
Samfunnsøkonomi

Kjært barn har mange navn – dette faget har hatt mange navn, som 
sosialøkonomi, statsøkonomi, nasjonaløkonomi. Men det har alltid 
handlet om økonomien i samfunnet, en samfunnsvitenskap som 
studerer hvordan det økonomiske livet i samfunnet fungerer. 



Om du velger samfunnsøkonomi, møter du 
denne skolehverdagen:

➢ Samfunnsøkonomi tar for seg hvordan vi bør 
innrette samfunnet for at ressursene skal 
utnyttes best mulig

➢ Faget gir en beskrivelse av mekanismene 
som styrer økonomien i samfunnet.

➢ I undervisningen blir det lagt vekt på 
variasjon i metoder og læringsarenaer slik at 
du som elev blir nysgjerrig på faget.

➢ Du lærer å samarbeide, reflektere og tenke 
kritisk. 

➢ Sentralt i faget står forståelse og tolkning av 
aktuelle samfunnsøkonomiske 
problemstillinger i nyhetsbildet.

Samfunnsøkonomi 1 og 2 gir deg:
Et allmenndannende fag som gjør deg bedre rustet til 
å treffe egne valg, kunne delta aktivt i arbeidslivet og 

samfunnsdebatten. 
Et godt utgangspunkt for de som ønsker videre 
utdanning i økonomi eller andre samfunnsfag. 

Du får vite mer om:
Hvordan påvirker lånemarkedet i USA   

norskarbeidsledighet?
Hvorfor får vi finanskriser?

Hva som bestemmer prisen på en vare?
Hvordan fungerer aksjemarkedet?

Hvorfor har vi skatter og avgifter?
Kan miljøproblemene løses med samfunnets 

økonomi?   



Faget består av….

• Samfunnsøkonomi er både et teoretisk og et 
empirisk fag med eksempler som vi knytter til 
nåtid og fortid. 

• Vi ser på modeller for å forklare økonomiske 
sammenhenger. 

• Med eksempler prøver vi å forstå økonomiske 
sammenhenger for å se om de teoretiske 
modellene gir en god beskrivelse av 
virkeligheten. 

• Samfunnsøkonomi handler om produksjon, 
fordeling og utnyttelse av varer og tjenester og 
samfunnets organisering av disse i 
institusjoner som pengevesen, foretaksformer, 
markeder og så videre.



Samfunnsøkonomifaget består av deler….

Hovedområder
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Høyskolestudent om 
samfunnsøkonomi….

• Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man 
begynner på samfunnsøkonomi?

• For det første ser jeg at de som har tatt samfunnsøkonomi på 
videregående stiller ganske sterkt, for da har du allerede lært 
hvordan man skal tenke i slike baner.

• Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

• Jeg var ikke så veldig klar over det teoretiske grunnlaget til 
fagfeltet, så jeg hadde bare en vag forståelse av hva 
samfunnsøkonomi var. Det tok litt tid for meg å lære å tenke på 
riktig måte.

• Samfunnsøkonomi på vgs har vært svært nyttig på siv.øk studiet
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Undervisning og vurdering i faget….

FAGDAGENE

• Forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, 
eksternt besøk, aktualiteter, nyhetsbildet mv.

• Underveisvurdering og standpunktkarakter.

EKSAMEN

• Samfunnsøkonomi 1: Elevene kan trekkes ut til 
muntlig eksamen. 

• Samfunnsøkonomi 2: Elevene kan trekkes ut til 
skriftlig eller muntlig eksamen. 



Lærere du kan snakke med om økonomifagene:

Hege Nerhus

Inger-Merethe Nisted

Tom Strømnes

Carina Bratli,
avdelingsleder økonomifag

Helge Vidar Sørheim

Trine Sundene Marthinsen


