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Forord


Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen gjelder studieretningsfaget geografi II i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for alle løp foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i planene. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige læreplanen foreligger. Oversikt over opplærings-tilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til de endelige læreplaner for de ulike opplæringsløp foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 6. oktober 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning 

Da lille Marius i Aleksander Kiellands bok Gift måtte  svare på "flere byer i Belgia", var det god latin eller "god" geografi på den tiden. Fortsatt er det viktig med slik kunnskap, men geografi er i dag noe langt mer enn å vite navn på byer og land. Faget handler om å beskrive og forklare jord-overflaten og fenomener knyttet til den, både av naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig art. Geografi henter kunnskaper fra andre fag, men er selv like viktig bidragsyter til andre fag, til yrker og ikke minst til det allmenndannede menneske som skal delta i den demokratiske beslutningsprosessen i samfunnet.

Ut fra fagets egenart blir kartet et viktig hjelpemiddel. Kartet har imidlertid et vidt spekter av bruksområder innenfor en rekke fagområder. Å stadfeste data, enten på papir eller digitalt, hører med i beskrivelsen av både fortid, nåtid og framtid.

God "gammeldags" geografi var det å kunne høyden på både Galdhøpiggen og Mount Everest, lengden på Nilen og Østerdalen, hvor mange millionbyer det var i Kina osv, osv. Statistikken burde man helst ha i hodet. Faktakunnskaper er fortsatt nyttige å ha, men vel så nyttig er det å kunne finne fram til og anvende statistikk på rette måten. Ikke bare i geografi, men i en rekke andre fagområder er det nødvendig å "beherske" statistikken.

Gjennom tidene har stater oppstått og gått til grunne. Å holde styr på hvor grensene mellom nasjonalstater gikk til en hver tid, var viktige geografiske beskjeftigelser. Mange elever har måttet tegne inn grenser mellom land på et blindkart over Europa. Slike ferdigheter er man ikke så opptatt av lenger, men det å kjenne Europas nasjonalstater og litt om bakgrunnen til dem er viktig både i historie og geografi.

Region betyr i mange tilfeller et område som er administrativt avgrenset og som har klare grenser. Måter å inndele områder på kan være langt flere enn nettopp det. Felles trekk eller samkvem mellom mennesker finnes ofte på tvers av grenser og nye regioner kan dannes ut fra dette. 

Handel og samferdsel mellom mennesker og regioner har klare mønstre og årsaker. Å spørre om hvor, hvordan, og hvorfor dette finner sted, er viktige spørsmål geografene prøver å gi svar på. Derfor er også spørsmål knyttet til lokalisering viktige i faget. Hvilke faktorer er det som bestemmer plasseringen av ulik næringsvirksomhet eller hvorfor folk bor der de bor? 

Samfunnet preges i dag av økt internasjonalisering. Selv om Norge er et lite land, har vi en viktig rolle å spille i mange internasjonale fora, samtidig som internasjonale forhold i stadig sterkere grad virker inn på vår hverdag. Det er derfor viktig med kunnskaper om befolkning, ressurser og miljø som bakgrunn for mange globale økonomiske og politiske spørsmål.

I samfunnsgeografien er befolkningens levekår viktig å beskrive og forklare. I en verden der befolkningsveksten ser ut til å være for høy, og de ressursene vi disponerer kan bli for knappe, er det spenningsfelter som gir grunn til refleksjon. Ikke minst gjelder dette fordelingen av godene på jorden. I denne forbindelsen er industrialiserte lands forhold til utviklingsland, ofte beskrevet som nord-sør-forholdet, et viktige tema i geografien.

I geografi drøftes sentrale spørsmål knyttet til miljø og utvikling. Studieretningsfaget geografi gir solid kunnskap om mange viktige miljøproblemer. Globalt sett er så å si alle miljøproblemer direkte eller indirekte knyttet til befolkningsvekst og ressursutnyttelse som er to av de mest sentrale emnene i faget.

1.2	Geografi II (samfunns- og regionalgeografi)

Geografi II er studieretningsfag med to moduler. Modul 1 er på 112 årstimer med i hovedsak et globalt perspektiv. Modul 2, som omfatter mål 7, er på 75 årstimer og tar for seg Europa.

Studieretningsfaget geografi II bygger på det felles allmenne faget geografi. 

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter



Elevene skal

	ha grundig kunnskap om kart og statistikk, og kunne bruke slike hjelpemidler

	problematisere begrepet region, og kunne gjøre rede for grunnlaget for regiondannelse

	utvikle forståelse for de globale befolkningsproblemene som aktualiseres i stadig sterkere grad og vurdere mulige løsninger på problemene
	
	kunne drøfte miljøproblemer i forhold til befolkningsvekst og ressursutnytting

	kjenne bakgrunnen for næringslivets lokalisering og omlokalisering

	forstå de geografiske mønstre som dannes av handel og samferdsel

	ha kunnskap om den tredje verden og nord-sør-forholdet og om hvordan nord-sør-problemene kan løses

	kunne drøfte og gjøre rede for natur- og samfunnsforhold i Europa og gjennomføre en mer inngående studie av et land eller en region

	ha evne til å arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre

	kunne forholde seg kritisk til det stoffet det arbeides med og kunne drøfte etiske problemstillinger

	ha evne til å stå for egne meninger og begrunne egne valg

	ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn og religion

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig




	
	





Mål 1	Kart og statistikk
Elevene skal kjenne de viktigste kartografiske presentasjoner. De skal kunne lese, tolke 
og anvende ulike typer moderne kart og statistikk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne noen eldre forestillinger om verdensbildet og de viktigste kartografiske presentasjoner i dag

1b	kunne lese, tolke og anvende de viktigste typer kart og satelittbilder

1c	kjenne til de ulike geografiske statistiske enhetene (krets, kommune osv.)

1d	kunne bruke noen viktige statistiske databaser og kjenne til hvordan datafangst og ajourføring foretas

1e	kunne lage temakart ut fra et statistisk materiale

1f	kjenne til hvordan geografiske informasjonssystemer kan nyttes til vurdering av miljø- og samfunnsforhold


Mål 2	Region og regionalisering
Elevene skal kjenne til ulike måter å regionalisere på. De skal gjøre rede for dannelsen av sentrale regioner og kunne drøfte regionbegrepet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne drøfte regionbegrepet og kjenne til ulike måter å regionalisere på

2b	kjenne eksempler på naturgeografiske regioner

2c	kjenne eksempler på regiondannelser ut fra økonomisk samkvem, språk og etnisk sammensetning

2d	kunne gjøre rede for EU som eksempel på utvikling av en økonomisk og politisk region

2e	kunne drøfte dannelsen av nye nasjonalstater som resultat av oppsplitting av regioner

2f	kjenne eksempler på aktuelle regionalpolitiske tiltak og diskusjoner i Norge







Mål 3	Befolkningsutvikling og befolkningspolitikk
Elevene skal kunne forstå og diskutere befolkningsutviklingen globalt og i Norge ut fra demografiske forhold, samfunnsforhold og miljøforhold

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for forskjellene i demografisk overgang mellom ulike typer land

3b	kunne problematisere begrep som overbefolkning og bæreevne, drøfte  befolknings-utviklingen i verden ut fra tilgang på  mat, vann og energi og vurdere løsninger på 
         problemer som overbefolkning skaper

3c	kunne gjøre rede for ulike teorier om befolkningsvekst (f.eks. Malthus og Marx)

3d	kunne drøfte ulike typer befolkningspolitikk, historisk og i dag

3e	kjenne årsakene til og konsekvensene av de viktigste flyttestrømmene internasjonalt 
 
3f	kunne forklare årsaker til og konsekvenser av urbanisering, spesielt i utviklingsland 


Mål 4	Lokalisering og omlokalisering
Elevene skal forstå bakgrunn for og gjøre rede for lokalisering av næringsvirksomhet med vekt på industrilokalisering

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for viktige lokaliseringsfaktorer for ulike typer næringsvirksomhet (primær-, sekundær- og tertiærnæringer)

4b	kunne drøfte endringer i betydningen av lokaliseringsfaktorene for industri

4c	kunne gjøre rede for omlokalisering av viktige industrigreiner globalt

4d	kunne drøfte konsekvenser av omlokalisering av industri


Mål 5	Internasjonal handel og samferdsel
Elevene skal kjenne bakgrunnen for og hovedtrekkene ved internasjonal handel og samferdsel

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	gjøre rede for hvordan arbeidsdeling og regional spesialisering fører til utveksling av varer


5b	forklare hovedmønsteret i verdenshandelen med de viktigste jordbruksvarer, råvarer og industrivarer 

5c	kjenne til viktige lover, avtaler og organisasjoner som påvirker handelsmønsteret

5d	kunne gjøre rede for og vurdere rollen de flernasjonale selskapene spiller i verdens-økonomien

5e	kjenne hovedtrekkene i Norges utenrikshandel

5f	kunne drøfte økonomiske og miljømessige sider ved vei-, jernbane-, sjø- og lufttransport

5g	kunne drøfte tiltak innenfor handel og samferdsel som kan bidra til økonomisk vekst i 
	u-land


Mål 6	Den tredje verden og nord-sør-forholdet 
Elevene skal kunne gjøre rede for kjennetegn og utviklingstrekk ved land i den tredje verden, og forholdet mellom utviklingsland og den industrialiserte delen av verden

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gjøre rede for sentrale kjennetegn og historiske trekk ved land i den tredje verden

6b	kunne problematisere begrepet utvikling, og gjøre rede for ulike teorier om og strategier for utvikling

6c	kunne gjøre rede for u-landenes rolle i internasjonal arbeidsdeling og handel og drøfte alternative måter å organisere verdenshandelen på med tanke på en mer rettferdig global 
	ressursfordeling

6d	kunne gjøre rede for ulikheter mellom u-land, og forklare den økonomiske utvikling i ny- industrialiserte land

6e	kunne gjøre rede for sentrale miljø- og ressursproblemer i den tredje verden og kjenne til mulige løsninger

6f	kjenne prinsippene for norsk utviklingshjelp og kunne drøfte aktuelle bistandsprosjekter

6g	kjenne til forskjeller mellom ulike grupper og kjønn i u-land, med særlig vekt på kvinners situasjon







Mål 7	Europa
Elevene skal ha grunnleggende kunnskap om natur- og samfunnsforhold i Europa, velge 
et europeisk land eller en region, og på grunnlag av en selvstendig studie av landet eller  
regionen utarbeide en rapport. 

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne avgrense og diskutere begrepet Europa

7b	kunne gjøre rede for viktige trekk ved naturgrunnlaget 

7c	kjenne til viktige næringsgeografiske regioner 

7d	gjøre rede for hovedtrekk i bosettingsmønsteret

7e	kunne gjøre rede for sentrale migrasjonsstrømmer innen og i Europa

7f	kjenne til minoriteter og etniske konflikter 

7g	kunne drøfte regionalt samarbeid 

7g	kunne drøfte viktige miljø- og ressursproblemer 

7h      ut fra tilgjengelige kilder utarbeide og presentere en rapport om et land eller en 
          region i Europa











Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

Elevene skal gjennom skoleåret gjennomføre ett eller flere prosjektarbeid. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstilliger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer 

Ved vurderingen må det også legges vekt på elevenes evne til å bruke geografisk kunnskap i en regional studie. 

Ved muntlig eksamen skal elevene også kunne gjøre rede for prosjektarbeid.
















Vedlegg 1



1.1	Timetall og moduler

Studieretningsfaget geografi II (samfunns- og regionalgeografi) med gjennomsnittlig 
5 uketimer, kan deles inn i 2 moduler.


Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt
uketimer)
Modul 1  Mål 1-6
112
3
Modul 2  Mål 7
75
2





Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer).
Gjennomsnittlige uketimer dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 3 uker.*















*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimert løp). For grupper eller 	enkelt elever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.






Vedlegg 2



Vurdering i geografi II.




Standpunktkarakterer

Det gis en standpunktkarakter i faget.
Resultatet av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller en muntlig eksamen. Oppgaver til skriftlig eksamen  utarbeides sentralt. Oppgaver til muntlig eksamen utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen etter retningslinjer gitt av departementet.





Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

