
Til elever som skal begynne på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse (3P)  
 

KORT ORIENTERING OM AKTUELLE PROGRAMFAG 
 

ENGELSK (ENG) – også kalt internasjonal engelsk - har i tillegg til grunnleggende grammatikk og ordforråd 

hovedvekt på kultur, litteratur og samfunnsspørsmål og da særlig innen engelsktalende land.  

Kompetanse: Etter hvert som samfunnet blir mer og mer internasjonalisert, er ferdigheter og kunnskaper i engelsk et 

”must” i svært mange sammenhenger; både i fritid, studier og jobb. 

 

INFORMASJONSTEKNOLOGI (IT1) er delt i hovedområdene digital samtid, nettsteder og multimedier, og 

databaser. Opplæringen legger vekt på å konstruere IT-løsninger, og faget er på mange måter et praktisk fag. Faget er 

både allmenndannende, studieforberedende og yrkesrettet.  

 

GEOFAG (GE1) – handler om grunnleggende elementer i naturmiljøet; berggrunn, løsmasser, luft og vann. Faget gir 

innsikt i aktuelle miljøspørsmål som klima og bærekraftig utvikling. 

Kompetanse: I tillegg til viktig allmennkunnskap gir geofaget grunnlag for studier innen geologi, geofysikk, 

meteorologi og naturgeografi. 

 

MARKEDSFØRING OG LEDELSE (ML1) skal gi kunnskap om og praktisk innføring i sentrale 

markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. 

Kompetanse: Markedsføring er nyttig for de som vil ta høyere utdanning innen ulike økonomifag, og ellers for alle 

som senere ønsker seg utadrettet arbeid innenfor offentlig eller privat virksomhet.  

 

PSYKOLOGI (PS1) gir en innføring i sentrale psykologiske emner som utviklingspsykologi og læringspsykologi. 

Også biologiske forhold og psykisk helse står i fokus. 

Kompetanse: Psykologi er et allmenndannende fag som gir en økt forståelse for de fleste samfunnsmessige og 

mellommenneskelig relasjoner. Faget øker grunnlaget for å delta i samfunns- og yrkesliv og for videre studier. 

Psykologi er det mest populære programfaget ved skolen. 

 

SOSIOLOGI (SOL) - som også inneholder sosialantropologi - bygger delvis på samfunnsfag fra Vg2. Kurset tar for 

seg vide emner innen samfunn og kultur, med vekt på norske forhold. Man får innsikt i hvordan det norske samfunn 

fungerer både gjennom diskusjoner og mer teoretiske modeller. 

Kompetanse: Dette faget gir et allmenndannende perspektiv som er viktig i all slags høyere utdanning – særlig innen 

samfunnsvitenskapene. 

 

ØKONOMISTYRING (ØKS) er en del av et større fagområde som heter næringslivsøkonomi (tidligere 

bedriftsøkonomi). Hovedområdene i faget er «Næringsliv og samfunn», «Økonomistyring» og «Etikk og miljø». Faget 

omhandler blant annet regnskap og budsjett, og krever god matematikkforståelse. 

Kompetanse: Dette faget er både allmenndannende, studieforberedende og yrkesrettet. Spesielt relevant er det for de 

som tenker på å starte egen bedrift og/eller ta høyere utdanning innen økonomiske fag. 

 

BIOLOGI (BI1) omhandler blant annet menneskets fysiologi, cellebiologi og biologisk mangfold. Faget gir større 

kunnskap om naturen som helhet, fra de minste bestanddelene til jorden som økosystem – og større forståelse av 

mennesket som en del av naturen. Faget er både allmenndannende og studieforberedende.  

 

RETTSLÆRE (RL1) gir elevene kunnskaper om sentrale regler som styrer samfunnet – og hvorfor disse 

reglene/lovene er nødvendige. Av de lovområder som behandles kan nevnes ekteskapslovgivning og samboerforhold 

(bl.a. økonomi), arveloven, hvilke avtaler ungdom/umyndige kan inngå m.m.  

Kompetanse: Dette er et fag som gir god og nyttig allmennkunnskap - uavhengig av studie- og yrkesvalg. Det er 

selvsagt spesielt nyttig hvis man tenker på utdanning innen jus eller rettsvitenskaper. 

 

Vi tar forbehold om at noen fag kan bli fylt opp. Elever som har fagbrev, trenger ikke å velge programfag.  

 
 

Hvis du vil lese mer om disse fagene, kan du enten gå inn på www.udir.no der alle læreplanene er detaljert beskrevet eller på 

www.vilbli.no som gir en forkortet og mer lettfattelig oversikt. 

http://www.udir.no/
http://www.vilbli.no/

