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Programfag og fordypning på studieforberedende utdanningsprogram 
 
Når elever velger utdanningsprogram for studiespesialisering skal de fra Vg2 fordype seg i 
ett av programområdene: 
 

1. Realfag 
2. Språk, samfunnsfag og økonomi 

 
 

Programfag 
 
Programfag ligner mye på det en tidligere omtalte som linjefag eller studieretningsfag. 
 
Elevene har i utgangspunktet (nesten) valgt helt fritt og deretter i andre runde måtte samle 
seg om færre fag for at vi skal kunne tilby faget. Dagens modell legger opp til at 3 elever må 
velge faget for at det skal tilbys ordinær undervisning (3 timer undervisning pr uke og 1 
studietime).   
 
Det er også viktig å være klar over at flere programfag bygger på hverandre – f eks Fysikk1 
må tas før Fysikk2, mens det innenfor andre fagområder er likegyldig med rekkefølge. For 
programfag det er likegyldig med rekkefølge, har skolen kunnet tilby programfag på tvers av 
Vg2 og Vg3 – da kan det være naturlig å hoppe over samme fag kommende år.  
 
For mange av programfagene ligger det muligheter for å tilpasse faget til lokale forhold og 
muligheter for å utnytte lokale samarbeidspartnere.  
 
Programfag til fordypning 
På Vg2 velger elevene minimum 2 programfag som de må videreføre på Vg3. Disse må 
velges fra eget programområde. 
 
Valgfrie programfag 
I tillegg velges 2 valgfrie programfag i løpet av Vg2 og Vg3. Ett valgfritt programfag velges på 
Vg2 og ett velges på Vg3. Med valgfritt menes at elevene kan velge programfag fra alle 
studieforberedende utdanningsprogram. Det betyr at elevene kan velge programfag fra 
Idrettsfag og fra musikk, dans og drama.  
 
Elever som har valgt Realfags-, eller Språk samfunnsfag og økonomifordypning har derfor 
mulighet til å velge programfag som f eks: Friluftsliv (fra Idrettsfag), 
teaterproduksjonfordypning (fra Drama) eller Musikk (fra Musikk).  
 
Dersom vi har elver på både Realfag Vg2 og Vg3 og Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 
og Vg3 må vi tilby minimum 9 programfag for at de skal kunne oppnå nødvendig fordypning. 
Innenfor en slik minimumsløsning må noen elever velge programfag utenfor eget 
programområde. 
 
 
 
 
 



Programfagene for Realfag 
Mulige programfagområder innenfor Realfag er Biologi, Fysikk, Geofag, 
Informasjonsteknologi, Kjemi, Matematikk for realfag, Matematikk for samfunnsfag og 
Teknologi og forskningslære. 
 
Longyearbyen skole har tilbudt fagene over med unntak av Teknologi og forskningslære 
Programfag for Språk, samfunnsfag og økonomi 
Mulige programfagområder er: Antikkens språk og kultur, Engelsk, Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling, Fremmedspråk, Historie og filosofi, Kommunikasjon og kultur, 
Markedsføring og ledelse, Medie- og informasjonskunnskap, Næringslivsøkonomi, Politikk, 
individ og samfunn, Psykologi, Reiseliv og språk, Rettslære, Samfunnsøkonomi, Samisk 
historie og samfunn. 
 
Longyearbyen skole har tilbudt fagområdene over i kursiv.  
 
 
 
Kommentarer til Punkt 5.3 fjerde kulepunkt under Anbefalinger (s 49 i rapport) 
 
 
Reiseliv og studiespesialisering 
I rapporten fra Kreativ Industri er reiselivet omtalt flere ganger og det er blant annet stilt 
spørsmål om studiespesialisering kan ha en reiselivsprofil. Elevene ved Longyearbyen skole 
kan altså på Vg2 og Vg3 velge Programfagene Reiseliv 1 og Reiseliv 2 og fordype seg 
innenfor dette området. Til orientering har elevene på Vg3 inneværende skoleår valgt 
reiselivsfaget. 
 
Elever som velger Realfag kan også velge programfag Reiseliv - som valgfritt programfag. 
 
 
Friluftsliv og studiespesialisering 
Uansett om elevene velger programområdet Realfag eller programområdet Språk, 
samfunnsfag og økonomi - kan de velge Friluftsliv som valgfritt programfag. Elevene må 
altså ikke ha valgt Utdanningsprogram for idrettsfag for å ha tilgang til programfagområdet 
Friluftsliv. 
 
 
Oppsummert 
Ovenfor har jeg forsøkt å illustrere at det ligger omfattende valgmuligheter innenfor 
Utdanningsprogram for studiespesialisering.  
 
I en politisk diskusjon kan en vurdere om det er behov for å nyansere mellom valgtilbud og 
det endelige faktiske tilbudet.  
 
Dersom det for eksempel skulle være politisk ønskelig å fremme reiselivet og/eller friluftsliv i 
studieforberedende utdanningsprogram, kunne en kanskje «forpliktet» skolen til å tilby 
Reiselivsfaget og/eller Friluftslivfaget fast. Men en må samtidig være klar over at det kan 
være år hvor elever ikke ønsker å velge ovennevnte fag.  
 
Det som vil være en reell endring i en slik modell i forhold til dagens praksis, er at skolen 
muligens blir tydeligere og mer bevisst i annonserte fagtilbud. Elevene vil fortsatt ha stor 
innvirkning på hvilke programfag som faktisk gjennomføres.  
 
Som det tidligere er pekt på er det også mulig å snevre inn omfanget av de valgbare 
programfagene innenfor henholdsvis Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. 



 
Det er vanskelig å snakke om trender – det er små kull på Vg2 og Vg3 og variasjonene fra år 
til år har vært ganske store. Vi har f eks hatt år hvor ingen ønsker å spesialisere seg innenfor 
Realfag. Det har vært store variasjoner i hva elever har valgt av programfag. 
 
 
Elevkull og faget Utdanningsvalg 
Det er viktig å ta inn over seg realitetene på kullene vi har på ungdomstrinnet når en 
diskuterer. De varierer veldig i størrelse og fordeling mellom gutter og jenter. Skolen har 
også en del kunnskap om hva de elevene tenker om framtidig skolegang da de har faget 
Utdanningsvalg i 8., 9. og 10. trinn. Det kan være nyttig å ta med seg inn i diskusjonen. Vi vet 
f eks nå at kullet som skal over i Vg om 2 år er veldig lite. Hvordan kan vi best møte den 
situasjonen?  
 
 
Service og samferdsel – yrkesfaglig utdanningsprogram 
Service og samferdsel er et yrkesfaglig utdanningsprogram akkurat som TIP (Teknikk og 
industriell produksjon). Forenklet kan det forstås som en «moderne» utgave av tidligere 
«Handel og kontor». 
 
I rapporten i fjerde kulepunkt under punkt 5.3 står det: «Eksisterende Vg1 tilbud i yrkesfag 
innen reiseliv, service og samferdsel er i utgangspunktet ikke attraktivt eller riktig oppbygd ut 
fra behovene i det lokale næringslivet.» Hva en tenker på her er litt uklart for meg, men det er 
viktig å være klar over at når elever har gått Vg1 Service og samferdsel kan de først på Vg2 
velge Reiseliv. De kan også velge f eks Vg2 Transport og logistikk eller Vg2 IKT servicefag. 
 
 
Stillinger på Vg 
For øyeblikket har vi ca 6,4 årsverk på Vg, det er flere ansatte som har deltidsstilling på Vg-
avdeling. Dette gjelder da Vg1 og Vg3 studiespesialiserende, Vg1 TIP og Vg2 IT.  
 
Noe forenklet utgjør et programfag 20-25 % stilling. 
 
 
Kostnader Vg  
Her vises det til allerede rapporten fra Kreativ Industri 
 
 
Nettundervisning 
 
Dette er omtalt i evalueringsrapporten. Skolen vurderte dette sist våren 2008, og det har 
skjedd mange endringer siden den tid. Det en da oppsummerte med var: 
Erfaringene herfra viser at det ikke finnes snarveier til gode utdanningstilbud, og det 
presiseres at lokale, utdannende lærere med oppfølgingsansvar er en forutsetning for at 
eventuell fjernundervisning vil være faglig forsvarlig for den aktuelle aldersgruppen.  Videre 
anbefales det ikke at det bare er en eller to elever på et fagtilbud. LOSA-modellene ble også 
da redegjort for. Da en valgte fremtidig modell høsten 2009 er det beskrevet at LOSA-
modellen var veldig kostnadskrevende og at det for 1 elev ville koste like mye som å tilby 
yrkesfaglig utdanningsprogram for en hel klasse dersom en hadde noen studietimer. 
 
 
 


