
FAGVALG



Viktige spørsmål å stille seg

• Hvem er du (interesser, egenskaper, verdier)?

• Hva ønsker du å lære mer om? Motivasjon?

• Opptakskrav? Hva trenger du for å studere det du ønsker?

• Være åpen for flere alternativer om plan A viser seg å være urealistisk



Informasjon om muligheter

• Elevene får informasjon om de ulike programfagene 

• Karrierelæring på skolen (i undervisningen, arrangementer, besøk fra 
universiteter, messer etc.)

• Karriereveileder Mads Thorstensen

• Gode digitale ressurser: Utdanning.no, Samordna opptak, 
utdanningsinstitusjonenes hjemmesider

• Nettverk: familie, venner, lærere



Generell studiekompetanse

• De fleste studier krever kun generell studiekompetanse, 
eksempelvis; bibliotekar, teologi, arkeologi, barnehagelærer, 
journalist, historie, barnevernspedagog, radiograf, vernepleier, 
fysioterapeut, sosionom, utviklingsstudier, statsvitenskap, nordiske 
språk og andre språkfag, samfunnsøkonomi, sosiologi, administrasjon 
og ledelse, psykologi, spesialpedagogikk, rettsvitenskap (jus), 
landskapsarkitekt etc. OBS: ingen uttømmende liste!

• Lærer- og sykepleierutdanningene har i tillegg henholdsvis 
skolepoengkrav og/eller karakterkrav i enkeltfag



Spesiell studiekompetanse

• Noen studier har i tillegg spesiell studiekompetanse:

• Medisin, odontologi, farmasi, ernæring

• Veterinær

• Realfag, natur- og miljøfag

• Ingeniørstudier

• Teknologiske studier 

• Informatikkstudier

• Pilot

• Arkitektstudiet på NTNU

OBS: Ingen uttømmende liste!



Søke i www.vigo.no

Frist: 01.mars

Logge inn med Bank-ID

http://www.vigo.no/


Vg1 studiespesialisering

Vg2 realfag
Vg2 språk, 

samfunnsfag og 
økonomi

Vg3 realfag
Vg3 språk, 

samfunnsfag og 
økonomi

Omvalg: Nytt Vg1
Restaurant- og matfag

Elektro og datateknologi

Bestått alle fag for å 
komme videre til neste 
trinn

Forrang

Klassene beholdes. 
1STA blir 2STA



Fordypning innen realfag 

Krav: 2 fordypninger innen valgt programområde

Realfag:
Matematikk R1 + Matematikk R2
Matematikk S1 + Matematikk S2

Fysikk 1+ Fysikk 2
Kjemi 1 + Kjemi 2

Biologi 1 + Biologi 2



Fordypning innen språk, samfunnsfag og økonomi 
Krav: 2 fordypninger innen valgt programområde

Språk, samfunnsfag og økonomi:
Matematikk R1 + Matematikk R2
Matematikk S1 + Matematikk S2

Samfunnsøkonomi 1 + Samfunnsøkonomi 2
Engelsk 1 + Engelsk 2

Rettslære 1 + Rettslære 2
Psykologi 1 + Psykologi 2

Markedsføring og ledelse 1 + Markedsføring og ledelse 2
Sosiologi, samfunnsgeografi + 

Sosialkunnskap, Politikk og menneskerettigheter



A-blokk B-blokk C-blokk D-blokk E-blokk F-blokk

Matematikk 
2P

Fysikk 1 Biologi 1 Kjemi 1 Spansk Toppidrett 1
Toppidrett 2

Matematikk 
R1

Biologi 2 Psykologi 1 Engelsk 1 Fransk 

Matematikk 
S1

Sosiologi Samfunnsgeografi Rettslære 1 Tysk

Markedsføring og 
ledelse 1

Teknologi og 
forskningslære 1

Samfunnsøkonomi 1 Morsmåls-
eksamen

Psykologi 1 Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 1 

Bilde

Lyddesign 



Valg av 
matematikk

• Hvor godt liker du å 
jobbe med 
matematikk?

• Hvor godt får du det 
til?

• Hvor mye arbeid har 
du tenkt å legge ned I 
faget?



Våre sterke 
anbefalinger:

• Du bør ha karakter 4 eller bedre i 1P for å velge S1.

• Du bør ha karakter 3 eller bedre i 1T for å velge R1.

• Dersom du har 1P på VG1, og ønsker 
realfagsfordypning, er det spesielt viktig å ha godt 
grunnlag fra 1P og ha evne og vilje til å arbeide mye 
med matematikk! 

• S1 og S2 er en forutsetning for å forstå og mestre 
Fysikk og Kjemi.



Oversikt over poengberegning og tilleggspoeng

• https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-
uhg/poengberegning/index.html

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/index.html

	Standard inndeling
	Lysbilde 1
	Lysbilde 2: Viktige spørsmål å stille seg
	Lysbilde 3: Informasjon om muligheter
	Lysbilde 4: Generell studiekompetanse
	Lysbilde 5: Spesiell studiekompetanse
	Lysbilde 6
	Lysbilde 7
	Lysbilde 8
	Lysbilde 9
	Lysbilde 10

	Inndeling uten navn
	Lysbilde 11: Valg av matematikk
	Lysbilde 12:  Våre sterke anbefalinger: 
	Lysbilde 13: Oversikt over poengberegning og tilleggspoeng


