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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 omfatter studieretningsfaget samfunnskunnskap i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. 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 planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud 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 den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 30. august 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon 


1.1	Innledning

Toleranse, kritisk sans, reflekterte holdninger, evne til å treffe bevisste valg og delta aktivt i samfunnslivet er viktige elementer i samfunnskunnskap. Videre er det et mål for faget at elevene skal kunne engasjere seg i samfunnsproblemer som de kan kjenne igjen fra sin egen virkelighet eller fra nyhetsbildet, og som berører sentrale verdier. Faget skal gi grunnleggende kunnskaper og samtidig være åpent for diskusjon og vurdering av den løpende samfunnsdebatten. En forutsetning er at elevene kan benytte kildematriale og at de får opplæring og øvelse i å bruke informasjonsteknologi.

Opplæringen i samfunnskunnskap (2SK), sosiologi og sosialantropologi, skal gi forståelse for hvorfor vi handler som vi gjør, hvordan vårt eget og andres samfunn er bygd opp og hvordan sentrale samfunnsoppgaver blir løst i ulike samfunn. Sosiale systemer som familie, skole og bedrifter ivaretar slike samfunnsoppgaver og setter grenser for menneskers handling, men sam-tidig kan menneskene også påvirke og forandre måten de sosiale systemene fungerer på. Alle samfunn bygger på et felles grunnlag av normer og verdier som alltid vil være i endring. Dessuten vil det alltid forekomme ulike former for avvik. Menneskelig samkvem er basert på bytte og fordeling av goder og byrder, og i denne fordelingsprosessen kan det oppstå sosiale konflikter, der de grupper som har størst innflytelse som oftes vil få ivaretatt sine interesser. 

Opplæringen i samfunnskunnskap (3SK-A), norsk og internasjonal politikk, skal gi innsikt i ulike sider ved det politiske system. Politiske og administrative organer regulerer samfunnsgruppers og individers atferd og påvirker fordelingen av goder og byrder i samfunnet. Faget vil på den ene siden legge vekt på generelle trekk ved den politiske beslutningsprosessen, oppbygningen av politiske institusjoner, ulike kanaler for politisk påvirkning og forholdet mellom de ulike deltak-erne i den politiske prosessen. På den andre siden vil faget skape forståelse for forutsetningene for et reelt demokrati og gi kunnskaper om ulike interesser og verdier som gjør seg gjeldende blant annet når det gjelder miljøpolitikk, sikkerhetspolitikk, utviklingspolitikk, nasjonale og etniske konflikter.

Opplæringen i samfunnskunnskap (3SK-B), sosialkunnskap, skal gi innsikt i forholdet mellom menneske og samfunn i forskjellige livsfaser, og gi kunnskaper om levekår til barn, voksne og gamle. Selv om den moderne velferdsstaten har gitt folk flest sosial og økonomisk trygghet, opplever mange mennesker en vanskelig livssituasjon. I sosialkunnskap analyserer en årsakene til sosiale problemer og drøfter hva som kan gjøres for å forebygge og løse problemene. Opplæringen tar også opp spørsmål omkring menneskerettigheter og problemer i forhold til u-land.

I drøftingen av de ulike problemstillingene som reises i samfunnskunnskap vil det være naturlig å trekke linjer til andre fag som f.eks. politisk idéhistorie, sosialøkonomi, geografi og historie. 




1.2	Samfunnskunnskap i videregående opplæring

Samfunnskunnskap består av tre moduler: samfunnskunnskap (2SK) - sosiologi og sosialantropologi, samfunnskunnskap (3SK-A) - norsk og internasjonal politikk og samfunnskunnskap (3SK-B) - sosialkunnskap. Opplæring i 2SK tilbys normalt på videregående kurs I, mens opplæring i 3SK-A og/eller 3SK-B tilbys normalt på videregående kurs II.

Modulene kan tilbys uavhengig av hverandre.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget samfunnskunnskap

Elevene skal

	ha kunnskaper om begreper, modeller og arbeidsmetoder som er sentrale i samfunnsfagene

	kunne drøfte samfunnsspørsmål ut fra ulike politiske, økologiske, kulturelle, økonomiske og etiske perspektiver

	utvikle evne til å se og formulere problemstillinger og kunne finne og strukturere informasjon ut fra en problemstilling

	ha kunnskaper om hvordan samfunn er bygd opp, ha innsikt i viktige samfunnsprosesser og kunne sammenligne ulike kulturer

	kunne påvise sammenhenger mellom politiske beslutninger lokalt, nasjonalt og globalt 

	ha kunnskaper om samspillet mellom individ og samfunn, kunne drøfte hvordan mennesket kan forme egen utvikling og ta samfunnsansvar

	utvikle evne til å forstå og møte konflikter som oppstår mellom mennesker med ulik etnisk bakgrunn

	kunne delta i diskusjoner om sentrale samfunnsspørsmål og utvikle evnen til kritisk tenkning

	utvikle gode arbeidsvaner og kunne ta ansvar for egen læring og kunne samarbeide med andre 

	kunne bruke samfunnsvitenskapelige metoder i praktisk feltarbeid for å samle, bearbeide, organisere og presentere stoff som belyser viktige samfunnsspørsmål

	kunne bruke informasjonsteknologi som hjelpemiddel til å få kunnskap om faglige problemstillinger







2.2	Samfunnskunnskap (2SK) - sosiologi og sosialantropologi 


Mål 1
Elevene skal kjenne samfunnsvitenskapelige tenkemåter og metoder, kunne bruke de arbeidsredskapene som samfunnsfagene benytter og kunne ta stilling til etiske problemer i samfunnsforskningen 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til framveksten av samfunnsvitenskapene nasjonalt og internasjonalt

1b	ha kunnskap om noen sentrale forklaringsmodeller og teorier i samfunnsvitenskapene

1c	kunne bruke samfunnsvitenskapelige metoder til å gjennomføre mindre undersøkelser og kunne peke på feilkilder ved slike undersøkelser

1d	kunne kritisk vurdere resultater av undersøkelser


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan sosialiseringsprosessen former individets personlige og sosiale utvikling. De skal ha kjennskap til samspillet mellom individ og samfunn og kunne vurdere ulike former for avvik

Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne bruke grunnleggende begreper knyttet til sosialisering

2b	kunne drøfte hvordan sosial adferd kan være knyttet til ulike former for kommunikasjon

2c	ha kunnskap om og kunne forstå hvordan familie, venner, skole, massemedia, arbeidsplass og religiøse samfunn påvirker og former individet

2d	kunne drøfte hvordan sosialiseringsfaktorer som subkulturer, organisasjoner, gjenger og nærmiljø kan forme individet

2e	kunne drøfte hvordan enkeltmennesket kan påvirke sine sosiale omgivelser

2f	ha kunnskaper om hvorfor sosial konflikt og sosialt avvik oppstår og kunne drøfte ulike måter å møte sosiale konflikter på

2g	kunne gjøre rede for ulike former for kriminalitet og kjenne til samfunnets reaksjonssystem overfor kriminelle 

2h	kunne drøfte virkninger av ulike straffemetoder og kunne gjøre rede for ulike former for kriminalforebyggende tiltak
Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan ulike samfunn er bygd opp og endrer seg og kunne sammenligne ulike kulturer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om hvordan ulike samfunn ivaretar grunnleggende menneskelige behov og kunne gjøre rede for hvordan disse kan bli ivaretatt av sosiale systemer i ulike kulturer

3b	kunne gjøre rede for faktorer som kan bidra til å opprettholde og endre et samfunn

3c	kunne gjøre rede for religionenes, ideologienes og vitenskapens samfunnsmessige betydning

3d	kunne gjøre rede for ulike oppfatninger av begrepet kultur og hvordan kulturbegrepet kan brukes til å forstå og analysere sosiale relasjoner innen og mellom grupper

3e	kjenne til framveksten av Norge som et flerkulturelt samfunn og kunne drøfte årsaker til dannelse av fordommer  

3f	kunne drøfte forholdet mellom storsamfunnet og samer i Norge


Mål 4
Elevene skal kunne vurdere sammenhengen mellom produksjon og samfunnsendring og kunne drøfte arbeid og produksjon i et internasjonalt, økologisk, økonomisk og sosialt perspektiv

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kjennskap til sammenhengen mellom ressurstilgang, produksjon og teknologi og kunne gjøre rede for miljømessige konsekvenser av vår tids produksjons- og forbrukermønster

4b	ha kjennskap til framveksten av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og kunne gjøre rede for virkninger av utviklingen

4c	kjenne til hovedtrekkene ved arbeidsliv og arbeidsmarked i Norge og kunne se hjemlige forhold i et internasjonalt perspektiv

4d	ha kjennskap til hvordan lønnsdannelse skjer og kunne drøfte hvordan lønnsskiller oppstår og opprettholdes

4e	ha kjennskap til kvinners rolle i arbeidslivet, og kunne drøfte kjønnsdeling i arbeidsmarkedet

4f	kunne gjøre rede for sentrale organisasjonsteorier 

4g	kunne vurdere hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om makt- og bytteforhold og forstå hvordan sosial ulikhet oppstår

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kjennskap til ulike oppfatninger av makt og former for maktanvendelse på ulike nivåer i samfunnet

5b	kjenne til ulike prinsipper for fordeling og kunne se fordeling som en grunnleggende politisk og økonomisk prosess knyttet til makt og beslutninger

5c	kunne bruke lagdelings- og klassemodeller i analyse av sosial ulikhet og mobilitet

5d	kunne gjøre rede for sosial ulikhet ut fra kjønn, alder, etnisk og sosial tilhørighet 



2.3	Samfunnskunnskap (3SK-A) - norsk og internasjonal politikk 


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om sentrale begreper i studiet av politiske prosesser på ulike nivå 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for ulike definisjoner av begrepet politikk og ha kjennskap til et utvalg sentrale politiske tenkere

1b	kunne forklare demokratibegrepet og analysere vårt og andre lands politiske systemer i lys av ulike oppfatninger om hva demokrati er

1c	kunne analysere den politiske beslutningsprosessen, definere begrepene makt og ressurser og kunne drøfte formelle og uformelle maktforhold i vårt politiske system

1d	kunne vise hvordan politikk kan analyseres ut fra harmoni/konflikt-perspektiver






Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om politiske institusjoner og forvaltningsorganer og kunne analysere forholdet mellom dem

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for Regjeringens, Stortingets, domstolenes og Sametingets oppgaver, sammensetning og organisering, og kunne drøfte hvilke roller de har i vårt politiske system

2b	kunne gjøre rede for det parlamentariske prinsipp og diskutere hvordan dette prinsippet praktiseres i vårt politiske system

2c	kunne gjøre rede for den statlige forvaltningens oppgaver og organisering og drøfte hvilken plass den har i vårt politiske system

2d	kunne drøfte problemstillinger som berører forholdet mellom sentralisering og desentrali-sering, sentralmakt og lokalstyre og forholdet mellom storsamfunnet og minoriteter

2e	kunne gjøre rede for ulike kommunetyper, kommunens oppgaver, organisering, forvaltning og det kommunale valg- og styringssystemet


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om begrepet "politisk kanal" og sentrale problemstillinger som kan knyttes til den enkelte kanal. De skal kunne gjøre rede for sammenhengen mellom de ulike kanalene og kunne drøfte de muligheter individer og grupper har til å gjøre seg nytte av kanalene

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for den historiske utviklingen av de politiske partiene i Norge, utviklingen av partisystemet og kunne angi grunntrekkene i partienes prinsipp-programmer

3b	kunne gjøre rede for valgordninger og stemmerettsregler og kunne drøfte valgdeltakelse og valgatferd

3c	ha kunnskap om ulike typer interesseorganisasjoner i vårt samfunn, kunne analysere hvilke muligheter organisasjonene har til å påvirke fordelingen av goder og byrder og kunne drøfte organisasjonenes rolle i vårt politiske system

3d	ha kunnskaper om ulike medier og kunne analysere hvilke muligheter disse har til å påvirke fordelingen av goder og byrder og drøfte deres betydning i vårt politiske system

3e	kunne gjøre rede for ulike aksjonsformer og andre framgangsmåter som blir brukt av ulike pressgrupper og enkeltpersoner for å påvirke fordelingen av goder og byrder og kunne drøfte aksjoners betydning for demokratiet

3f	kjenne de muligheter individet har til å påvirke saksbehandlingen i den offentlige forvaltningen 

3g	kunne gjøre rede for statens rolle som konfliktløser og regulerer av interesser og kunne drøfte ulike synspunkter på statens rolle i samfunnet


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om ulike typer politiske systemer og kunne drøfte forutsetninger for et levende folkestyre i vår tid

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for karakteristiske trekk ved fler-, to- og ettpartisystem og presidentsystem kontra parlamentarisk system

4b	kunne sammenligne styresettet i de nordiske land med land fra ulike verdensdeler 

4c	kunne vise hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonaliseringsprosesser


Mål 5
Elevene skal ha kunnskap om hovedtrekkene i det internasjonale politiske systemet, kjenne de viktigste aktørene, ha kjennskap til ulike former for internasjonalt samarbeid og kunne drøfte sentrale internasjonale konflikter

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gjøre rede for sentrale forskjeller mellom politiske systemer nasjonalt og  internasjonalt og kunne drøfte nasjonalstatens stilling i det internasjonale samfunnet

5b	ha kunnskaper om sentrale organisasjoner i det internasjonale politiske systemet og kunne analysere aktørenes ressurser, deres innflytelse og makt, mål og virkemidler

5c	kunne gjøre rede for og drøfte problemstillinger i tilknytning til internasjonalt samarbeid og konflikt om sikkerhet, økonomi, menneskerettigheter, miljø, utvikling og bistand

5d	kunne gjøre rede for det internasjonale politiske systemets institusjoner, organisasjoner, rettsregler og avtaler








Mål 6
Elevene skal ha kunnskaper om Norges rolle i det internasjonale politiske systemet

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gjøre rede for norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk og ha innsikt i Forsvarets og Det sivile beredskaps oppgaver og organisasjon

6b	kunne gjøre rede for og vurdere de virkemidlene Norge bruker for å nå sine mål på det ressurs- og miljømessige, forsvarsmessige, økonomiske, humanitære og kulturelle området

6c	ha kjennskap til sentrale aktører i norsk utenrikspolitikk og kunne gjøre rede for hvordan den offisielle utenriks-, sikkerhets- og bistandspolitikken blir utformet


Mål 7
Elevene skal kunne analysere aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale politiske problemer og konflikter

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kunne gjøre rede for en aktuell internasjonal konflikt, drøfte årsaker til og følger av konflikten og eventuelt vurdere løsningsforslag

7b	kunne gjøre rede for og analysere en lokalpolitisk eller en rikspolitisk beslutningsprosess



2.4	Samfunnskunnskap (3SK-B) - sosialkunnskap 


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan oppvekstmiljø kan påvirke personlighets-utvikling og kunne vurdere tiltak for å bedre oppvekstvilkår 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne drøfte forhold i oppvekstmiljøet som kan påvirke tilfredsstillelsen av grunnleggende menneskelige behov 

1b	ha kunnskaper om ulike former for barnemishandling og kunne drøfte tiltak for å hindre overgrep mot barn

1c	kunne gjøre rede for viktige endringer i barns oppvekstvilkår fra bondesamfunnet fram til vår tid
1d	kunne gjøre rede for offentlige myndigheters planer og ansvar for å sikre gode oppvekstvilkår i Norge


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om ulike faser i menneskers livsløp og deres betydning for individets livsutfoldelse

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om barns behov og kunne gjøre rede for årsaker til og følger av manglende behovstilfredsstillelse hos barn

2b	kunne gjøre rede for ulike teorier når det gjelder valg av samlivspartner, og kunne drøfte årsaker til og forebygging av samlivskonflikter og samlivsbrudd

2c	kjenne til fysiologiske og psykiske endringer i alderdommen og kunne vurdere hva som påvirker eldres yrkes- og samfunnsdeltakelse

2d	ha kjennskap til faser i utviklingen av ulike psykiske kriser og kunne gjøre rede for krisemestring og kriseløsninger

2e	kunne drøfte det offentlige myndigheters ansvar for mental helse


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om årsaker til og konsekvenser ved bruk av rusmidler og  kunne vurdere forebyggende tiltak

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til ulike typer rusmidler og deres utbredelse og virkning

3b	ha kunnskaper om rusadferd og rusmidlenes rolle og funksjoner i vår og andre kulturer og kunne problematisere skillet mellom bruk og misbruk

3c	kunne gjøre rede for teorier om årsaker til rusmiddelmisbruk

3d	kunne gjøre rede for skadevirkninger for individ, familie og samfunn som følge av rusmiddelbruk

3e	kunne vurdere hvordan rusmiddelmisbruk kan forebygges og behandles





Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om årsaker til folkevandringer i vår tid og kunne drøfte økonomiske og sosiale virkninger av migrasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for økonomiske, sosiale og politiske årsaker til utvandring og innvandring

4b	kunne drøfte økonomiske konsekvenser av migrasjon for innvandrer- og utvandrerland

4c	kunne gjøre rede for prinsippene for og praktiseringen av norsk innvandrings- og flyktningepolitikk


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om menneskerettighetene, og kunne vurdere tiltak for å fremme disse

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kjennskap til idégrunnlaget bak menneskerettighetene, utviklingen av dem og deres betydning for framveksten av den moderne velferdsstaten

5b	kunne gjøre rede for alvorlige brudd på frihets- og velferdsrettighetene og kunne drøfte årsakene til slike brudd

5c	kunne vurdere FNs og andre internasjonale organisasjoners rolle ved gjennomføringen av menneskerettighetene

5d	kunne bruke statistisk materiale eller informasjonsteknologi ved analyser av levekårs-forskjeller mellom i-land og u-land

5e	kunne drøfte norsk bistandspolitikk i lys av menneskerettighetene og i forhold til u-landenes behov


Mål 6
Elevene skal kunne bruke individ- og systemorienterte forklaringer til å analysere sosiale problemer og kunne vurdere tiltak for å bedre livssituasjonen for vanskeligstilte grupper i Norge 

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gjøre rede for ulike konsekvenser av sosiale problemer

6b	kunne gjøre rede for hvordan velferdsstaten, organisasjoner og enkeltmennesker kan forebygge og løse sosiale problemer

6c	kunne gjøre rede for ulike typer funksjonshemninger og kunne drøfte ulike tiltak for å lette funksjonshemmedes tilpasning til yrkes- og samfunnsliv

6d	kunne gjøre rede for ulike former for eldreomsorg og kunne drøfte ulike tiltak som kan bedre omsorgen for eldre i Norge

6e	kunne drøfte tiltak for å lette integrering av innvandrere i det norske samfunn


Mål 7
Elevene skal ha kunnskaper om velferdsstatens oppbygning og kunne drøfte velferds-statens framtid 

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	ha kjenskap til de viktigste prinsippene og lovene som den norske velferdsstaten bygger på

7b	kunne gjøre rede for lov om sosiale tjenester og lov om folketrygd

7c	ha kjennskap til hvordan den norske velferdsstaten blir finansiert, er bygd opp administrativt og hvordan den styres politisk

7d	kunne sammenlikne ulike velferdssamfunnsmodeller, ha innsikt i velferdsstatens problemer og kunne drøfte ulike løsninger på disse problemene




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 undervisningspraksis
	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 og i kapittel 2 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 læreplanen.

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-karakter. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i dokumentert 
resultat av avsluttende eksamen.



3.4	Spesielle forhold 

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. Så langt det er mulig bør ett av prosjektarbeidene være tverrfaglig.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.





Vedlegg 1



Fag- og timefordeling i samfunnskunnskap 2SK, 3SK-A og 3SK-B

Studieretningsfag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Samfunnskunnskap (2SK)


Modul 1:	Sosiologi og sosialantropologi
		Mål 1-6.

187

5
Samfunnskunnskap (3SK-A) 


Modul 2:	Norsk og internasjonal politikk
		Mål 1-7.

187

5
Samfunnskunnskap (3SK-B) 


Modul 3:	Sosialkunnskap
		Mål 1- 7.

187

5




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







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


Vedlegg 2


Vurdering i samfunnskunnskap



Standpunktkarakter

Det gis én standpunktkarakter i sosiologi og sosialantropologi, én i norsk og internasjonal politikk og én i sosialkunnskap.
Vurdering av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Samfunnskunnskap (2SK):	Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen 
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer

Samfunnskunnskap (3SK-A):	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen
	Eksamensoppgavene utarbeides sentralt 

Samfunnskunnskap (3SK-B):	Elevene kan trekkes ut til skriflig eksamen
	Eksamensoppgavene utarbeides sentralt 



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. 

