
Oversikt over programfag - Til prøvevalget desember 2020. 

Det er ikke sikkert at alle fagene starter opp i august 2021 

Grunnet nye læreplaner i programfagene på Vg2 2021/2022, kan navn på og innhold i faget bli forandret. For merinformasjon om innføring av nye 

lærerplaner, se Utdanningsdirektoratet. 

Blå: programfag innenfor programområdet Medie- og kommunikasjon 

Grønn: programfag innenfor programområdet Realfag (REA) 

Gull: programfag innenfor programområdet Språk-, Samfunnsfag- og Økonomifag (SSØ) 

Fag: Trinn som 
man 
vanligvis tar 
faget på: 

Bygger på 

underliggende fag: 

Programom
råde: 

Mer informasjon om faget finner du på Vilbli.no: 

Bilde Vg2  Nei 
 

Medie og 
kommunika
sjon 
 

Bilde - ny læreplan 
 
Bilde - nåværende læreplan som utgår fra og med høsten 2021 
 

Grafisk design Vg2 Nei 
 

Medie og 
kommunika
sjon 
 

Grafisk design - ny læreplan 
 
Grafisk design - nåværende læreplan som utgår fra og med høsten 2021 
 

Lyddesign Vg2 Nei 
 

Medie og 
kommunika
sjon 

Lyddesign-ny læreplan 
 
Lyddesign - nåværende læreplan som utgår fra og med høsten 2021 
 

Mediespesialisering Vg3 
(Fordypning
sfag) 

Bygger på 
programfagene Lyd, 
Bilde, Tekst, Grafisk 
design eller 
Medieutvikling. 

Medie og 
kommunika
sjon 
 

Mediespesialisering 
 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-lareplaner/
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-bilde/ul/v.me/v.mok04-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-bilde/ul/v.me/v.mok4-01?rev=lk06#fag_id_v_mok2z02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-grafisk-design/ul/v.me/v.mok06-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-grafisk-design/ul/v.me/v.mok6-01?rev=lk06#fag_id_v_mok2z02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-lyddesign/ul/v.me/v.mok05-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-lyddesign/ul/v.me/v.mok5-01?rev=lk06#fag_id_v_mok2z02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-mediespesialisering/ul/v.me/v.mok8-01?tid=v2020&rev=lk06


Medieutvikling Vg2 Nei 
 

Medie og 
kommunika
sjon 
 

Medieutvikling  - ny læreplan 
 
Medieutvikling - nåværende læreplan som utgår fra og med høsten 2021 
 

Tekst  Vg2 Nei 
 

Medie og 
kommunika
sjon 
 

Tekst - ny læreplan 
 
Tekst - nåværende læreplan som utgår fra og med høsten 2021 
 

  

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-medieutvikling/ul/v.me/v.mok07-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-medieutvikling/ul/v.me/v.mok7-01?rev=lk06#fag_id_v_mok2z02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-tekst/ul/v.me/v.mok03-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-tekst/ul/v.me/v.mok3-01?rev=lk06#fag_id_v_mok2z02


Biologi 1 Vg2 Nei Realfag (REA) Biologi 1 
 

Biologi 1 - ny læreplan 
 
Biologi 1 - nåværende læreplan som utgår fra og med 
høsten 2021 
 

Biologi 2 Vg3 

(Fordypning

sfag) 

Nei, men selv 
om Biologi 2 
ikke bygger på 
Biolog1 så er 
det sterkt 
anbefalt å ha 
Biologi 1 før 
Biologi 2. 

 
 

Realfag (REA) 
 

Biologi 2 Biologi 2 

Fysikk 1 Vg2 Nei 
 

Realfag (REA) 
 

Fysikk 1 
 

Fysikk 1 - ny læreplan 
 
Fysikk 1 - nåværende læreplan som utgår fra og med 
høsten 2021 
 

Fysikk 2 Vg3 

(Fordypning

sfag) 

 

Bygger på 
Fysikk 1 

Realfag (REA) 
 

Fysikk 2 Fysikk 2 

Informasjonsteknologi 1 Vg2 Nei 
 

Realfag (REA) 
 

Informasjonst
eknologi 1 
 

Informasjonsteknologi 1 - ny læreplan 
 
Informasjonsteknologi 1 - nåværende læreplan som 
utgår fra og med høsten 2021 
 

Informasjonsteknologi 2 Vg3 

(Fordypning

sfag) 

 

Nei 
 

Realfag (REA) 
 

Informasjonst
eknologi 2 
 
 

Informasjonsteknologi 2  

https://youtu.be/zlAiiIbj2-k
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-biologi/ul/v.st/v.bio01-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-biologi/ul/v.st/v.bio1-01?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-biologi/ul/v.st/v.bio1-01?rev=lk06
https://youtu.be/vaVA26hLO5M
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-biologi/ul/v.st/v.bio1-01?tid=v2020&rev=lk06
https://youtu.be/ZL7vTPg_rBk
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-fysikk/ul/v.st/v.fys01-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-fysikk/ul/v.st/v.fys1-01?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-fysikk/ul/v.st/v.fys1-01?rev=lk06
https://youtu.be/yrLvMJqwP5o
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-fysikk/ul/v.st/v.fys1-01?tid=v2020&rev=lk06
https://youtu.be/300QYBsCfOg
https://youtu.be/300QYBsCfOg
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-informasjonsteknologi/ul/v.st/v.inf01-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-informasjonsteknologi/ul/v.st/v.inf1-01?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-informasjonsteknologi/ul/v.st/v.inf1-01?rev=lk06
https://youtu.be/ksGC-QQh-9g
https://youtu.be/ksGC-QQh-9g
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-informasjonsteknologi/ul/v.st/v.inf1-01?tid=v2020&rev=lk06


Kjemi 1 Vg2 Nei 
 

Realfag (REA) 
 

Kjemi 1 
 

Kjemi 1 - ny læreplan 
 
Kjemi 1 - nåværende læreplan som utgår fra og med 
høsten 2021 
 

Kjemi 2 Vg3 

(Fordypning

sfag) 

 

Bygger på 
Kjemi 1 

Realfag (REA) 
 

Kjemi 2 
 

Kjemi 2 

Matematikk 2P Vg2 Nei 
 

NB! Dette er ikke 
et programfag 
men et fellesfag 
 

 Matematikk 2P – ny læreplan 

Matematikk R1 
(Med innføringen av de 
nye læreplanene i 
matematikk åpnes det 
også opp for at elever i 
programområdet for 
språk, samfunnsfag og 
økonomi kan velge 
matematikkfagene som 
fordypningsfag) 
 

Vg2 Bygger på 1T Realfag 
(REA)/Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 
 
 

Matematikk 
R1 
 

Matematikk R1 – ny læreplan 

Matematikk S1 
(Med innføringen av de 
nye læreplanene i 
matematikk åpnes det 
også opp for at elever i 
programområdet for 
språk, samfunnsfag og 
økonomi kan velge 

Vg2 Nei, men 
overgangen 
fra 1P til S1 er 
større med 
innføringen av 
de nye 
læreplanene i 
matematikk 
enn tidligere 

Realfag 
(REA)/Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 
 

Matematikk 
S1 
 

Matematikk S1 – ny læreplan 

https://youtu.be/hQTgwuMp0s8
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-kjemi/ul/v.st/v.kje01-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-kjemi/ul/v.st/v.kje1-01?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-kjemi/ul/v.st/v.kje1-01?rev=lk06
https://youtu.be/uCT3ikuEQHk
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-kjemi/ul/v.st/v.kje1-01?tid=v2020&rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-matematikk-2p-praktisk-laereplan-fellesfag/ul/v.st/v.mat05-04
https://youtu.be/HjHvlpFByp4
https://youtu.be/HjHvlpFByp4
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-matematikk-for-realfag/ul/v.st/v.mat03-02
https://youtu.be/JJdmZ9H_E0U
https://youtu.be/JJdmZ9H_E0U
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-matematikk-for-samfunnsfag/ul/v.st/v.mat04-02


matematikkfagene som 
fordypningsfag) 
 
 
 

 

Matematikk R2 Vg3 

(Fordypning

sfag) 

 

Bygger på 
matematikk 
R1 

Realfag (REA) 
 

Matematikk 
R2 
 

Matematikk R2 

Matematikk S2 Vg3 

(Fordypning

sfag) 

 

Bygger på 
matematikk S1 

Realfag (REA) 
 

Matematikk 
S2 
 

Matematikk S2 

  

https://youtu.be/jEurJ6xuixc
https://youtu.be/jEurJ6xuixc
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-matematikk-for-realfag/ul/v.st/v.mat3-01?tid=v2020&rev=lk06
https://youtu.be/qsmangfMv74
https://youtu.be/qsmangfMv74
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-matematikk-for-samfunnsfag/ul/v.st/v.mat4-01?tid=v2020&rev=lk06


Engelsk 1 (tidligere het 

programfaget i engelsk 

på Vg2 Internasjonal 

engelsk) 

 

Vg2 Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Internasjonal 

engelsk  

 

(vil bli 

erstattet med 

Engelsk 1 til 

høsten) 

 

Engelsk 1 – ny læreplan i engelsk 

Engelskspråklig 

litteratur og kultur (I 

2022/2023 vil dette 

faget bli erstattet med 

Engelsk 2) 

Vg3 
(Fordypning
sfag) 
 
 

Bygger på 
Internasjonal 
engelsk 

  Engelskspråklig litteratur og kultur 

Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 1 

Vg2 Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Entreprenørsk
ap og 
bedriftsutvikli
ng 1 
 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 - ny læreplan 
 
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 - nåværende 
læreplan som utgår fra og med høsten 2021 
 

Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 2 

Vg3 
(Fordypning
sfag) 
 

Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Entreprenørsk
ap og 
bedriftsutvikli
ng 2 
 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 

Historie og filosofi 1 Vg2 Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Historie og 
filosofi 1 

Historie og filosofi 1 - ny læreplan 
 
Historie og filosofi 1 - nåværende læreplan som utgår 
fra og med høsten 2021 
 

Historie og filosofi 2 Vg3 
(Fordypning
sfag) 
 

Bygger på 
Historie og 
filosofi 2 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

 Historie og filosofi 2 

https://youtu.be/lig3MsAgZcY
https://youtu.be/lig3MsAgZcY
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-engelsk/ul/v.st/v.eng04-02
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-engelsk/ul/v.st/v.eng4-01?tid=v2020&rev=lk06#fag_id_v_nor1z42
https://youtu.be/_FAwGLq83uU
https://youtu.be/_FAwGLq83uU
https://youtu.be/_FAwGLq83uU
https://youtu.be/_FAwGLq83uU
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-entreprenorskap-og-bedriftsutvikling/ul/v.st/v.ent01-03
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-entreprenorskap-og-bedriftsutvikling/ul/v.st/v.ent1-02?tid=v2020&rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-entreprenorskap-og-bedriftsutvikling/ul/v.st/v.ent1-02?tid=v2020&rev=lk06
https://youtu.be/rvZ2kTm1a7U
https://youtu.be/rvZ2kTm1a7U
https://youtu.be/rvZ2kTm1a7U
https://youtu.be/rvZ2kTm1a7U
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-entreprenorskap-og-bedriftsutvikling/ul/v.st/v.ent1-02?tid=v2020&rev=lk06
https://youtu.be/OYXlw4gmltw
https://youtu.be/OYXlw4gmltw
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-historie-og-filosofi/ul/v.st/v.hif01-03
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-historie-og-filosofi/ul/v.st/v.hif1-02?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-historie-og-filosofi/ul/v.st/v.hif1-02?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-historie-og-filosofi/ul/v.st/v.hif1-02?tid=v2020&rev=lk06


Markedsføring og 
ledelse 1 

Vg2 Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Markedsførin
g og ledelse 1 
 

Markedsføring og ledelse 1 - ny læreplan 
 
Markedsføring og ledelse 1 - nåværende læreplan som 
utgår fra og med høsten 2021 
 

Markedsføring og 
ledelse 2 

Vg3 
(Fordypning
sfag) 
 

Bygger på 
Markedsføring 
og ledelse 1 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Markedsførin
g og ledelse 2 
 

Markedsføring og ledelse 2 

Politikk og 
menneskerettigheter 

Vg3 
(Fordypning
sfag) 
 

Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Politikk og 
menneskerett
igheter 
 

Politikk og menneskerettigheter 

Psykologi 1 Vg2 Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Psykologi 1 
 

Psykologi 1 - ny læreplan 
 
Psykologi 1 - nåværende læreplan som utgår fra og med 
høsten 2021 
 

Psykologi 2 Vg3 
(Fordypning
sfag) 
 

Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Psykologi 2 
 

Psykologi 2 

Rettslære 1 Vg2 Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Rettslære 1 
 

Rettslære 1 - ny læreplan 
 
Rettslære 1 - nåværende læreplan som utgår fra og med 
høsten 2021 
 

Rettslære 2 Vg3 
(Fordypning
sfag) 
 

Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

 Rettslære 2  
 

https://youtu.be/rxjcRVHwuhA
https://youtu.be/rxjcRVHwuhA
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-markedsforing-og-ledelse/ul/v.st/v.mfl01-03
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-markedsforing-og-ledelse/ul/v.st/v.mfl1-02?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-markedsforing-og-ledelse/ul/v.st/v.mfl1-02?rev=lk06
https://youtu.be/e7HS99sC-lM
https://youtu.be/e7HS99sC-lM
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-markedsforing-og-ledelse/ul/v.st/v.mfl1-02?tid=v2020&rev=lk06
https://youtu.be/ntW8rkq6x1E
https://youtu.be/ntW8rkq6x1E
https://youtu.be/ntW8rkq6x1E
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-politikk-individ-og-samfunn/ul/v.st/v.pos1-02?tid=v2020&rev=lk06
https://youtu.be/KKLUhGZBM6Q
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-psykologi/ul/v.st/v.psy01-03
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-psykologi/ul/v.st/v.psy1-02?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-psykologi/ul/v.st/v.psy1-02?rev=lk06
https://youtu.be/-Oiy5AqPRdI
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-psykologi/ul/v.st/v.psy1-02?tid=v2020&rev=lk06
https://youtu.be/BObbPyoN3Hs
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-rettslaere/ul/v.st/v.rtl01-04
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-rettslaere/ul/v.st/v.rtl1-03?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-rettslaere/ul/v.st/v.rtl1-03?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-rettslaere/ul/v.st/v.rtl1-03?tid=v2020&rev=lk06


Samfunnsfaglig engelsk 
(I 2022/2023 vil dette 
faget bli erstattet med 
Engelsk 2) 
 

Vg3 
(Fordypning
sfag) 
 

Bygger på 
Internasjonal 
engelsk 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

 Samfunnsfaglig engelsk 

Sosiologi og 
sosialantropologi  

Vg2 Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Sosiologi og 
sosialantropol
ogi  

Sosiologi og sosialantropologi – ny læreplan 
 
Sosiologi og sosialantropologi - nåværende læreplan 
som utgår fra og med høsten 2021 
 

Økonomistyring Vg2 Nei 
 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Økonomistyri
ng 
 

Økonomistyring – ny læreplan 
 
Økonomistyring - nåværende læreplan som utgår fra og 
med høsten 2021 
 

Økonomi og ledelse Vg3 
(Fordypning
sfag) 
 

Bygger på 
Økonomistyrin
g 

Språk, 
samfunnsfag og 
økonomi (SSØ) 

Økonomi og 
ledelse 
 

Økonomi og ledelse 
 

 

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-engelsk/ul/v.st/v.eng4-01?rev=lk06#fag_id_v_nor1z42
https://youtu.be/kX07wpwU72I
https://youtu.be/kX07wpwU72I
https://youtu.be/kX07wpwU72I
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-politikk-individ-og-samfunn/ul/v.st/v.pos01-03
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-politikk-individ-og-samfunn/ul/v.st/v.pos1-02?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-politikk-individ-og-samfunn/ul/v.st/v.pos1-02?rev=lk06
https://youtu.be/kZe6-We3LN0
https://youtu.be/kZe6-We3LN0
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-naeringslivsokonomi/ul/v.st/v.nok02-03
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-naeringslivsokonomi/ul/v.st/v.nok2-02?rev=lk06
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-naeringslivsokonomi/ul/v.st/v.nok2-02?rev=lk06
https://youtu.be/C9CddKEmwtY
https://youtu.be/C9CddKEmwtY
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-naeringslivsokonomi/ul/v.st/v.nok2-02?rev=lk06

