FAGBESKRIVELSER
PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK,
SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
VIDEREGÅENDE KURS 2 (VG2)
Velg ett av fagene fra hver blokk

BLOKK 1
Økonomistyring (Vg2)
Økonomistyring består av tre hoved områder: Næringsliv
og samfunn, etikk og miljø og økonomistyring. Faget skal gi
elevene kunnskap om bedrifter og deres interessenter, mål og
arbeidsbetingelser. Elevene skal også lære å føre og avslutte
regnskap, beregne nøkkeltall, samt sette opp kalkyler og
budsjetter. Bruk av digitale verktøy er sentralt.

Kommunikasjon og kultur 1 (Vg2)
I dette faget kommer vi til å ta for oss forskjeller og likheter
på Norge og andre land og kulturer. Både næringslivet og det
politiske Norge har stort behov for kompetanse om hvordan
de andre tenker og føler når man skal forhandle om viktige
kontrakter, drive hjelpearbeid i uland, fredsarbeid i
konfliktområder – eller rett og slett være en god reiseleder!

Internasjonal engelsk (Vg2)
Faget handler om det engelske språket på verdensbasis. Her
diskuterer vi globale utfordringer, vurderer engelskspråklige
mediers rolle i det internasjonale samfunnet, samt jobber
med film og litteratur innenfor det engelske språket. Vi jobber
inten– sivt med å forbedre din språklige kompetanse.

Psykologi 1 (Vg2)
Faget tar utgangspunkt i hvordan psykologi har blitt et viktig
fagfelt. Deretter tar faget for seg temaer som
utviklingspsykologi, læring, biologi og hvordan prosesser i
kroppen påvirker menneskets liv og opplevelse av seg selv.
Psykologi 1 tar også for seg hvordan menneskers psykiske
helse påvirkes av den tiden vi lever i.

BLOKK 2
Sosiologi og sosialantropologi (Vg2)

Du lager egne medieuttrykk som reklame, blogg, film og radio
med skolens utstyr.

Rettslære 1 (Vg2)
Rettslære 1 er et fag alle vil ha stor praktisk nytte av.
Dette gjelder både i arbeidslivet og privat. Faget gir en solid
innføring i helt sentrale juridiske emner, og er en solid platt
form for videre studier. Hovedområder er: Metodelære, familie
rett, arverett, arbeidsrett og likestilling, strafferett og
rettergangs ordningen.

Samfunnsøkonomi 1
Dette faget tar for seg hvordan økonomiske forhold preger
samfunnet vårt. Et tema er markedet for varer og tjenester,
blant annet hvordan priser blir fastsatt. Vi ser også på
viktige økonomiske faktorer i samfunnet som arbeidsmarkedet,
nasjonalregnskap og pengepolitikk. Utfordringer knyttet til
inntektsforskjeller og miljøproblemer blir også vektlagt.
Dessuten bruker vi tid på internasjonale markeder og
betydningen av handel mellom stater.

BLOKK 3
Markedsføring og ledelse 1 (Vg2)
Faget gir innblikk i hvordan organisasjoner arbeider for å
synliggjøre tilbud og påvirke forbruket, og bidrar til økt
forståelse for hvilken rolle organisa sjoner spiller i samfunnet.
Hoved områder er: Marked og målgrupper, psykologi og
kjøpsatferd, konkurranse virkemidlene pris, kommunikasjon,
samt organisasjon og ledelse.

Internasjonal engelsk (Vg2)
Faget handler om det engelske språket på verdensbasis.
Her diskuterer vi globale utfordringer, vurderer engelsk–
språklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet, samt
jobber med film og litteratur innenfor det engelske språket.
Vi jobber intensivt med å forbedre din språklige kompetanse.

Er du interessert i å forstå mer av samfunnet rundt deg, er
dette et svært nyttig fag. Faget tar for seg årsaker til krimi–
nalitet og ulike former for straff, og ser på hvordan vi kan
forstå vår egen og andres kultur bedre. Dette er et fag med få
fasitsvar, men med mange livlige diskusjoner. Et viktig mål er
å utvikle evnen til å forstå, analysere og vurdere viktige sider
aktuelle saker og problemer.

Rettslære 1 (Vg2)

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Vg2)

VIDEREGÅENDE KURS 3 (VG3)

Vi lever i et mediesamfunn. Hver eneste dag bruker vi TV,
aviser og Internett. Vi får det meste av både informasjon og
underholdning herfra. Samtidig blir skillet mellom tilskuer og
deltaker stadig mindre. Vi viser oss frem i sosiale medier og
stadig flere er deltakere i realityserier. Hva gjør denne
utviklingen med oss som enkeltpersoner og samfunnet vi alle
er en del av? Vi jobber også med praktisk medieproduksjon.
Hvordan kommuniserer vi budskap effektivt gjennom mediene?

Rettslære 1 er et fag alle vil ha stor praktisk nytte av. Dette
gjelder både i arbeidslivet og privat. Faget gir en solid
innføring i helt sentrale juridiske emner, og er en solid
plattform for videre studier. Hovedområder er: Metodelære,
familie rett, arverett, arbeidsrett og likestilling, strafferett og
rettergangs– ordningen.

Velg ett av fagene fra hver blokk

BLOKK 1
Samfunnsfaglig engelsk (Vg3)
Samfunnsfaglig engelsk bygger på Internasjonal engelsk fra
Vg2. Faget handler om å kunne drøfte samfunnsfaglige emner
innenfor det engelskspråklige språkområde og i områder der
et engelskspråklig land er involvert.

FAGBESKRIVELSER
PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK,
SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
Dette faget kan du velge i tillegg til engelskspråklig litteratur og
kultur eller som en egen enhet.

Økonomi og ledelse 2 (Vg3)
Økonomi og ledelse bygger på Økonomi styring fra Vg2. Faget
består av de tre hovedområdene bedrift og samfunn,
markedstilpasning og produksjonsplanlegging, samt
organisasjon og ledelse. Faget gir kunnskap om bedrifters
samfunnsansvar, interessekonflikter og konse kvenser av
globalisering.

Kommunikasjon og kultur 3 (VG3)
Kommunikasjon og kultur 3 bygger på Kommunikasjon og
kultur 1 fra Vg2. Faget handler om kommunikasjon mellom
mennesker med ulik etnisk bakgrunn. Vi ser på forskjellige
uttrykksformer innenfor litteratur, kunst og annen kultur, og på
mellom menneskelige forhold – ikke minst innenfor vårt eget
land der vi har våre gamle minoriteter som samer, kvener og
sigøynere og andre viktige minoriteter.

film og radio med skolens utstyr. I mange yrker er det viktig å
ha kunnskap og innsikt i hvordan mediene virker. Faget gir deg
et godt utgangspunkt for videre studier.

Sosialkunnskap (Vg3)
I dette faget fordyper du deg i hvordan det er å vokse opp og
leve i det norske samfunnet. Vi ser på viktige problemer som
kan oppstå, for eksempel mis handling, rus og kriminalitet.
Innsikt i viktige utfordringer det norske velferdssystemet står
overfor er vektlagt. Faget er delvis en videreføring av emner fra
Sosiologi og sosialantropologi i Vg2, men du trenger ikke dette
faget for å velge Sosialkunnskap.

Rettslære 2 (Vg3)
Rettslære 2 gir i likhet med Rettslære 1, en solid innføring i helt
sentrale juridiske emner som avtalerett, erstatningsrett,
kjøpsrett, forvaltnings rett og menneskerettigheter. Faget er en
solid plattform for videre studier.

Samfunnsøkonomi 2
Psykologi 2 (Vg3)
Tar for seg psykologiens retninger og bruksområder i dagens
samfunn. Faget fordyper seg blant annet i sosialpsykologi, som
innebærer å se individet som en del av det sosiale fellesskapet.
Et annet hovedområde er ulike kommunikasjonsmåter og
former for samhandling. Her studerer vi kommunikasjon på
tvers av og innenfor ulike kulturer. Kommunikasjon knyttet til
massemedia og digital kommunikasjon blir også vektlagt. Det
siste hoved emnet handler om ulike typer forebyggende
helsearbeid. Det dreier seg om ulike psykiske vansker, og
hvordan disse kan forebygges og behandles.
Spansk fellesfag 1+2 :
Spansk 2 bygger på Spansk 1 fra Vg1 og Vg2. Spansk går over
alle tre år. Det blir derfor obligatorisk på Vg1/Vg2/Vg3 for
elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen.

BLOKK 2
Politikk og menneskerettigheter (Vg3)
Dette er faget for deg som er interessert i å lære om makt,
demo krati, og menneskerettigheter. Fagets ene hoveddel tar
for seg det internasjonale samfunnet: Hvorfor blir det krig,
terrorisme og konflikter? Fagets andre hoveddel tar for seg
det norske demokratiet: Hvordan blir Norge styrt? Politikk og
menneskerettigheter gir et svært godt grunnlag for å forstå,
analysere og vurdere aktuelle temaer i verden.

Her fordyper man seg i mange av de samme emnene som ble
introdusert i Samfunnsøkonomi 1. Vi ser videre på
markedsteori, pris og konkurranse vs. monopol. Økonomisk
vekst, nasjonalregnskap, pengepolitikk og arbeidsmarkedet
er andre viktige temaer. Vi møter også igjen utfordringer når
det gjelder innteksforskjeller i og mellom stater, økonomisk
utvikling og miljøproblemer. Årsaker og virkninger av
internasjonal handel er også her et viktig tema. Vi ser nærmere
på viktige organisasjoner i verdensøkonomien, som EU og
WTO.

BLOKK 3
Engelskspråklig litteratur og kultur (Vg3)
Engelskspråklig litteratur og kultur bygger på Internasjonal
engelsk fra Vg2. I dette faget er vi opptatt av litteratur, samt
film og musikk fra hele den engelskspråklige verden. Du kan
ta dette faget i tillegg til samfunnsfaglig engelsk, eller som en
uavhengig modul.

Markedsføring og ledelse 2 (Vg3)
Markedsføring og ledelse 2 bygger på Markedsføring og
ledelse 1 fra Vg2. Faget gir innblikk i hvordan organisasjoner
arbeider for å synliggjøre tilbud og påvirke forbruket, og å
bidra til økt forståelse for hvilken rolle organisa sjoner spiller
i samfunnet.

Rettslære 2 (Vg3)
Medie- og informasjonskunnskap 2 (Vg3)
Dette faget bygger videre på Medie– og informasjons–
kunnskap 1. Sentrale emner utdypes, og nye emner med
hovedvekt på internasjonale medier og problemstillinger
trekkes inn. Vi jobber også videre med praktisk medieproduksjon.
Hvordan kommuniserer vi budskap effektivt gjennom
mediene? Du lager egne medieuttrykk som reklame, blogg,

Rettslære 2 gir i likhet med Rettslære 1, en solid innføring i helt
sentrale juridiske emner som avtalerett, erstatningsrett,
kjøpsrett, forvaltnings rett og menneskerettigheter.
Faget er en solid plattform for videre studier.
Mer informasjon om fag innen programområde for språk,
samfunnsfag og økonomi finner du på www.wang.no

