
INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM



Fellesfag og programfag

Vg 1 Vg 2 Vg 3

Fellesfag 
(ikke 

matematikk)

25 timer 12 timer 15 timer
(20 timer for elever 

uten fremmedspråk 

fra ungdomskolen)

Matematikk 5 timer 3 eller 5 

timer

Programfag 15 timer
(i tillegg til  

matematikk)

15 timer
(10 timer for elever 

uten fremmedspråk 

fra ungdomskolen)



Fellesfag Vg 2

• Norsk 4 timer

• Fremmedspråk 4 timer

• Kroppsøving 2 timer

• Historie 2 timer

• Matematikk 2P 3 timer – for elever som ikke 
velger 5 timers programfag i matematikk
Faget gjennomføres i sin helhet før jul



Matematikk Vg 2

• Hvis du nå har 1P

– 2P (3 timer per uke)

– S1 (5 timer per uke)

• Hvis du nå har 1T

– R1 (5 timer per uke)

– S1 (5 timer per uke)

– 2P (3 timer per uke)
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Matematikk 2P

• Dette faget «ploges» - dvs at du er ferdig til jul

• Det blir dobbelt antall timer fram til jul.

• Standpunkt settes til jul.

• Eventuell eksamen blir før jul

• Etter jul har du ikke matematikk 2P



Ingeniørutdanninger

Opptakskrav (unntatt bioingeniør):

• Matematikk R1

• Matematikk R2

• Fysikk 1

Det er skjerpet matematikkrav i enkelte studier 
innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag 
ved universitet og høyskoler (R1+R2)



PROGRAMOMRÅDER

Programfagene er delt inn i programområder:

– Realfag – REA (matematikk, fysikk, kjemi, ...)

– Språk, samfunnsfag og økonomi – SSA 
(matematikk, engelsk, sosiologi, økonomistyring, ...) 

For å få vitnemål, må du ha fordypning

(5+5 timer) i 2 fag i samme programområde
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Realfag (REA) Språk-, samfunns- og 
økonomiske fag (SSA)

Andre fag

• Du må velge minst to fag fra samme pose
• De to fagene må du ha i vg2 og vg 3 (fordypning) "Frie fag"

Fordypning



PROGRAMFAG

Du kan få fordypning ved f eks å velge:
• Matte R1 + Matte R2

• Kjemi 1 + Kjemi 2

• Biologi 1 + Biologi 2

• Matte R1 + Matte R2

• Sosiologi + Politikk og menneskerettigheter

• Psykologi 1 + Psykologi 2

Men husk at de to fordypningsfagene må være 
innen samme programområde, REA eller SSA!



PROGRAMFAG - MINST 15 TIMER

• På vg 2 skal du velge

matematikk (2P, R1 eller S1)

+ 3 programfag

• Av de 3 (eller 4) programfagene må du 
velge 2 innen samme programområde, 
disse to må du fortsette med på vg3



Programområde for realfag

Du kan velge mellom disse realfagene til vg2:

• Biologi 1
• Fysikk 1
• Geofag 1
• Informasjonsteknologi 1 
• Kjemi 1
• Matematikk S1
• Matematikk R1
• Teknologi og forskningslære 1 



Vil du studere de to fagene Fysikk og 
Teknologi & Forskningslære på VG2?

Da kan du se frem til:

• Et annerledes og mer variert skoleår, hvor vi i 

stor grad jobber prosjektbasert

• Tett samarbeid mellom fagenes lærere

• Tett samarbeid med universitet, høyskoler og 

bedrifter 

• Studiereise til en europeisk storby



Realfag som programområde

• Enkelte studier (ingeniør, medisin, odontologi, 
veterinær osv.) ved høyskoler og universitet 
krever spesiell studiekompetanse som du bare 
får ved å velge realfag blant programfagene 
dine.

• Rådgiver kan gi informasjon om krav til 
spesiell studiekompetanse.



Programområde for språk, 
samfunnsfag og økonomiske fag.



Språkfag/Engelsk

I undersøkelsen kan du velge mellom disse 
språkfagene til vg2:

• Engelsk 1

• Tegnspråk 1* 

*kun for elever som ikke har tegnspråk som fremmedspråk



Samfunnsfag

I undersøkelsen kan du velge mellom disse samfunns-
fagene til vg 2:

• Sosiologi og sosialantropologi
• Samfunnsgeografi
• Rettslære 1 
• Psykologi 1
• Historie og filosofi 1



Økonomiske fag

I undersøkelsen kan du velge mellom disse 
økonomiske fagene til vg2:

• Økonomistyring (Næringslivsøkonomi)

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

• Markedsføring og ledelse 1

• Samfunnsøkonomi 1



Programfag i musikk

For å velge dette faget må du ha 
forkunnskaper i musikk, ett hoved- og ett bi-
instrument. Det er prøvespilling.

Dette faget gir ikke fordypning, selv om du 
også velger programfag i musikk på vg3



Tilleggspoeng

• Gjelder kun 140 timers programfag (5t)

• Det kan totalt gis inntil 4 tilleggspoeng

• Matematikk R2, Fysikk 2 og Fremmedspråk 
nivå 3 gir 1 tilleggspoeng

• Alle andre programfag fra realfag og 
programfag fremmedspråk gir 0,5 poeng
OBS: Engelsk er ikke et fremmedspråk



Gjør valg via Visma i det blå menyfeltet 
Fagvalg

Åpne menyen for Elever

Trykk på Fagvalg



Fagvalg i Visma

• Du må først velge 
programområdet.

• Skal du ha flest realfag, 
så velger du Realfag 
Vg2

• Skal du ha flest SSA-fag, 
så velger du Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi Vg 2



Fagvalg i Visma

Trykk på pilen for å
velge matematikk
Trykk på pilen for å
velge programfag

Du kan gjøre om valgene dine helt til fagvalget lukkes ved midnatt 29/1-2023



PROGRAMFAGSTILBUDET

Du skal velge matematikk og 5 programfag i 
prioritert rekkefølge.
Vi gjør det vi kan for at du skal få tre av disse 
fem fagene. Rekkefølgen du velger fag viser 
prioriteringen din.

Programfag som få ønsker vil ikke settes i gang



VALGET

• Valget åpnes torsdag 19/1

• Alle må svare, jo flere svar jo større sannsynlighet 
for at alle får det de ønsker

• Svar også, selv om du sannsynligvis ikke er elev på 
NGV neste år. 

• Årets blokkskjema er ikke styrende for neste års 
blokkskjema

• Valget er åpent ut søndag 29. januar



FRISTER

Søke om skoleplass:
• 1. mars er frist for å søke skoleplass til vg 2
• Du er prioritert for inntak til vg 2 på NGV

Valg av programfag NGV:
• Gjøres via Visma
• Svarfrist søndag 29. januar
• Poengopptak for fag (hvis nødvendig)
• Fagvalget er ikke knyttet til søknad om skoleplass



Behov for mer detaljer?

Offentlige og kvalitetsikre nettsider med 
informasjon om høyere studier – inntakskrav/
kravkoder

• https://utdanning.no/

• http://www.samordnaopptak.no/info/

https://utdanning.no/
http://www.samordnaopptak.no/info/

