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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 samfunnsøkonomi i videregående kurs I og II (VKI og VKII) for allmenne, økonomiske og administrative fag.



Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen til en 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 det enkelte opplæringsløp i studieretningen foreligger.



Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 19. oktober 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Samfunnsøkonomi er vitenskapen om den økonomiske virksomheten i samfunnet. Ordet økonomi kommer fra det greske oikonomia, og betyr egentlig styring av husholdningen. Dette er senere overført på samfunnshusholdningen.

Økonomi dreier seg om å utnytte ressurser for å oppnå best mulige resultater. De grunnlegg-ende spørsmålene i samfunnsøkonomien har derfor vært, og er: hvordan kan en i et samfunn mest mulig effektivt produsere, fordele og utnytte varer og tjenester - nå og i framtiden? 
I forbindelse med disse økonomiske aktivitetene har det vokst fram institusjoner som f.eks. markeder og pengevesen. Faget samfunnsøkonomi omfatter også kunnskaper om slike institusjoner og sentrale økonomiske begreper knyttet til disse. 

	 I  Læreplanens Generelle del, framheves det  i innledningen at opplæringen må "fremme demokrati, nasjonal identitet og internasjonal bevissthet".
	Det legges i læreplanens generelle del vekt på det allmendannete menneske,, ved at det understrekes at "Opplæringen skal gi god allmendannelse ved konkrete kunnskaper 
	om menneske, samfunn og natur som gir overblikk og perspektiv:"

Den videregående skolen har et ansvar for å oppdra til deltakelse i samfunnslivet og demo-kratiske beslutningsprosesser, og nettopp et fag som samfunnsøkonomi kan gi et godt grunnlag for dette.

Vi møter daglig samfunnsøkonomiske problemstillinger i massemedia og i diskusjoner på skoler og på arbeidsplasser. Temaer som står sentralt kan for eksempel være miljøspørsmål, svingninger i arbeidsmarkedet, utdanningsmuligheter, fattige lands problemer, skatter, avgifter, velferds-goder og fordelingspolitikk. I samfunnsøkonomi drøftes slike temaer, og faget er derfor et allmen-dannende fag i den forstand at det bidrar til å gjøre en istand til å følge med i, og delta i den samfunnsøkonomiske debatten.

I læreplanens generelle del, om det miljøbevisste menneske pekes det på at
	"Vårt levesett og vår samfunnsform har dype og truende virkninger for miljøet" og 
	at "Samspillet mellom økonomi, økologi og teknologi stiller vår tid overfor særlig kunnskapsmessige og moralske utfordringer for å sikre en bærekraftig utvikling".

Forholdet mellom produksjon, ressursforbruk og natur må derfor være en sentral problemstilling i faget. Etter hvert er mange blitt mer bevisst globale ressurs- og miljøproblemer. Mange spør om det er riktig å fremme tilfredsstillelse av menneskelige behov uten å ta hensyn til natur, miljø og det biologiske mangfold. Kunnskapen om hvordan en kan håndtere disse problemene er blitt en viktig del av samfunnsøkonomien

I samfunnsøkonomisk sammenheng er Norge et lite land med en åpen økonomi. Vårt lands økonomi og våre livsvilkår er svært avhengige av den internasjonale utviklingen. I forbindelse med den stadig økende grad av internasjonalisering, vår voksende bevissthet om globale økologiske spørsmål og problemstillinger knyttet til fordelingen mellom rike og fattige land, stilles vi overfor nye utfordringer, og vi må foreta valg. 

Politikere prioriterer mellom ulike samfunnsøkonomiske mål, og samfunnsøkonomi kan være et verktøy til å styre med i retning av en bærekraftig utvikling. Samfunn med andre politiske styringssystemer enn vårt, gjør og har gjort slike prioriteringer, men bruker tildels andre virke-midler enn vi kan gjøre.

Faget samfunnsøkonomi som sådant kan ikke gi svar på hvilke valg som er de "riktige", men opplæringen kan gi elevene kunnskaper og gode forutsetninger for å kunne delta og følge aktivt med i debatten og vurdere kritisk den informasjon som blir gitt.

1.2	Samfunnsøkonomi i videregående opplæring

Samfunnsøkonomi I og II er et studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. 

Studieretningsfaget er inndelt i samfunnsøkonomi I og samfunnsøkonomi II og har totalt 299 årstimer. Samfunnsøkonomi I har 112  årstimer (gjennomsnittlig 3 uketimer), og leses normalt på vider-egående kurs I og samfunnsøkonomi II har 187 timer (gjennomsnittlig 5 uketimer) leses normalt på videregående kurs II.  Samfunnsøkonomi II bygger på samfunnsøkonomi I. 

























Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget samfunnsøkonomi


Elevene skal

	ha kunnskaper om sentrale samfunnsøkonomiske begreper, sammenhenger og problemstillinger

	ha kunnskaper om det internasjonale økonomiske samspillet og norsk økonomis avhengighet av internasjonal økonomi

	ha innsikt i problemstillinger knyttet til forholdet mellom økonomi, økologi og en solidarisk fordeling, nasjonalt og internasjonalt

	ha kunnskaper om hva en bærekraftig  utvikling innebærer

	ha kunnskaper om sentrale emner innenfor teoretisk økonomi, og kunne anvende disse til kritisk analyse av økonomiske og politiske spørsmål

	vise evne til å anvende teoretiske kunnskaper til å løse problemorienterte oppgaver

	kunne bruke relevante økonomiske opplysninger i offentlige publikasjoner

	kunne gjøre rede for samfunnsøkonomiske emner og  kunne følge med i og delta i samfunnsøkonomiske debatter

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi for å finne fram til relevante opplysninger

	kunne ta ansvar for egen læring og kunne samarbeide med andre

	vise holdninger som fremmer likeverd og likestilling

	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid

		kunne drøfte ulike etiske problemstillinger i faget










2.2	Samfunnsøkonomi I


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om samfunnsøkonomiske strukturer, den økonomiske virksomheten som foregår nasjonalt og internasjonalt, og rammebetingelsene for denne virksomheten. Elevene skal også kjenne til hovedtrekkene i utviklingen av sosial-økonomien

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive de viktigste økonomiske hovedproblemene og samspillet mellom 	aktørene i det 	økonomiske liv	
	
1b	ha kunnskaper om befolkningsutvikling,  produksjonsutvikling og utvikling av 	miljøproblemer 

1c	kjenne til den historiske utviklingen av samfunnsøkonomien

1d	kunne gjøre greie for hva som kjennetegner de viktigste økonomiske systemene som 	markedsøkonomi, blandingsøkonomi, planøkonomi og forhandlingsøkonomi


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om etterspørsel og tilbud av forbruksgoder. De skal kunne gjøre greie for  etterspørselskurven. De skal også kjenne til en bedrifts tilbudskurve, markedets tilbudskurve og markedstilpasningen

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til  faktorer som har betydning for individets etterspørsel etter ulike typer 	forbruksgoder, og kunne gjøre greie for individets og markedets etterspørselskurver 	etter slike forbruksgoder

2b	kjenne til faktorer som har betydning for en bedrifts tilbud av et forbruksgode,
	og kunne forklare bedriftens og markedets tilbudskurve

2c	kunne forklare markedstilpasningen for et forbruksgode ved fullkommen konkurranse 	og kjenne til de forutsetningene denne markedsformen bygger på samt fordeler og 	ulemper ved denne markedsformen

2d	kjenne til andre markedsformer enn fullkommen konkurranse





Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til de viktigste nasjonaløkonomiske begreper og sammen-henger, og til årsaker til arbeidsledighet og prisstigning

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne de viktigste realøkonomiske begreper i nasjonalregnskapet og sammenhengen 	mellom disse i en åpen økonomi

3b	kjenne til svakheter som hefter ved metoder for beregning av verdiskaping og 	metoder som kan benyttes for å ta hensyn til miljø og ressursbruk

3c	kjenne til pengenes funksjoner og sentralbankens hovedoppgaver

3d	kjenne de viktigste årsakene til prisstigning og hvordan den måles

3e	kjenne de viktigste årsakene til arbeidsledighet


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om internasjonal arbeidsdeling og om den økonomiske avhengigheten mellom land. De skal også ha kunnskaper om internasjonale samarbeids-organer, viktige globale miljøspørsmål og problemer knyttet til ressursfordeling mellom rike og fattige land

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om internasjonal arbeidsdeling og samhandel

4b	kjenne til våre viktigste handelspartnere, og hovedgruppene av varer og tjenester i vår 	samhandel med utlandet

4c	kjenne til hvordan driftsregnskapet overfor utlandet er bygd opp, og virkningen av et 	overskudd eller underskudd i driftsregnskapet

4d	kjenne til faktorer som har betydning for et lands konkurranseevne overfor utlandet

4e	ha kunnskaper om sentrale økonomiske og etiske problemstillinger knyttet til forholdet 	mellom rike og fattige land, med hovedvekt på befolkningsvekst, ressursfordeling, 
	miljøproblemer og inntektsfordeling

4f 	kjenne til ulike former for internasjonalt økonomisk samarbeid og viktige organisasjoner i 	dette samarbeidet




Mål 5
Elevene skal ha kunnskap om offentlig sektor og kjenne til mål og virkemidler i den økonomiske politikken

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne forklare hva som kjennetegner offentlig sektor og kunne gjøre greie for, belyst 	med eksempler fra offentlige budsjettdokumenter, hvilken betydning den offentlige 	sektor har i vårt land

5b	kjenne til hovedmålene i den økonomiske politikken, med hovedvekt på sysselsetting, 	prisutvikling, balanse i utenriksøkonomien og en bærekraftig utvikling

5c	kjenne til virkemidler i den økonomiske politikken med hovedvekt på finanspolitikk og 	penge- og kredittpolitikk

5d	kjenne til og gjøre greie for målkonflikter og etiske problemstillinger knyttet til noen av 	disse hovedmålene















2.3	Samfunnsøkonomi II


Mål 1
Elevene skal kunne utlede produsentenes tilpasning og  kjenne til hvordan ulike markedstilpasninger påvirkes av økonomiske politikk. De skal også ha kunnskaper om samfunnsøkonomiske kostnader ved produksjon og forbruk, samt mål og virkemidler i ressurs- og miljøpolitikken nasjonalt og globalt

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utlede produsentens tilpasning ved fullkommen konkurranse og monopol og 	kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for bedriftenes beslutninger om 	produksjon

1b	kunne gjøre greie for markedstilpasningene ved fullkommen konkurranse og 	monopol og hvordan disse tilpasningene påvirkes av den økonomiske politikken

1c	kjenne årsaker til imperfekte markeder og ha kjennskap til oligopol

1d	kunne gjøre greie for eksterne virkninger av produksjon og forbruk og kunne forklare 	globale konsekvenser for ressursbruk og miljø

1e	kunne gjøre greie for mål og virkemidler i miljøpolitikken, og ha kjennskap til globale 
	miljøpolitiske mål og tiltak


Mål 2
Elevene skal kunne gjøre greie for utenriksøkonomiske sammenhenger og den 
økonomiske avhengigheten mellom land

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om et lands utenriksregnskap

2b	kunne gjøre greie for faktorer som har betydning for et lands konkurranseevne 
	overfor utlandet	

2c	kunne forklare systemene med faste og flytende valutakurser og ha kjennskap til 
 	ulike måter å fastsette valutakurser på

2d	ha kunnskaper om ulike typer valutapolitiske virkemidler

2e	ha kunnskaper om internasjonale kapitalbevegelser

2f	kunne gjøre greie for problemstillinger knyttet til frihandel og proteksjonisme, herunder 	teorier om komparative fortrinn 
2g	kunne gjøre greie for ulike handelspolitiske virkemidler

2h	ha kunnskaper om handel og kapitalbevegelser mellom rike og fattige land, om hva dette 	betyr for fordeling av inntekter mellom disse landene og kunne drøfte mulige løsninger 	for en mer rettferdig økonomisk fordeling mellom fattige og rike land

2i	kunne gjøre greie for bakgrunnen for og utviklingen av de viktigste internasjonale 	økonomiske samarbeidsorganene, og hvilke oppgaver disse har


Mål 3
Elevene skal kunne gjøre greie for offentlig sektors betydning i samfunnsøkonomien. Videre skal de kunne gjøre greie for hovedmålene i den økonomiske politikken, kunne gjøre greie for ulike teorier om årsaker til arbeidsledighet og prisstigning, kjenne til årsaker til ujevn fordeling av inntekter og kunne gjøre greie for hvordan økonomiske modeller blir brukt i analyser av arbeidsledighet og prisstigning samt kunne gjøre greie for eventuelle målkonflikter 

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om sentrale offentlige budsjettdokumenter og den offentlige sektors rolle 	som produsent, forbruker, arbeidsgiver, formuesforvalter, investor og leverandør av 	velferdsgoder

3b	kunne gjøre rede for målene i den økonomiske politikken med hovedvekt på syssel-	setting, balanse i utenriksøkonomien, prisstigning, bærekraftig utvikling og fordelings-	politikk

3c	kunne gjøre rede for ulike teorier om årsaker til arbeidsledighet og prisstigning, kjenne 	til årsaker til ujevn fordeling av inntekter, og kunne gjøre rede for hvordan økonomiske 	modeller blir brukt i analyser av årsaker til arbeidsledighet og prisstigning

3d	kunne drøfte hvilke virkemidler som kan brukes for å nå de sentrale målene i den 
	økonomisk politikken og ha kunne gjøre rede for problemer med å nå flere av de 	sentrale målene samtidig













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 
	    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. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1



Fag- og timefordeling i Samfunnsøkonomi I og II

Studieretningsfag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Samfunnsøkonomi I


Mål 1-5
112
3
Samfunnsøkonomi II


Mål 1-3
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 samfunnsøkonomi.




Standpunktkarakter

Det gis en standpunktkarakter i samfunnsøkonomi I og en i samfunnsøkonomi II
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.
 


Eksamen

Samfunnsøkonomi I: 	Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Samfunnsøkonomi II: 	Elevene kan trekkes ut til muntlig eller skriftlig eksamen. 
	Skriftlig eksamen 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.

