
Vg1 SSP Fagvalg skoleåret 2022 -23 
 

Inndeling av studiespesialiserende utdanningsprogram Vg1-Vg3. I Vg1 velger elevene 
matematikkfag og fremmedspråk, men ellers er fagene fellesfag som alle elever skal ha, i Vg2 og 
Vg3 velger elever programområde som gir retning for fagvalget deres. På disse trinnene er det 
færre fellesfag og elevene velger programfag fra programområdet de har valgt. 
Programområdene for studiespesialiserende utdanningsprogram er Realfag og Språk, 
samfunnsfag og økonomi (SSØ). Valg av programområde legger føringer på hvilke fag elevene kan 
velge for å få et gyldig vitnemål etter videregående skole. I Vg2 skal elevene velge tre programfag 
og et matematikkfag, mens de i Vg3 skal velge tre programfag. Minst to av programfagene 
elevene velger i Vg2 må komme fra programområdet de har valgt, og disse må de bygge videre på 
i Vg3. Disse fagene har elevene fordypning i. Programfagene i matematikk kan også telle som 
fordypningsfag for både realfagselever og SSØ-elever dersom de velger Matematikk R1+R2 eller 
Matematikk S1+S2. 

 

 

  Vg1 Vg2 Vg3 

Fellesfag 

• Engelsk(5t) 
• Naturfag(5t) 
• Samfunnskunnskap(3t) 
• Geografi(2t) 
• Norsk(4t) 
• Kroppsøving(2t) Fellesfag 

• Historie(2t) 
• Norsk(4t) 
• Kroppsøving(2t) 

Fellesfag 

• Historie(4t) 
• Norsk(6t) 
• Religion og etikk(3t) 
• Kroppsøving(2t) 

Fremmedspråk (4t) 

Fremmedspråk (4t) 

Matematikk 1T/1P (5t) 

Matematikk 2P (3t) eller 
Matematikk R1/S1 (5t) 

Programfag (5t) 

Programfag (5t) 

Programfag (5t) 

Programfag (5t) 

Programfag (5t) 

Programfag (5t) 



1. Valg av matematikkfag i blokk A (se tabell under) 

Alle elever på de studieforberedende utdanningsprogrammene (SSP- og MK-elever) må ha minst 
8 uketimer matematikk fordelt over Vg1 og Vg2 for å få vitnemål. Matematikk 1P og 1T i Vg1 er 5 
uketimer, og du må derfor ha minst tre uketimer matematikk i Vg2. Matematikk 2P er et 
tretimersfag i Vg2 som dekker minstekravet i matematikk. Ønsker du mer matematikk enn dette, 
kan du velge Matematikk R1 eller Matematikk S1 i stedet.  

Du kan få fordypning i matematikk ved å velge programfagene Matematikk R1 og R2 (realfaglig 
matematikk) eller Matematikk S1 og S2 (samfunnsfaglig matematikk). Alle disse programfagene er 
femtimersfag.  

For de alle fleste studier i Norge kreves det generell studiekompetanse, og til disse studiene 
holder det at du har dekket minstekravet i matematikk (Matematikk 2P, Matematikk R1 eller 
Matematikk S1). Fordypning i matematikk kreves for å komme inn på bestemte studier ved 
universiteter og høyskoler og er del av det som kalles spesiell studiekompetanse. Noen studier 
krever at du har bestått Matematikk R1 eller både Matematikk S1 og S2, mens andre krever at du 
har bestått Matematikk R1+R2. Noen veldig få studier har også et krav om at søkere må ha en 
bestemt karakter i Matematikk R2 for å kunne komme inn.  

For å få vitnemål må elever ha fordypning i to fag fra programområdet sitt (Realfag eller Språk, 
samfunnsfag og økonomi (SSØ)). Fordypning i matematikk (Matematikk S1+S2 eller Matematikk 
R1+R2) kan telle som fordypningsfag både for realfag- og SSØ-elever.  

Matematikkfagene i blokk A undervises samtidig på timeplanen. 

 

  

Matematikk 1P 
(5 uketimer) 

Matematikk 2P 
(3uketimer) 

Vg1 Vg2 Vg3 

Matematikk 1T 
(5 uketimer) 

Matematikk S1 
(5 uketimer) 

Matematikk S2 
(5 uketimer) 

Matematikk R2 
(5 uketimer) 

Matematikk R1 
(5 uketimer) 



2. Valg av fordypningsfag i blokk B (se tabell under) 

For å få vitnemål må elever ha fordypning i minst to fag fra programområdet sitt (Realfag eller 
Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)). Fordypningsfagene er fag som bygger videre fra Vg2 til 
Vg3 og som du fortsetter med i Vg3. Fagvalget du gjør for Vg2 får derfor også konsekvenser for 
fagvalget ditt i Vg3. Fordypningsfagene utenom matematikk finner du i blokk B og C. Nedenfor 
ser du kombinasjonene som gir fordypning i blokk B. Du skal velge ett fag i denne blokken. 
Programfag i realfag er markert med grønn farge og programfag for SSØ er markert med blått. 

Programfagene i blokk B undervises samtidig på timeplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vg2 Vg3 

Biologi 1 (5 uketimer) 

Fysikk 1 (5 uketimer) 

 
Engelsk 1                   

(5 uketimer) 
Engelsk 2                   

(5 uketimer) 

Biologi 2 (5 uketimer) 

Fysikk 2 (5 uketimer) 

 

Rettslære 1               
(5 uketimer) 

Rettslære 2               
(5 uketimer) 

Samfunnsøkonomi 1               
(5 uketimer) 

Samfunnsøkonomi 2               
(5 uketimer) 

Sosiologi og 
sosialantropologi               

(5 uketimer) 

Sosialkunnskap               
(5 uketimer) 

Politikk og 
menneskerettigheter               

(5 uketimer) 



3. Valg av fordypningsfag i blokk C (se tabell under) 

Nedenfor ser du kombinasjonene som gir fordypning i blokk C. Du skal velge ett fag i denne 
blokken. Programfag i realfag er markert med grønn farge og programfag for SSØ er markert med 
blått. 

Programfagene i blokk C undervises samtidig på timeplanen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vg2 Vg3 

Kjemi 1 (5 uketimer) 

Geofag 1 (5 uketimer) 

 
Økonomistyring             

(5 uketimer) 
Økonomi og ledelse    

(5 uketimer) 

Kjemi 2 (5 uketimer) 

Geofag 2 (5 uketimer) 

 

Psykologi 1                     
(5 uketimer) 

Psykologi 2                    
(5 uketimer) 

Markedsføring og 
ledelse 1                       

(5 uketimer) 

Markedsføring og 
ledelse 2                       

(5 uketimer) 



4. Valgfritt programfag i blokk D ( se tabell under) 

I tillegg til matematikk og to programfag de skal ha fordypning i må elever på studieforberedende 
utdanningsprogram også ha et fjerde programfag i Vg2. Dette faget velger du i blokk i blokk D. 
Fagene du finner her er tilgjengelige for både Vg2- og Vg3-elever, og du må velge forskjellige fag i 
Vg2 og Vg3. I blokk D finner du en blanding av fag fra ulike programområder (realfag, SSØ, medier 
og kommunikasjon, idrettsfag og formgivningsfag). Faget du velger i blokk D i Vg2 får du ikke 
fordypning i på Vg3. Du skal velge ett fag i denne blokken. Programfag i realfag er markert med 
grønn farge, programfag for SSØ er markert med blått og programfag fra andre programområder 
er markert i rødt eller oransje.  

Programfagene i blokk D undervises samtidig på timeplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Fagtilbudet i blokk D er likt i Vg2 og Vg3, og du må velge forskjellige fag disse skoleårene.  

i. Elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk i Vg3 
også. De vil ha Tysk 1+2 med fem uketimer i blokk D i Vg3 og kan derfor ikke velge andre 
fag fra denne blokken i Vg3. 

Informasjonsteknologi 1 
(5 uketimer) 

Teknologi og 
forskningslære 1              

(5 uketimer) 

 

Sosiologi og 
sosialantropologi               

(5 uketimer) 

Psykologi 1                    
(5 uketimer) 

Historie og filosofi               
(5 uketimer) 

Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling               

(5 uketimer) 

Engelsk 1                      
(5 uketimer) 

Samfunnsgeografi       
(5 uketimer) 

Breddeidrett  1               
(5 uketimer) 

Toppidrett 1                 
(5 uketimer) 

Kun tilbud til 
idrettselevene i 1STA 

 

Grafisk design                               
(5 uketimer) 

Kunst og visuelle 
virkemidler 1                               
(5 uketimer) 

Styrket engelsk for 
elever med kort botid                    

(5 uketimer) 

Kun for elever i 1STG 

 

NB! Noen av programfagene i blokk D finner du også i blokk B og C. 
Dersom du ønsker å bytte fordypning i Vg3 ved å videreføre faget 

du har valgt fra blokk D i Vg2 i stedet, må du være oppmerksom på 
at det kanskje ikke er ledig plass i faget i Vg3. Elever som velger 

disse fagene i fordypningsblokkene B og C vil bli prioritert. 



ii. Elever som følger styrket engelsk for elever med kort botid i Vg2 vil fortsette med 5 
uketimer engelsk i blokk D i Vg3 og kan derfor ikke velge andre fag fra denne blokken i 
Vg3. 

Oversikt over fagvalget i Vg2 (Du velger ett fag i hver blokk. Fordypningsfag finner du i blokk A, B 
og C) 

 

 

Forventet oversikt over fagvalget i Vg3 (Du velger ett fag i tre av blokkene. Fordypningsfag finner 
du i blokk E, F og G. Du må videreføre minst to av programfagene fra Vg2. Dersom du må ha Tysk 
I+II i Vg3, teller dette som ett av fagvalgene dine) 

 

 

 



Oppgaver å tenke gjennom 
 

A. Planlegg fagvalget ditt i Vg2 og Vg3 ved å fylle ut tabellen nedenfor. 
i. Basert på fagvalget ditt, hvilket programområde har du valgt; realfag eller språk, 

samfunnsfag og økonomi? 
ii. Hvilke fag blir fordypningsfagene dine? Minst to av disse må komme fra 

programområdet ditt. 

 

Vg2  Vg3 
Blokk Fag  Blokk Fag 

A   E  
B   F  
C   G  
D   D  

 

B. Tenk deg at du ombestemmer deg og ønsker å bytte noen av fagene dine i Vg2. Gå 
gjennom fagvalget du gjorde i tabellen overfor og bytt ut ett eller flere fag med andre fag 
i samme blokk. Hvordan påvirker dette fagvalget ditt i Vg3? Hvilke fag må du nå velge i 
Vg3 for å få fordypning? 
 

Vg2  Vg3 
Blokk Fag  Blokk Fag 

A   E  
B   F  
C   G  
D   D  

 

C. Dersom du har valgt matematikk programfag i Vg2 (Matematikk S1 eller R1): Tenk deg at 
du ombestemmer deg og ønsker å bytte til Matematikk 2P. Hvilke konsekvenser for dette 
for fagvalget ditt i Vg3? Hvilke fag må du fortsette med i Vg3 for å få fordypning? 

 

D. Noen av programfagene i blokk D finner du også i blokk B eller C. Fagene i blokk D er felles 
for Vg2- og Vg3-elever, og du kan ikke velge fordypning i blokk D. Hvordan påvirker det 



fagvalget ditt i Vg3 om du velger ett av disse? Får du andre valgmuligheter for fordypning i 
Vg3? 
 

E. Noen av programfagene i blokk D er fra andre utdanningsprogram. Fagene i blokk D er 
felles for Vg2- og Vg3-elever, og fag fra andre utdanningsprogram kan ikke telle som 
fordypning for SSP-elever. Hvordan påvirker det fagvalget ditt i Vg3 om du velger ett av 
disse i Vg2?  
 

F. Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du fremmedspråk I+II i Vg3. 
Dette er et femtimerskurs og ligge i blokk D i fagvalget til Vg3. Dersom du må ha Tysk I+II i 
Vg3, hvordan påvirker dette fagvalget ditt og fordypningsfag i Vg3? 
 

G. Når du skal søke opptak til universiteter eller høyskoler etter videregående skole, har de 
forskjellige studiene ulike inntakskrav. De aller fleste studier krever generell 
studiekompetanse (kravkode GENS) som innebærer at du har fullført og bestått 
videregående skole med en gyldig kombinasjon av fag avhengig av utdanningsprogram. 
Noen studier krever at du har bestemte kombinasjoner av fag, såkalt spesiell 
studiekompetanse. Nedenfor finner du noen vanlige inntakskrav. Basert på fagvalget du 
har gjort i oppgave A, hvilke kravkoder har du dekket etter videregående skole? Du kan 
tilfredsstille mer enn en kravkode. 

Kravkode Krav til fordypningsfag 
GENS Generell studiekompetanse (fullført og bestått vgs) 

MATRS Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 
REALFA Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 og 

enten Matematikk R2 eller Fysikk 1+2, Kjemi 1+2, Biologi 1+2, 
IT1+2, Geofag1+2, Teknologi og forskningslære 1+2 

REALR2 Matematikk R1 (eller Matematikk S1+S2) og Matematikk R2 
og enten Fysikk 1+2, Kjemi 1+2, Biologi 1+2, IT1+2, Geofag1+2 
eller Teknologi og forskningslære 1+2 

MEROD, VETE 
(medisin, tannlege, veterinær) 

Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 og 
Fysikk 1 og 
Kjemi 1+2 

HING, SIVING  
(ingeniør, sivilingeniør) 

Matematikk R1 (eller Matematikk S1+S2) og Matematikk R2 
Fysikk 1 

ING4R2 Som HING/SIVING, men krav om karakter 4 eller bedre i 
Matematikk R2 

 

Andre kravkoder finner du på Samordna opptak: Universitet og høgskole - Kravkoder - Samordna 
opptak 

H. På Samordna opptak finner du oversikt over mulige studier med kravkoder og 
poenggrenser (fra inntaket i 2020) for å komme inn. Denne finner du her: 
Studieoversikten | Søkerportalen (samordnaopptak.no). Hvilke studier er aktuelle for deg? 
Du kan bruke kravkodene du fant i oppgave G over til å filtrere på aktuelle studier. Du kan 
også se oversikt over karakterkrav til ulike studier fra inntaket i 2021 her: Karaktersnitt 
 


