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Etter prøvevalget sette vi opp «blokkskjema».
Slik kan blokkskjema se ut til neste år – avhengig av utfallet på prøvevalget . Mulige kombinasjoner er fag som 
ikke ligger i samme blokk (det er altså mulig å velge ett fag fra blokk 1, 2 osv. men ikke to fag fra f.eks. blokk 1
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Tilleggspoeng
(Norge og med forbehold for ev. enringer)

REALFAGSPOENG

Du får ½ tilleggspoeng per kurs

Matematikk R1/S1/S2

Kjemi 1 og 2

Fysikk 1

Biologi 1 og 2

Informasjonsteknologi 1 og 2

Geofag 1 og 2

Teknologi og forskningslære 1og 2

Du får 1 tilleggspoeng per kurs

Matematikk R2

Fysikk 2

FORDYPNINGSPOENG FOR SPRÅK

Du får ½  tilleggspoeng for programfag i 
fremmedspråk nivå I og nivå II (ikke engelsk)

Du får 1 tilleggspoeng for programfag i  
fremmedspråk III

MAKSIMALT ANTALL TILLEGGSPOENG:

Maksimalt 1 ½ tilleggspoeng for språk

Maksimalt få 4 tilleggspoeng for realfag og 
fremmedspråk til sammen

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/legge-til-poeng/sprakpoeng/index.html
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Generell studiekompetanse (GENS)
GENS er det faglige grunnlaget du trenger for å søke opptak 
til universiteter og høgskoler. Alle fagkombinasjoner som gir 
gyldig vitnemål, gir GENS

For å få GENS må alle fag være bestått. 

GENS er ingen garanti for å få studieplass: Du søker 
studieplass i konkurranse med mange andre!
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En del studier krever bestemte programfag, ferdigheter eller karakterkrav som del 
av opptaksgrunnlaget, for eksempel 
(NB! med forbehold for ev. endringer – du må selv sjekke Samordnet opptak) :

• Mastergrad (siviløkonom) på NHH eller BI: Realfag
• Integrert mastergrad i samfunnsøkonomi: Realfag

• Integrert mastergrad (sivilingeniør) på NTNU: Realfag
• Ingeniørstudier: Realfag

• Medisin-, veterinær- og odontologistudier: Realfag

• Arkitektstudier i Oslo og Bergen: Opptaksprøve
• Politihøgskolen: Opptaksprøve

• Minst 4 i matematikk (2P) og 3 norsk, og minst 35 poeng på 
grunnskolelærerutdanning

• Flere utdanninger krever også politiattest

Spesielle opptakskrav

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/legge-til-poeng/sprakpoeng/index.html
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Privatisteksamen

Siste eksamen etter utgående læreplaner (LK06) for:

Privatister:

−høsten 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1

−høsten 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og 
på Vg2

−høsten 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

https://www.udir.no/eksamen-og-
prover/eksamen/nye_lareplaner_og_overgangsordninger_e
ksamen

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/nye_lareplaner_og_overgangsordninger_eksamen
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Hvem kan du spørre?
Innhold i fag: faglærere

Fagvalg og krav til fagkombinasjoner: rådgiver eller studieleder

Se også oversikten over fagene (filmer + lenke til vilbli.no)


