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Engelsk 1
Hvorfor Engelsk 1?
God kompetanse i engelsk utover Vg1-nivå er helt
nødvendig for de fleste videre studier og yrker. I
Engelsk 1 får du økt kompetanse i både skriftlige
og muntlige ferdigheter. Du lærer også å tilpasse
språkbruken din til ulike sosiale, kulturelle og
faglige situasjoner.
Et mer akademisk språk, godt utviklede skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter gir
uttelling i alle fag i høyere utdanning. Med karakter 4 eller høyere slipper du også å ta (dyre)
ekstra språktester som ofte kreves ved opptak til studier i utlandet. God kompetanse i engelsk
gir i tillegg bedre adgang til informasjonskilder og til et internasjonalt kultur- og samfunnsliv.
Oppdatert kunnskap om aktuelle utfordringer i vårt internasjonale samfunn er også en sentral
del av faget. Du får mulighet til å trekke inn andre programfag og interesser og til å se det
internasjonale samfunnet fra et realfaglig-, samfunnsfaglig-, eller idrettsfaglig perspektiv.
Faget er derfor anbefalt uavhengig av studieretning.

Hva er Engelsk 1?
Faget tar for seg flere spennende hovedområder som reflekterer den
sentrale rollen til engelsk som globalt fellesspråk: Det er engelsk som
brukes for å drøfte globale utfordringer, det er engelsk som brukes i
kommunikasjon på tvers av kulturer, det er engelsk som brukes i
utdanning, forskning og yrkesliv, og det er engelskspråklige
medier som har størst innflytelse.
Du får innblikk i det internasjonale samfunnet gjennom drøfting av
god litteratur, interessante filmer og spennende fagtekster. Faget
bidrar dermed til økt innsikt i andre menneskers levekår, livssyn og
kultur, og åpner dører til alle land og områder som bruker engelsk.

Et kritisk blikk på
medienes rolle

Praktisk informasjon
Engelsk kan velges som programfag over to år
innenfor programområdet for språk, samfunnsfag og
økonomi. Du må da velge Engelsk 1 i Vg2 og Engelsk
2 i Vg3 (se egne beskrivelser).
Engelsk 1 kan også velges som valgfritt programfag i
Vg2 eller Vg3.
Faget har fem uketimer.
Du får to standpunktkarakter, én muntlig og én skriftlig.
Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.
▪ inkludert to større skjønnlitterære verk.
▪ Ved å analysere og vurdere en film og et utvalg av andre kunstneriske uttrykksormer
innen engelskspråklig kultur.
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Engelsk 2
Engelsk 2 kan velges som programfag i Vg3 innenfor programområdet for språk,
samfunnsfag og økonomi eller som valgfritt programfag. Engelsk 2 bygger på Engelsk 1 og
har fem uketimer. Du kan også velge engelsk 2 om du har vært på utveksling i et
engelskspråklig land i Vg2.
Hvorfor velge Engelsk 2?
Engelsk 2 er et fag for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse i engelsk og dine
kunnskaper om forholdene i engelskspråklige land, med vekt på Storbritannia og USA. Det
dreier seg om videreutvikling av skriftlige og muntlige språkferdigheter for å kunne
kommunisere om samfunnsfaglige og litterære emner. Hvis du er interessert i aktuelle
spørsmål, både regionale og internasjonale, er dette faget for deg. I tillegg vil du tilegne deg
en vesentlig høyere kompetanse og ferdighet i bruk av engelsk som akademisk språk. I de
fleste universitets- og høyskolefag er 50 % eller mer av pensum på engelsk, og mange
forelesningsrekker og eksamener foregår på engelsk.

Hva er Engelsk 2? Passer det for deg?
Faget bygger videre på Engelsk 1. Det gir deg mer samfunnskunnskap og mer litteratur, og vi
ser på dette i historiske og kulturelle sammenhenger. Du vil også lære om sammenhengen
mellom språk, kultur og samfunn, samt bruk av språklige virkemidler i ulike typer tekster. Et
annet viktig element i faget er den sterke innflytelsen engelskspråklige land har på verden;
språklig, kulturelt og politisk.
Hvordan jobber vi i Engelsk 2?
▪ Vi utforsker sakprosa, skjønnlitteratur og andre kulturytringer
▪ Vi bruker informasjon basert på tallmateriale og statistikk
▪ Vi tolker og drøfter noen typer skjønnlitterære tekster i lys av deres historiske og
kulturelle sammenhenger
▪ Vi drøfter sosiale, økonomiske og politiske forhold i den engelskspråklige verden
▪ Vi produserer tekster i ulike sjangre
▪ Vi presenterer et fordypningsarbeid
Vurdering
Du får to standpunktkarakterer, en muntlig og en skriftlig.
Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.
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Fremmedspråk: Spansk programfag nivå III
Spansk programfag nivå III kan velges som programfag innenfor programområdet for språk,
samfunnsfag og økonomi. Faget har fem uketimer, men programfag nivå III organiseres med
4 t/uke gjennom skoleåret.

Hvorfor velge Spansk?
Spansk er et fag for deg som er interessert i språk, kommunikasjon, kultur og samfunn. Faget
skal gi deg grunnlag for å kommunisere godt i møter mellom ulike kulturer både i Norge og
internasjonalt. Spansk er et verdensspråk og et verdensspråk som blir stadig viktigere i
Europa, og spesielt på det amerikanske kontinentet. Spansk er det tredje mest utbredte språk i
verden og er offisielt språk i 20 land. Spansk snakkes av ca. 400 millioner mennesker og er i
stadig vekst. Spansk III er et fag for deg som kan tenke deg en framtid innen næringsliv,
kultur, reiseliv, bistand, forskning og utdanning, nasjonalt og internasjonalt og for deg som
reiser til spansktalende land og som vil bli bedre kjent med mennesker og kultur.

Hva er Spansk? Passer det for deg?
Spansk III passer for deg som har lyst til å videreutvikle spansken fra vg2, som har lyst til å
snakke mye spansk og å lære deg å bruke spansk i flere autentiske situasjoner både muntlig og
skriftlig.
Du vil få kompetanse i språk og kultur som vil gi deg mulighet til å forstå, leve deg inn i og
verdsette andre kulturers samfunns- og arbeidsliv, livsvilkår og levemåte, tenkesett, historie,
kunst og litteratur. For eksempel, er spansken man snakker i Spania den samme som man
snakker i Latin- Amerika? Hvem var mayaene og aztekerne? Hvem var Evita, Maradona,
Picasso, Lorca og Kahlo? Hva synger Shakira og Enrique Iglesias om? Hvordan gikk den
siste kampen mellom Real Madrid og FC Barcelona – og hvorfor ønsker mange katalanere å
bli selvstendige fra Spania? Hvor kommer flamenco, salsa og tango fra? Hvorfor fikk den
colombianske presidenten fredsprisen i 2016?

Hvordan lære Spansk?
I spanskundervisningen fokuserer vi på at språk læres best ved aktivt å bruke det. Fra første
time har vi en praktisk tilnærming og du lærer å bruke språket i dagligdagse situasjoner.
Digitale verktøy, musikk, film, drama og spill inngår som en naturlig del i undervisningen.
Velger du Spansk programfag nivå III, vil du få anledning til å reise på studietur til Spania!

Vurdering
Du får to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig.
Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

4

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Asker videregående skole

Fremmedspråk: Fransk programfag nivå III
Fransk programfag nivå III kan velges som programfag innenfor programområde for språk,
samfunnsfag og økonomi eller som valgfritt programfag. Fransk programfag nivå III bygger
på fellesfaget fransk nivå II i Vg2. Faget organiseres med 4 t/uke gjennom skoleåret.
Velger du Fransk programfag nivå III, frigjør du samtidig fem timer til å velge et annet
programfag i Vg2, fordi faget bare kan studeres i Vg3.

Hvorfor velge Fransk programfag nivå III?
«Språk åpner dører!» Fransk nivå III er et fag for deg som ønsker å kunne dra nytte av
Frankrike som et spennende reisemål, et land med en rik og interessant kultur. Frankrike er
også en spydspiss innen teknologi og forskning, drivkraften bak store europeiske prosjekter,
bl.a. innen luft- og romfart og en viktig samarbeidspartner for Norge innen olje og gass.
Fransk er det mest brukte språk etter engelsk i internasjonale organisasjoner. Fransk brukes i
mange land på alle kontinenter, og mange av utviklingslandene Norge samarbeider med, er
franskspråklige. Gode språkkunnskaper vil derfor kunne gjøre deg attraktiv for et
internasjonalt arbeidsliv, for eksempel som sivilingeniør, siviløkonom eller innenfor reiseliv
og humanitære organisasjoner.

Hvis du vil studere i Frankrike, har Norge gode samarbeidsavtaler, og det finnes spesielle
opplegg for norske studenter bl.a. i Toulouse og Caen.

Hva er Fransk programfag nivå III? Passer det for deg?
Fransk er et fag der du lærer å formidle tanker, meninger og kunnskaper i ulike muntlige og
skriftlige kommunikasjonssituasjoner. Du vil møte fransk kultur gjennom ulike medier og få
innblikk i sider ved fransk samfunnsliv og kultur, bl.a. historie, kunst, litteratur og idrettsliv.
Målet er å øke din muntlige og skriftlige språkkompetanse.

Hvordan lære Fransk programfag nivå III?
▪
▪

Ved å møte og bruke språket i varierte og autentiske situasjoner, bl.a. gjennom ulike
typer tekster, nyhetsmedier og kunstneriske uttrykk, som f.eks. film og bilder.
Ved at du får delta på en studietur til Frankrike!

Vurdering
Du får to standpunktkarakter, én muntlig og én skriftlig.
Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen
.
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Fremmedspråk: Tysk programfag nivå III
Tysk programfag nivå III kan velges som programfag innenfor programområde for språk,
samfunnsfag og økonomi eller som valgfritt programfag. Tysk programfag nivå III bygger på
fellesfaget tysk nivå II i Vg2. Faget organiseres med 4 t/uke gjennom skoleåret.
Velger du Tysk programfag nivå III, frigjør du samtidig fem timer til å velge et annet
programfag i Vg2, fordi faget bare kan studeres i Vg3. Du må likevel ha totalt 20 uketimer fra
programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.

Hvorfor velge Tysk programfag nivå III?
Tysk snakkes av ca. 120 millioner mennesker i Europa!
”Tysk er et uhyre viktig språk i Europa. Norske medier og politikere har forsømt Tyskland, til
tross for at det er vår viktigste støttespiller i EU og vår største handelspartner. Tyskland er
Europas viktigste land i kraft av sin størrelse, sin økonomiske vekst og i kraft av sin kultur.”
(Jan Otto Johansen, redaktør og forfatter)
Du vil få den sterkeste fordypning som studieforberedende utdanningsprogram kan tilby deg i
fremmedspråk. Denne kompetansen i tysk er ettertraktet i mange sammenhenger og gir deg et
fortrinn fordi det er relativt få elever som velger denne kombinasjonen. Faget gir deg også
interkulturell kompetanse.

Hva er Tysk programfag nivå III? Passer det for deg?
Tysk nivå III gir en videreføring og fordypning av emneområdet og aktiviteter fra nivå II,
muntlig og skriftlig.
Det blir lagt særlig vekt på selvstendig prosjektarbeid med emner fra tyskspråklig samfunnseller kulturliv. Videre blir det lagt vekt på å utvide kompetansen på lesning av litterære tekster
fra ulike perioder. Målet er å øke din muntlige og skriftlige språkkompetanse.

Hvordan lære Tysk programfag nivå III?
▪
▪

Ved å møte og bruke språket i varierte og autentiske situasjoner, bl.a. gjennom ulike
typer tekster, nyhetsmedier og kunstneriske uttrykk, som for eksempel film og bilder.
Ved at du får delta på en studietur til Tyskland!

Vurdering
Du får to standpunktkarakter, én muntlig og én skriftlig. Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller
muntlig eksamen.
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Markedsføring og ledelse 1 og 2
Markedsføring og ledelse kan velges som programfag over to år innenfor programområde for
språk, samfunnsfag og økonomi eller som valgfritt programfag i Vg2 og/eller Vg3.
Markedsføring og ledelse 2 bygger på Markedsføring og ledelse 1. Faget har fem uketimer.

Hvorfor velge Markedsføring og ledelse?
Markedsføring og ledelse passer for deg dersom du svarer ja på ett eller flere av følgende
spørsmål:
✓ Jeg vurderer å studere økonomi!
✓ Jeg har ambisjoner om å jobbe med markedsføring/ledelse i næringslivet, innenfor
idrett eller på andre områder!
✓ Jeg vil velge et fag som passer utmerket i kombinasjon med både samfunnsfag og
økonomiske fag, språkfag, realfag og idrettsfag!
✓ Jeg vil velge et fag som alltid er dagsaktuelt og som spiller en stadig viktigere rolle i
samfunnet!
✓ Jeg vil velge et fag som gjør meg mer attraktiv som arbeidssøker!

Hva er Markedsføring og ledelse? Passer det for deg?
Kunnskaper om markedsføring og ledelse er det som skiller de suksessfulle
bedriftene/organisasjonene fra de som ikke lykkes.
Faget skal gi deg kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier,
markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Markedsføring og ledelse
skal utvikle forståelse for hvordan teoriene kan anvendes til å utarbeide konkrete
markedsføringsstrategier og iverksette tiltak. Videre skal faget gi deg innsikt i hva
menneskelige ressurser betyr i en organisasjon, og hvordan ledelse utvikler og setter rammer
for den.

Hvordan lære Markedsføring og ledelse?
Med utgangspunkt i virkelighetsnære, praktiske problemstillinger skal opplæringen legge til
rette for å utvikle evnen til kritisk tenkning, og oppmuntre deg til å være kreativ, reflektert,
løsnings- og samarbeidsorientert. Opplæringen i faget skal stimulere læringsviljen din
gjennom en nær tilknytning til næringslivet, og motivere til videre studier, entreprenørskap,
arbeid og livslang læring.

Vurdering
Standpunktkarakter i hvert programfag.
Markedsføring og ledelse 1: Du kan trekkes ut til muntlig eksamen.
Markedsføring og ledelse 2: Du kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.
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Markedsføring og ledelse 1 med ungdomsbedrift
Markedsføring og ledelse1 kan velges som programfag innenfor programområde for språk,
samfunnsfag og økonomi eller som valgfritt programfag.
Du kan også kan velge Markedsføring og ledelse1 med ungdomsbedrift i samme
programområdet.

Hva er Markedsføring og ledelse 1 med ungdomsbedrift?
Markedsføring og ledelse 1 med ungdomsbedrift er et praksisorientert fag der elevene lærer
markedsføring gjennom aktiv deltakelse i en ungdomsbedrift. I løpet av året skal elevene
starte opp, drive og til slutt legge ned sin egen bedrift. Elevene skal lage forretningsplaner,
markedsføre sine egne produkter og tjenester, samt konkurrere på ulike messer.

Hvorfor velge Markedsføring og ledelse 1 med ungdomsbedrift? Passer det
for deg?
Liker du praktiske fag? Da er kanskje faget markedsføring og ledelse 1 med ungdomsbedrift
noe for deg. Her jobber du sammen med andre elever i en bedrift og blir stimulert til å bruke
dine kreative evner, ditt organisasjonstalent og dine lederegenskaper. Du får lov å ta ansvar,
du styrker dine evner for samarbeid og kommunikasjon og du får utviklet dine praktiske
ferdigheter innenfor områder som salg, markedsføring, ledelse, personal og økonomi.

Hvordan lære Markedsføring og ledelse 1 med ungdomsbedrift?
Faget læres ved at flere elever går sammen og danner en ungdomsbedrift for så å promotere et
produkt eller en tjeneste. Elevene søker på ulike stillinger i bedriften og får dermed ansvar for
en del av bedriftens daglige gjøremål. Bedriftene har også tett kontakt med næringslivet.
Fagets teoretiske kunnskaper, som ofte er grunnlaget for den praktiske gjennomføringen, blir
formidlet gjennom forelesninger, nettsider og egenlesing.

Vurdering
Du får en standpunktkarakter.
Du kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Ytterligere info
Markedsføring og ledelse 1 med ungdomsbedrift går over et helt skoleår. Tar man faget i Vg2
kan man bygge videre på det man har lært ved å velge programfag markedsføring og ledelse 2
i Vg3. Faget kan også tas som et enkeltstående programfag i Vg3.
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Psykologi 1 og 2
Psykologi 1 og 2 kan enten velges som valgfritt programfag i Vg2 eller Vg3 eller som
programfag over to år innenfor programområde for språk, samfunn og økonomi. Faget har
fem uketimer.

Hvorfor velge Psykologi?
Psykologi som fag tar for seg viktige emner som engasjerer og er viktige for dagens ungdom,
både i forhold til det å være ung i dag, men også som et godt grunnlag for videre studier,
arbeid og livet generelt. Grunnleggende innsikt i våre følelser, tanker og handlemåter er nyttig
for alle i mellommenneskelige forhold.
Faget har tre kjerneelementer, som går igjen i både psykologi 1 og 2. Disse er:
1. Tanker, emosjoner og adferd
2. Menneskelig utvikling og samspill
3. Vitenskapelig og kritisk tenkning
I arbeidet med faget jobber vi mye med å forstå psykologiske prosesser og menneskelig atferd
og samspillet mellom disse. Vi jobber også med å reflektere over hvordan arv, miljø og
psykologiske prosesser påvirker vår utvikling i et livslangt perspektiv. I psykologifaget vil vi
også trene elevene i å ha et kritisk blikk på hvordan psykologi fremstilles i media, samt å
forstå hvordan man kan undersøke psykologi gjennom ulike forskningsmetoder.
I Psykologi 1 vil elevene få teoretisk og vitenskapelig kunnskap om menneskets tanker,
følelser og atferd. Faget tar blant annet for seg sentrale psykologiske perspektiver og
forskningsmetoder, samt hvordan psykologi anvendes i ulike yrker. Andre emner er
hukommelse, læring, arv og miljø, personlighet, emosjoner og tenkning, kriser, stress og
hvordan det biologiske påvirker psyken. Det er også et fokus på bærekraft i et psykologisk
perspektiv.
I Psykologi 2 legges det enda mer vekt på utforsking, undersøkelser og innføring i fagets
vitenskapelige tenkemåte. Elevene trenes opp til en kritisk og grundig forståelse av
menneskelivets kompleksitet. Emner man jobber med er ulike former for sosial påvirkning,
utenforskap, konflikter, kommunikasjon og psykisk helse. Hvordan mennesker påvirkes av
både biologiske, sosiale og psykiske forhold er også et tema.

Hva er Psykologi? Passer det for deg?
Psykologi passer for alle som ønsker en grunnleggende innføring i et meget populært
universitetsfag. Faget vil selvfølgelig passe spesielt for de som har tenkt å studere faget
videre, enten for å bli psykologer eller som et fag i kombinasjon med andre fag. Psykologi
inngår i svært mange studier i dag som støttefag, enten det er sykepleie, medisin, økonomi,
ledelse, markedsføring, klimapsykologi eller ulike samfunnsvitenskapelige fagområder.

Hvordan lære Psykologi?
Faget er i sin natur ”case-orientert” i den forstand at vi i arbeidet med faget tar utgangspunkt i
det konkrete menneske og deres livssituasjon. Faget er også svært aktivitetsorientert; det å
hente informasjon utenom klasserommet er en naturlig arbeidsform.

Vurdering
Psykologi 1 og 2: Standpunktkarakter.
Psykologi 1: Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen.
Psykologi 2: Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen.
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Rettslære 1 og 2
Rettslære kan velges som valgfritt programfag i Vg2 og/eller Vg3. Faget har fem uketimer.

Hvorfor velge Rettslære?
Rettslære passer for deg som kan svare ja på ett eller av følgende spørsmål:
•
•
•

•

Jeg har tenkt å studere juss eller økonomi, gå på
politihøgskolen eller bli barnevernpedagog.
Jeg tenker å få meg en jobb hvor jeg trenger juridisk
innsikt.
Jeg vil velge et fag som jeg både kan kombinere med
andre samfunnsfag og økonomiske fag, språkfag,
realfag eller idrettsfag.
Jeg vil velge et fag som jeg både kan ha nytte av
som ansatt, ektefelle eller boligkjøper og i studiesammenheng.

Hva er Rettslære? Passer det for deg?
Rettslære skal gi kunnskap om og forståelse for rettsregler som vi finner i lover og forskrifter.
Du skal utvikle evnen til å tolke og bruke lovene både privat og i yrkeslivet og evne til
refleksjon og kritisk tenkning. Faget skal gi deg innsikt i hvordan du skal finne frem i lover,
tolke lovtekster og utøve skjønn for å finne løsning på praktiske oppgaver.
Faget vil kunne gi deg svar på spørsmål som for eksempel om det mer gunstig å gifte seg
fremfor å være samboer, om hva skjer ved et samlivsbrudd, om hvor mye du kan forvente deg
i arv, om det er lurt å skrive testamente, om hvilke rettigheter du har som arbeidstaker, i
hvilken grad du må betale erstatning for skader og økonomisk tap, når du kan bli straffet og
dømt til fengselsstraff, om hvordan bli en kritisk forbruker og når man blir bundet av en
avtale.

Hvordan lære Rettslære?
Etter innføring av hvordan du skal anvende de forskjellige lovtekster, skal du bruke disse
kunnskapene til å løse praktiske oppgaver. Du vil lære deg å veie for og imot hva som vil
være en rimelig løsning ut fra de faktiske forhold og de rettsreglene som er aktuelle.
Opplæringen er ment å gi deg innsikt i hvordan du kan anvende rettsregler og dermed kunne
stille spørsmål om dine rettigheter, også på andre områder enn de som er nevnt i læreplanene.
For å bli innblikk i hvordan juridisk metode virker i praksis, er det besøk i retten og rollespill i
strafferett og erstatningsrett. Det blir også gitt innføring i opplysninger som er tilgjengelige på
data hvis du for eksempel lurer på hvordan du skal gå frem i en sak hvis du har kjøpt en ting
du er misfornøyd med, lovdata m.m.

Vurdering
Standpunktkarakter.
Rettslære 1: Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen.
Rettslære 2: Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen.
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Samfunnsøkonomi 1 og 2
Samfunnsøkonomi kan velges som programfag over to år innenfor programområde for språk,
samfunnsfag og økonomi eller som valgfritt programfag i Vg2 og/eller Vg3.
Samfunnsøkonomi 2 bygger på Samfunnsøkonomi 1. Faget har fem uketimer.

Hvorfor velge Samfunnsøkonomi?

Kunne du tenke deg å lære å forstå samfunnet og samfunnsøkonomi?
Økonomi spiller og kommer til å spille en vesentlig rolle i menneskers liv, også ditt. Et
samfunns økonomi er avgjørende for innbyggernes levestandard og velferd. I en globalisert
økonomi er det viktig å forstå hvilke faktorer som påvirker din, Norges og verdens
økonomiske utvikling. Samtidig er det viktig å forstå hvordan økonomisk vekst kan innebære
nye utfordringer med hensyn til miljø og bærekraftig utvikling.
Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både
nasjonalt og internasjonalt, for eksempel: Hva er viktige årsaker til at HYDRO og STATOIL
slår seg sammen? Eller GILDE og PRIOR for den sakens skyld.

Hva er Samfunnsøkonomi og hvordan lære faget? Passer det for deg?
Samfunnsøkonomi er hovedfaget innen økonomiske fag. Grunnlagt av Adam Smith (17231790). Det inngår i alle videregående studier i økonomi og ledelse på universitet og høyskole,
såvel innenlands som utenlands. Det blir viktigere jo høyere lederstilling du har i samfunnet.
Det er ikke for ingenting at Nobelprisen i økonomi deles ut i samfunnsøkonomi.
Undervisningen relateres hele tiden til dagsaktuelle samfunnsøkonomiske problemstillinger.
Har du interesse for økonomiske problemstillinger og politikk eller har lyst på å lære mer om
dem, er dette faget på deg. Hvorfor er vi nå inne i en periode med økende rente over stort sett
hele verden? Hvor lenge vil renteøkningene fortsette? Hvordan virker økt rente inn på
aksjekursene på Oslo Børs, Boligmarkedet og arbeidsmarkedet? Eller oljeprisen, hvordan
virker den inn på norsk økonomi, sysselsetting og aksjemarkedet i Norge og resten av verden?
Dette er ting vi diskuterer i samfunnsøkonomi. Faget krever ingen forkunnskaper i andre fag.
Du trenger heller ikke være spesielt flink med tall for å hevde deg her.

Vurdering
Standpunktkarakter i hvert programfag.
Samfunnsøkonomi 1: Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen.
Samfunnsøkonomi 2: Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen
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Økonomistyring
Økonomistyring kan velges som programfag over to år innenfor programområde for språk, samfunnsfag og
økonomi eller som valgfritt programfag i Vg2 og/eller Vg3. Næringslivsøkonomi består av fagene
Økonomistyring og Økonomi og ledelse.
Økonomi og ledelse bygger på Økonomistyring. Begge fagene har fem uketimer.

Hvorfor velge Økonomistyring?
Dette er et fag for deg som ønsker et forsprang hvis du ønsker å studere økonomi, eller for deg som rett og
slett ønsker å utvikle en dypere forståelse for den rollen private og offentlige bedrifter spiller i samfunnet.
Du vil lære å lese og tolke den informasjonen som ligger i en bedrifts regnskap. Dette er verdifull
kunnskap for deg som fremtidig ansatt i en bedrift og som mulig investor i aksjemarkedet. Videre får du
mulighet til å tilegne deg praktiske ferdigheter i bruk av økonomiske styringsverktøy, bl.a.
regnskapsføring, budsjettering og bedriftsøkonomiske analysemetoder m.m.

Hva er Økonomistyring? Passer det for deg?
Næringslivsøkonomi er et praktisk fag hvor prosjektarbeidsmetoder, oppgaveløsning, variert og utstrakt
bruk av digitale verktøy (PC) står sentralt. Du vil bli stimulert til kreativitet, analytisk og helhetlig tenkning
og refleksjon rundt verdivalg.
Eksempler på noen spørsmål du kan få svar på: Hvordan finner man ut om en bedrift er lønnsom? Hva kan
en bedrift gjøre for å forbedre sin lønnsomhet? Hva kan man lese ut av årsrapporten til en bedrift? Hvilke
konsekvenser får økt globalisering for næringslivet i Norge? Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker?
Hvordan kan bedriften øke endringsberedskapen sin og overleve under stadig strengere krav til en
miljømessig bærekraftig utvikling?

Hvordan lære Økonomistyring?
Ved utstrakt bruk av digitale verktøy til å løse praktiske oppgaver. Ved aktiv deltakelse i prosjekter, kritisk
bruk av kilder, presentasjoner og samtale/diskusjon i klassen. Det er også viktig å knytte kontakter og
innhente informasjon fra lokalt næringsliv og kommunale myndigheter.

Vurdering
Standpunktkarakter i hvert programfag.
Økonomistyring: Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen.

12

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Asker videregående skole

Politikk, individ og samfunn
Politikk, individ og samfunn kan velges som programfag over to år innenfor programområde
for språk, samfunnsfag og økonomi. Det består av fire programfag med fem uketimer, hvorav
tre tilbys ved Asker vgs.:
•Sosiologi og sosialantropologi kan velges som programfag i Vg2 eller Vg3
•Politikk og menneskerettigheter kan velges som programfag i Vg3
•Sosialkunnskap kan velges som programfag i Vg3
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Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi anbefales som grunnlag for de to andre programfagene.

Hvorfor velge Sosiologi og sosialantropologi?
Sosiologi og sosialantropologi er et engasjerende fag. For eksempel bruker du dine egne
livserfaringer for å belyse problemstillinger som blir tatt opp i timene. Elever og lærer
analyserer sammen de sosiale prosessene vi alle er en del av. Liker du å diskutere og drøfte
problemer knyttet til sosiale relasjoner, da er dette faget mitt i blinken for deg.
Emner som blir behandlet i faget er f.eks. Hvorfor blir noen kriminelle? Hva er den perfekte
arbeidsplassen? Hva har ulike sosiale grupper til felles? Skaper mediene sosiale forskjeller?
Hvorfor er noen rikere enn andre? Hvordan skal vi gå frem når vi skal studere andre kulturer?
Hvordan gjennomfører vi en samfunnsvitenskapelig undersøkelse? Dette er bare noen
eksempler på problemstillinger som møter elever som velger Sosiologi og sosialantropologi.
Dette faget kan med andre ord umulig bli kjedelig!

Hva er Sosiologi og sosialantropologi? Passer det for deg?
Dette er faget for deg som har lyst til å lære mer om hvordan sosiale samspill mellom
enkeltindivider fungerer og blant annet hvordan ulike sosiale grupper opptrer overfor
hverandre. Du lærer å analysere sosiale prosesser, og du vil oppleve at du etter hver skoletime
forstår mer av de sosiale relasjonene du selv er en del av. Faget omhandler også studier av
ulike kulturer i Norge og verden generelt og hvordan sosiale forhold er kulturelt betinget.
Sosiologi og sosialantropologi er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever,
men kanskje spesielt for dem som har planer om å studerer humanistiske fag, som f.eks.
sosiologi, sosialantropologi, juss, statsvitenskap, historie, journalistikk og medievitenskap.

Hvordan lære Sosiologi og sosialantropologi?
Arbeidsmetodene i Sosiologi og sosialantropologi er varierte. Tavleundervisning,
klassediskusjon, gruppearbeid, prosjektarbeid, aktiv bruk av massemedier er bare noen av de
arbeidsformene som tas i bruk. Du som velger Sosiologi og sosialantropologi vil i tillegg lære
å drøfte problemstillinger knyttet til kultur og sosiale relasjoner, og du vil oppleve at dine
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analytiske ferdigheter blir merkbart bedre. Kunnskapene som du opparbeider deg gjennom
arbeidet med faget, som for eksempel evnen til å forstå sosiale samspill, vil være svært nyttige
å ha gjennom livet.

Vurdering
Standpunktkarakter i hvert programfag.
Sosiologi og sosialantropologi: Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen.
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Historie og filosofi 1
Historie og filosofi kan velges som programfag innenfor programområde for språk, samfunnsfag
og økonomi.
Historie og filosofi 1(fem timer i uka i Vg2).

Hvorfor velge Historie og filosofi?
Historie og filosofi er et fag der du lærer om menneskene i ulike tider, hvordan de levde og hvilke
tanker som satte sitt preg på dem. Du lærer om tenkere og filosofer som har satt sitt preg på
sivilisasjonen fra de eldste tider til i dag. Dette er faget for deg som liker å diskutere spørsmål som
har mange mulige svar. Gjennom varierte arbeidsformer som analyse av kilder, filmer, lyd og
ekskursjoner vil du opparbeide deg evnen til å se de store sammenhenger og tenke kritisk.

Hva er Historie og filosofi? Passer det for deg?
Historie og filosofi er reise gjennom tiden. Vi skal innom blant annet faraoenes Egypt, filosofene i
det gamle Hellas, «Clash of civilisations» mellom kristne og muslimer i middelalderen, og
utviklingen av vitenskap og vitenskapelig tenkning.
Historie og filosofi 2 handler om moderne tid og vår egen samtid, slik som individet i moderne
tid, utvikling av og synet på vitenskap i moderne tid, utviklingen av feminismen og andre
ideologier, hvordan arkitektur og formgivning er uttrykk for moderne ideer.

Hvordan lære Historie og filosofi?
Gjennom varierte arbeidsmåter og stor grad av valgfrihet vil historie og filosofi bli et levende fag
der du selv er med å påvirke fagets innhold og arbeidsmetoder.

Vurdering:
Standpunktkarakter
Historie og filosofi 1: du kan bli trukket ut til muntlig eksamen.
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Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi og sosialantropologi anbefales som grunnlag for de to andre programfagene.

Hvorfor velge Politikk og menneskerettigheter?
Politikk og menneskerettigheter er et aktualitetsfag. Det vil si
at du trekker dagsaktuelle saker inn i timene. Elever og lærer
analyserer sammen de politiske begivenhetene og diskuterer
årsakene til blant annet maktendringene i samfunnet.
Hvem har makt i Norge i dag? Hvorfor velger mange å la være
å stemme ved valg? Hvor stor makt har mediene? Hvordan
utøver USA sin makt i verden i dag? - Dette er noen få
eksempler på problemstillinger du vil møte i faget. Liker du å
diskutere og drøfte samfunnspolitiske problemstillinger, alt fra
miljøsaker til utenrikspolitiske spørsmål, da er dette faget midt
i blinken for deg. Politikk og menneskerettigheter er faget som
ikke kan bli kjedelig!

Hva er Politikk og menneskerettigheter? Passer det for deg?
Politikk og menneskerettigheter er faget for deg som har lyst til å lære mer om hvordan det
norske og det internasjonale samfunnet fungerer. Du lærer å analysere politiske prosesser i
inn- og utland, og du vil oppleve at du forstår mer av verden rundt deg etter hver skoletime.
Faget omhandler også maktforholdene i samfunnet, ikke bare i Norge, men også i verden, og
hvordan enkeltmennesket kan påvirke ulike politiske beslutningsprosesser.
Politikk og menneskerettigheter er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte
elever, men kanskje spesielt for dem som har planer om å studere humanistiske fag, som for
eksempel statsvitenskap, historie, journalistikk og medievitenskap.

Hvordan lære Politikk og menneskerettigheter?
Arbeidsmetodene i Politikk og menneskerettigheter er varierte. Tavleundervisning,
klassediskusjon, gruppearbeid, prosjektarbeid, aktiv bruk av massemedier; dette er bare noen
av de arbeidsformene som tas i bruk. Du som velger Politikk og menneskerettigheter vil i
tillegg lære å drøfte samfunnspolitiske problemstillinger, og du vil oppleve at dine
skriveferdigheter blir merkbart bedre. Ferdighetene som du opparbeider deg gjennom arbeidet
med faget, som for eksempel evnen til å analysere nyhetsbildet, vil være svært nyttige å ha
gjennom livet.

Vurdering
Standpunktkarakter.
Politikk og menneskerettigheter: Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen.
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Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi anbefales som grunnlag for de to andre programfagene.

Hvorfor velge Sosialkunnskap?
Sosialkunnskap er et aktualitetsfag. Dagsaktuelle saker trekkes inn i undervisningen. Viktig er
det også å bruke de samfunnsvitenskapelige metodene i innsamling og bearbeiding av aktuell
informasjon. Elevene må derfor ut i dette samfunnet – ikke bare klasserommet som basis for
kunnskap og forståelse. Faget vil også kunne gi deg et godt grunnlag for videre studier
innenfor både høyskoler og universitet. Ikke minst tverrfagligheten bygger opp om dette.

Hva er Sosialkunnskap? Passer det for deg?
Sosialkunnskap er faget for deg som ønsker en inngående kunnskap og forståelse for viktige
forhold i samfunnet, som ikke minst angår unge mennesker i Norge i dag. Viktige emner som
barn og unges oppvekstvilkår (livsfaseperspektiv), velferdsforskjeller og sosiale problemer
behandles i et tverrfaglig perspektiv (for eksempel psykologi og sosiologi). Et internasjonalt
perspektiv er sentralt: menneskerettighetene gis stor oppmerksomhet. Årsaker og tiltak er en
rød tråd i behandlingen av emnene.

Hvordan lære Sosialkunnskap?
Arbeidsmetodene i Sosialkunnskap er varierte og ligner mye på metodene innenfor Politikk
og menneskerettigheter. Utvikling av elevenes evne til en vurderende og kritisk tilnærming vil
stå sentralt i de ulike metodene.

Vurdering
Standpunktkarakter.
Sosialkunnskap: Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen.
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