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Informasjon om forsert løp matematikk 
for elever som går på Vg1 

 

"Forsert løp" i matematikk er et tilbud til elever som ønsker å gå litt raskere 

frem eller få større utfordringer i faget. På videregående følger man vanligvis ett 

av følgende løp på studiespesialiserende: 

 

Vg1 Vg2 Vg3 

1P (Praktisk matematikk - 5.t) 2P (Praktisk matematikk -3t.)  

1P (Praktisk matematikk - 5.t) S1 (Samfunnsfaglig matematikk -

5t.) 

S2 (Samfunnsfaglig 

matematikk -5t.) 

   

1T (Teoretisk matematikk – 

5t.) 

S1 (Samfunnsfaglig matematikk -

5t.) 

S2 (Samfunnsfaglig 

matematikk -5t.) 

1T (Teoretisk matematikk – 

5t.) 

R1 (Realfags matematikk -5t.) R2 (Realfags matematikk -5t.) 

 

Hvis eleven hadde matematikk 1T på 10.trinn og ønsker å fortsette med forsert 

løp på videregående, kan eleven ta matematikk R1 på Vg1 og matematikk R2 

på Vg2. (Det er ikke mulig å velge forsert løp i matematikk S1/S2). På denne 

måten får eleven full fordypning i matematikk allerede på Vg2.  
 

Rammer: 

R1:  

Elevene får standpunktkarakter i R1 samme skoleår som de tar faget, og kan 

også trekkes ut til eksamen sammen med de andre R1-elevene. Dersom eleven 

ikke trekkes ut til eksamen i faget, er faget å regne som avsluttet med 

standpunktkarakter. 

 

Vanligvis klarer vi å legge matematikktimene på Vg1 i parallell med 

matematikktimene på Vg2, slik at elever på Vg1 som har R1 kan gå sammen 

med R1-elevene på Vg2. 
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R2:  

Elevene får standpunktkarakter i R2 samme skoleår som de tar faget, og kan 

også trekkes ut til eksamen sammen med de andre R2-elevene. Dersom eleven 

ikke trekkes ut til eksamen i faget, er faget å regne som avsluttet med 

standpunktkarakter. 

 

Vanligvis klarer vi ikke å legge matematikktimene på Vg2 i parallell med 

matematikktimene på Vg3. Konsekvensen av dette er at elever som velger 

forsert løp og matematikk R2, må være forberedt på at det ikke blir lagt opp til 

vanlig undervisning og at det også er lagt opp til stor grad av selvstudier uten 

hjelp fra lærere.  

 

Per i dag har de forserte R2-elevene på Vg2 timer sammen med de andre 

elevene på trinnet som har matematikk R1. I disse timene jobber de forserte 

R2-elevene med R2-pensum, og kan spørre læreren om ting de ikke forstår. 

Læreren går imidlertid ikke igjennom nytt R2-stoff med de forserte elevene. 

Men i tillegg har de forserte R2-elevene 2 undervisningstimer med en egen 

lærer, der de får undervisning i de viktigste momentene i faget. Disse 

støttetimene ligger vanligvis i storefri eller før/etter ordinær skoledag. 

 

Hva skal man tenke på hvis man ønsker å velge forsert løp? 

Før man velger forsert løp, er det viktig å vurdere: 

 Interesse 

 Ambisjoner 

 Selvstendighet 

 Ferdigheter 

 Støtte 

 Utholdenhet  

 Ekstra arbeid - må påregne stor egeninnsats og høy grad av selvstudier 

 

Vi anbefaler også sterkt at elever som ønsker å velge forsert løp ligger på 

karakter 5-6 i faget. Ta gjerne kontakt med faglærer, hvis det er behov for 

veiledning angående forsert løp. 

 


