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OM FAGTILBUD OG FAGKOMBINASJONER PÅ TANGEN
Utdanningsprogram for studiespesialisering har to programområder:
Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. I denne folderen gir vi en
oversikt av de ulike programfagene som kan velges. Mer informasjonen
om hvert enkelt fag kan du finne på følgende adresse: vilbli.no og
udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/.
Viktige retningslinjer for programfagvalg:
 I Vg2 må du i tillegg til minimum 3 uketimer matematikk, velge 15 t
programfag
 I Vg3 må du velge minimum 15 t programfag
 Du må følge minimum 2 programfag fra samme programområde
over 2 år (10 t + 10 t = 20 timer)
 Du kan velge inntil 2 programfag fra annet programområde eller
annet studieforberedende utdanningsprogram (5 t + 5 t = 10 timer)
 Hvis du ikke hadde 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, må ett
programfag i Vg3 erstattes av 2. fremmedspråk I+II.
Det er mange kombinasjonsmuligheter. Her ser du eksempler på to
forskjellige fagkombinasjoner som begge tilfredsstiller kravene til å få
godkjent vitnemål.

Eks. 1: Programområdet for realfag
VG2
Matematikk R1
Kjemi 1
Fysikk 1
Biologi 1

VG3
Matematikk R2
Kjemi 2
Friluftsliv 1

Eks. 2: Programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi
VG2
Matematikk 2P
Internasjonal engelsk
Psykologi 1
Reiseliv og språk 1

VG3
Samfunnsfaglig engelsk
Psykologi 2
Markedsføring og ledelse 1

Fagtilbud på programområde Språk, samfunnsfag og Økonomi
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk *(kun vg3)
Reiseliv og språk 1
Reiseliv og språk 2 *(kun vg3)
Markedsføring og ledelse 1
Markedsføring og ledelse 2 *(kun vg3)
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Rettslære 1
Rettslære 2
Sosiologi og sosialantropologi
Samfunnsgeografi
Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter
Psykologi 1
Psykologi 2

(SPR3008/3009)
(SPR3010/3011)
(SPR3019)
(SPR3020)
(SAM3005)
(SAM3006)
(SAM3028)
(SAM3029)
(SAM3022)
(SAM3023)
(SAM3019)
(SAM3018)
(SAM3016)
(SAM3020)
(SAM3037)
(SAM3038)

Fagtilbud på programområde Realfag
Biologi 1
Biologi 2
Fysikk 1
Fysikk 2 *(kun vg3)
Kjemi 1
Kjemi 2 *(kun vg3)
Matematikk R1
Matematikk R2 *(kun vg3)
Matematikk S1
Matematikk S2 *(kun vg3)

(REA3001)
(REA3002)
(REA3004)
(REA3005)
(REA3011)
(REA3012)
(REA3022)
(REA3024)
(REA3026)
(REA3028)

Programfag fra andre utdanningsprogram
Breddeidrett
Friluftsliv 1
Foto og grafikk 1
Kunst og skapende arbeid
Bilde
Grafisk design

(IDR3004)
(IDR3007)
(KDA3004)
(KDA3001)
(MOK3002)
(MOK3004)

** For enkelte fag gjelder et forbehold om at det er nok søkere til at gruppen kan opprettes.
*** For utfyllende informasjon om de ulike fagene: https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
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