


Vitnemål og kompetansebevis

• Vitnemål får du etter tre år
med VGS. Alle fag må være 
fullført og bestått.
• Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett 

eller flere fag, eller mangler fag.
• Kompetansebevis gir deg ikke adgang til universiteter og 

høyskoler.



Generell og spesiell studiekompetanse

• Alle som har fullført og bestått tre 
år får generell studiekompetanse. 
Alle studier krever minimum dette

• Spesiell studiekompetanse:
• Noen studier krever realfag som matematikk, fysikk eller kjemi. 
• Andre kan ha krav om minste karakter i fag, for eksempel minst 

karakteren 3 i Norsk hovedmål, eller 4 i matte.



Spesiell studiekompetanse
• Arkitekt NTNU: (R1+R2) og FYS1.
• Ingeniør: (R1+R2) og FYS1. NTNU krever 

minst karakteren 4 i R2 (anbefalt FYS2).
• Medisin, tannlege: R1/(S1 + S2) og FYS1 og KJE (1+2)
• Tannpleier: R1/(S1 + S2) eller FYS1 eller KJE1
• Veterinær: R1/(S1 + S2) og KJE (1+2)
• Noen informatikkfag UiO: (R1+R2) og FYS1.
• Realfag: R1/(S1 + S2) og enten (R1+R2) eller FYS (1+2) eller KJE (1+2) eller 

BIO (1+2). Unntak for fire universiteter.
• Økonomiske fag på universiteter: R1/(S1 + S2) 
• Noen studier har opptaksprøver som for eksempel politi, kunsthøyskoler, arkitekt UiO. 

Andre kan kreve praksis som for eksempel hotell på UiS.



Skjerpede opptakskrav til studier i realfag fra 
skoleåret 18-19 (forsøksordning)
Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten
• Fysikk 1 + 2 eller
• Kjemi 1 + 2 eller
• Biologi 1 + 2 eller
• Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
• Geofag 1 + 2 eller
• Teknologi og forskningslære 1 + 2.

Du trenger altså fordypning i ett realfag i tillegg til R2



Studier som omfattes av forsøksordningen:
Norges	teknisk-naturvitenskapelige	universitet:
Bachelor	i	matematiske	fag
Årsstudiet	i	matematiske	fag
Bachelor	i	kjemi
Bachelor	i	fysikk
Universitetet	i	Bergen:
Bachelor	i	matematikk
Bachelor	i	matematikk	for	teknologi	og	industri
Bachelor	i	kjemi
Bachelor	i	fysikk
Bachelor	i	statistikk
Bachelor	i	bioinformatikk
Bachelor	i	geovitenskap
Bachelorgrad	i	miljø- og	ressursfag	(naturvitenskapelig	retning)
Bachelor	i	meteorologi	og	oseanografi
Bachelor	i	petroleumsteknologi
Årsstudiet	i	naturvitenskapelige	fag
Bachelor	i	datavitenskap
Bachelor	i	datateknologi
Bachelor	i	datasikkerhet
Bachelor	i	nanoteknologi
Integrert	master	i	aktuarfag
Lektorutdanning	i	naturvitenskap	eller	matematikk

Universitetet	i	Oslo:
Bachelor	i	matematikk	og	økonomi
Bachelor	i	matematikk,	informatikk	og	teknologi
Bachelor	i	kjemi
Bachelor	i	fysikk,	astronomi	og	meteorologi
Bachelor	i	geofag:	geologi,	geofysikk	og	geografi
Årsstudiet	i	realfag
Bachelor	i	materialer,	energi	og	nanoteknologi
Bachelor	i	elektronikk	og	datateknologi
Bachelor	i	informatikk:	nanoelektronikk og	
robotikk
Lektorprogrammet,	realfag

UiT	Norges	arktiske	universitet:
Bachelor	i	matematikk	og	statistikk
Bachelor	i	matematikk	og	finans
Årsstudium	i	matematikk
Bachelor	i	kjemi
Bachelor	i	fysikk
Bachelor	i	geologi
Lektorutdanning	trinn	8-13,	realfag



Mye å velge i

•Cirka 1400 ulike studier i Norge

•Mindre enn 200 krever spesiell studiekompetanse

•På over 500 studier kom alle inn

• I tillegg kommer studier i utlandet



Førstegangsvitnemål
• Ikke brukt mer enn 3 år på VGS.

Unntak: Sykdom, militærtjeneste, folkehøgskole, omvalg.

• Du konkurrerer i denne kvoten til og med det året du fyller 21 år.
• 50% av studieplassene er forbeholdt disse.
• Kun originalvitnemålet fra VGS. Ingen endringer tillatt, unntatt medhold i 

klage.
• Kan kun utstedes én gang per person. 

Tar du nye fag etter Vg3 skal disse dokumenteres på kompetansebevis hvis de utløser 
realfagspoeng eller dekker spesielle opptakskrav. Hvis ikke skal de føres på 
vitnemålet. I begge tilfellene har du  ikke lenger et førstegangsvitnemål.

• Du kan konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemåls- og ordinær kvote samtidig.



Krav til fagsammensetning
•Du skal velge fire fag på Vg2, ett av disse MÅ være matte.
•Du skal velge tre fag på Vg3, to av disse må være 

fordypning innen samme programområde.
•2 programområder:

1. Realfag (Matte, Fysikk, Kjemi, Biologi, Geofag, TOF)
2. Språk, samfunnsfag og økonomi (resten av fagene)
•Vg3: det tredje faget kan du velge som du vil, enten 

fordypning, ellet et nytt fag fra Vg2/Vg3.



Matte studiespesialiserende, toppidrett og nye MK

1T
teoretisk	

matte(140t)

1P	
praktisk	

matte	(140t)
Vg1

Vg2

Vg3

2P	
praktisk	

matte	(84t)

S1	
samfunns-
faglig	matte	

(140t)

R1	
realfaglig	

matte	(140t)

X
teoretisk	
matte	(84t)

S2
samfunns-
faglig	matte	

(140t)

R2	
realfaglig	

matte	(140t)

Programfag

Fellesfag

Høyere utdanning
• Generell studiekompetanse
• Spesiell studiekompetanse (R1 eller S1+S2) 

Høyere utdanning
• Generell studiekompetanse



Krav til fagsammensetning (matte)
• Alle må ha matte på Vg2, valgfritt på Vg3.
• 2P og X-matte er 3 uketimer, gir ikke fordypning.
• R- og S-matte er 5 timer i uken, kan gi fordypning.
• Alle realfag (untatt X-matte) gir 0,5 realfagspoeng.
• R2 og Fysikk 2 gir 1 realfagspoeng.
• Realfagspoeng legges til karaktersnittet ditt, etter at du har 

ganget med 10. Eksempel 4 i snitt: 4×10 + 2 realfagspoeng = 42 skolepoeng



Krav til fagsammensetning (språk)

• Ikke språk på ungdomsskolen: Du må ha Spansk I+II på 
Vg3. Det vil si at du ikke kan få fordypning i denne 
blokken. 
•Spansk I+II regnes ikke som fordypning. 
•Spansk III regnes som fordypning, kan kun velges på Vg3. 
•Spansk III gir 1 språkpoeng.



Blokkskjema for Vg2 17-18

Blokk	1 Blokk	2 Blokk	3 Blokk	4
Fysikk	1 Biologi	1 Kjemi	1 Matte	R1
Geofag	1 Teknologi&forskn lær	1 X-matte Matte	S1
Markedsføring	1 Psykologi	1 Rettslære	1 Matte	2P
Sosiologi	og	sosialant. Økonomistyring Samfunnsøkonomi 1
Mediefag	1 Historie	og	Filosofi	1 Entreprenørskap	1
NB!	Spansk	I+II	Vg3 Internasjonal engelsk

Navn:_________________________

Klasse:________________	

________________________ ________________

Du	skal	sette	ett	kryss	i	hver	blokk.

Ønsker	å	flytte	dette	faget: Til	blokk	nr:



Blokkskjema for Vg3 16-17 (inneværende år)
Blokk	1 Blokk	2 Blokk	3 Blokk	4

Kjemi	2 Fysikk	2 Biologi	2 Matte	R2

Historie	og	Filosofi	2 Samfunnsøkonomi 2 Geofag	2 Matte	S2

Økonomi og	ledelse Psykologi	2 Politikk og	meneskerett.

Rettslære	2 Rettslære	2 Markedsføring	2

Psykologi	2 Entreprenørskap	2 Samfunnsfaglig	engelsk

Spansk	I+II+III


