62 (61,6) 69,5 (69)

- Øk.ad, OsloMet 48,2 (47,1) 53,3 (52,8)

- Arkivvitenskap alle 49,4 (49,3)

- Bioing., OsloMet 51,1 (50) 55,8 (56,7)

Konkurransepoeng: Snitt x 10 + realfag- språkpoeng

https://sok.samordnaopptak.no/#/admission/8/studies
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VITNEMÅL

Førstegangsvitnemål – du søker høyere utdanning i kvote for 
førstegangsvitnemål

• Det vitnemålet du får når du har fullført og bestått videregående skole på normal tid 

• Kvote på 50% av studieplassene i Samordna opptak for førstegangsvitnemål

• Mulig å søke i kvote for førstegangsvitnemål til og med det året du fyller 21

• NB: Gjelder kun i Norge

Ordinært vitnemål – du søker høyere utdanning i ordinær kvote

• Fra og med det året du fyller 22

• Alle forbedringer, tilleggspoeng, nye fag etc. blir lagt til i ordinær kvote
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LYKKE TIL MED VALG AV PROGRAMFAG

Bruk god tid på å sette deg inn i innholdet i de forskjellige fagene

Tenk gjerne framover mot høyere utdanning, det kan være styrende for 
hvilke programfag du velger

Diskuter med andre – venner, foreldre, lærere


