Studieplan 2021/2022
Årsstudium i samfunnsfag
Studiepoeng: 60
Studiets nivå og organisering
Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett år.

Bakgrunn for studiet
Årsstudiet i samfunnsfag utvikler studentenes kunnskap om og forståelse for
samfunnets demokratiske institusjoner, samspill og virkemåte. Individuell og kollektiv
identitetsdannelse og betydningen av sosialiseringsprosesser studeres ut fra ulike
perspektiv og drøftes spesielt i forhold til kulturelt sammensatte samfunn. Studiet
tilfører studentene kunnskap om makt og maktutøvelse på formelle og uformelle arenaer
i samfunnet og hvordan ulike maktteorier vil belyse og vektlegge en og samme situasjon
ulikt. Årsstudiet vil introdusere studentene til globaliseringsbegrepet og gi studentene
økt kunnskap om hvordan ulike nasjonale og internasjonale forhold påvirker utvikling i
næringsliv og arbeidsliv. Evne til å identifisere sammenheng og konsekvens er sentrale
ferdigheter i samfunnsfag. Studiet vektlegger utvikling av samfunnsvitenskapelige
arbeidsmåter og analytisk tenking.

Læringsutbytte
En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten
har kunnskap om grunnleggende sosiologiske begreper med særlig vekt på sosiale
roller og sosialisering som prosess
har kunnskap om grunnleggende statsvitenskapelige begreper og teorier
har innsikt i velferdsstatens verdigrunnlag, oppbygging og utfordringer
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har kunnskap om grunnleggende forhold som legger premissene for næringslivets
struktur og utvikling
har kunnskap om hovedtrekk i den globale økonomiske utviklingen og sentrale
internasjonale strukturer og aktører på formelle og uformelle internasjonale
arenaer
har innsikt i grunnleggende samfunnsvitenskapelig metode
Ferdigheter
Kandidaten
kan identifisere tidsaktuelle problemstillinger og bearbeide disse metodisk og
analytisk
kan trekke kvalifiserte forbindelser og åpne for ulike tolkninger av lokale hendelser
med situasjoner og tendenser nasjonalt og internasjonalt
kan trenge inn i og drøfte kritisk hvordan teori, perspektiv og problemstilling
påvirker kunnskapsdannelsen i og om samfunnet
kan uttrykke seg presist og sette samfunnsfaglige begrep i arbeid både skriftlig og
muntlig
Generell kompetanse
Kandidaten
kan identifisere samfunnsfaglige problemstillinger i samtiden
kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål

Målgruppe
Studenter som er interessert i samfunnsfag og som ønsker formell kompetanse i faget.
Lærere som ønsker å undervise i fellesfaget samfunnsfag i videregående skole.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Studiet er også en videreutdanning for lærere som
ønsker formell kompetanse for å undervise i fellesfaget samfunnsfag i videregående
skole.

Opptakskrav og rangering
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Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent
realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, seminarer, ekskursjoner, individuelt arbeid, gruppearbeid,
studentframlegg og nettseminarer. Det kreves minst 80 % obligatorisk fremmøte til
undervisningen per emne. Nettbasert studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Vurderingsformer
Studiet tar ulike vurderingsformer i bruk. Vurderingsformene er individuell skriftlig
skoleeksamen, skriftlig gruppeprosjekt og muntlig gruppeeksamen.
Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A - F, der E er laveste ståkarakter.

Forskningsbasert undervisning
Undervisningen gis av lærere som har forskningskompetanse og som er tilknyttet aktive
forskningsmiljøer. Pensumlitteraturen oppdateres årlig i tråd med ny forskning som
publiseres.

Internasjonalisering
Studiet har et internasjonalt perspektiv. Pensum inneholder utenlandske kilder, og
emnet Internasjonale relasjoner på 15 studiepoeng har et globalt perspektiv. Dette
emnet tar blant annet opp fattigdomsproblematikk, konflikter og konflikthåndtering og
internasjonale organisasjoner.

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av 4 emner à 15 sp.
Individ og samfunn
Poltikk og demokrati
Arbeids- og næringsliv
Internasjonale relasjoner
Studiet har ukentlig obligatorisk undervisning på campus Hamar. To av emnene går i
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høstsemesteret og de andre to i vårsemesteret. Hvert emne avsluttes med en individuell
eksamen.

Kull
2021

Emnetabell
Emnekode Emnets navn

S.poeng

O/V *)

Studiepoeng pr. semester
S1(H)

S2(V)

2SF33-1

Politikk og demokrati

15

O

15

2SF33-2

Individ og samfunn

15

O

15

2SF33-3

Arbeids- og næringsliv

15

O

2SF33-4

Internasjonale relasjoner

15

O
Sum:

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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15
15
30

30

Emneoversikt
2SF33-1 Politikk og demokrati
Emnekode: 2SF33-1
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har kunnskap om grunnleggende teorier om politikk og demokrati
har innsikt i formelle og uformelle politiske prosesser i samfunnet
er fortrolig med oppbygging og virkemåte av det formelle politiske systemet i
Norge
har kunnskaper om den norske velferdsstatens verdigrunnlag, utforming og
utfordringer
har grunnleggende kunnskap om ytringsfrihet og medienes rolle i demokratiet
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Ferdigheter
Studenten
kan sette sin faglige kompetanse i arbeid i forhold til tidsaktuelle
samfunnsspørsmål
kan reflektere kritisk og identifisere etiske utfordringer i samfunnet
kan diskutere maktbegrepet i et kritisk og konstruktivt perspektiv
kan operasjonalisere sentrale begreper og teorier i en flerkulturell kontekst
Generell kompetanse
Studenten
Kan utvikle faglige og tidsaktuelle problemstillinger som identifiserer og formidler
sammenheng og politiske prosesser, vedtak og deres konsekvenser i samfunnet
Kan bruke erobret forståelse av demokratiske og politiske prosesser til å påpeke og
konkretisere sammenhenger mellom utfordringer i eget liv og strukturelle forhold i
samfunnet

Innhold
Demokratiets begrunnelse, spilleregler og betingelser
Offentlighet og ytringsfrihet
Menneskerettigheter, urfolk og nasjonale minoriteter
Det norske politiske system og styringsorganer
Velferdsstatens grunnlag og utfordringer
Kildekritikk

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, seminarer, ekskursjoner, arbeidsoppgaver og veiledning. Digital
læringsplattform vil bli benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
En skriftlig gruppeoppgave
En muntlig gruppeoppgave
Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
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Eksamen
5-timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste
ståkarakter.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2SF33-2 Individ og samfunn
Emnekode: 2SF33-2
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har kunnskap om grunnleggende sosiologiske begreper og teori
har kunnskap om kjønnsperspektiver
har kunnskap om familiens skiftende roller i samfunnet
har kunnskap om kriminalitet og straffereaksjoner
har kunnskap om strategisk kommunikasjon, forbruk og bærekraft
Ferdigheter
Studenten
kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål
kan reflektere kritisk over egne verdier og holdninger
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kan kritisk vurdere kriminalitet og straff
kan diskutere forbruk i et etisk perspektiv
Generell kompetanse
Studenten
kan se sammenhengen mellom individ, gruppe og samfunn
kan kritisk vurdere ulike medier og kilder
har god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Innhold
Sosiale strukturer og sosiale prosesser
Kjønn og familie
Kriminalitet
Forbruk
Kildekritikk

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Seminarer
Oppgaver
Veiledning
Digital læringsplattform vil bli benyttet aktivt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
To gruppeoppgaver – en skriftlig og en muntlig
Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen
5-timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste
ståkarakter.
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Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2SF33-3 Arbeids- og næringsliv
Emnekode: 2SF33-3
Studiepoeng: 15
Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har kunnskap om grunnleggende forhold som legger premisser for næringslivets
struktur og utvikling
har kunnskap om næringslivsbegrepet og hvordan næringsliv og arbeidsliv
representerer økonomiske byggesteiner i samfunnet
har kunnskap om sentrale aktører for utvikling av næringslivet og de roller de har
på ulike arenaer
kan dokumentere evne til å identifisere sammenhenger mellom internasjonale
rammeavtaler og norsk økonomisk politikk
kan dokumentere grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode
Ferdigheter
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Studenten
kan sette sin faglige kompetanse i arbeid i forhold til aktuelle utfordringer for norsk
næringsliv
kan reflektere kritisk over og identifisere etiske utfordringer for næringslivet
kan forklare sammenheng mellom yrkes- og utdanningsvalg og strukturelle
endringer i næringslivet
forstår og kan forklare verdien av flerkulturell kompetanse og et flerkulturelt
sammensatt yrkesliv
har forståelse for innholdet i begrepene arbeidsmiljø, levestandard og livskvalitet
kan utforme og gjennomføre mindre samfunnsvitenskapelige undersøkelser
Generell kompetanse
Studenten
kan identifisere sammenhenger mellom nasjonale og internasjonale
endringsprosesser i arbeids- og næringsliv
kan identifisere og forklare sammenhenger mellom utdanningsvalg og
næringslivets etterspørsel etter kompetanse

Innhold
Næringslivets sammensetning og geografiske fordeling
Økonomiske teorier
Arbeidslivets organisasjoner, arbeidsoppgaver og rammeverk for samhandling
Personlig økonomi, lønn, velstand og livskvalitet
Entreprenørskap og bedriftsetablering
Samfunnsvitenskapelig metode

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Seminarer
Arbeidsoppgaver
Veiledning
Digital læringsplattform vil bli benyttet aktivt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
12 / 16

Problemstilling for gruppeprosjekt må være godkjent av faglærer
Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen
Gruppeprosjekt i form av en samfunnsvitenskapelig undersøkelse etterfulgt av muntlig
gruppeeksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste
ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til
bestått.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2SF33-4 Internasjonale relasjoner
Emnekode: 2SF33-4
Studiepoeng: 15
Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har kunnskap om hovedtrekk i global økonomi
har kunnskap om sentrale internasjonale aktører og internasjonal politikk
har kunnskap om årsaker til og konsekvenser av global ulikhet
har kunnskap om EU som regional og global aktør, og om Norges forhold til EU
har kunnskap om Norge som internasjonal aktør
har kunnskap om globale miljø- og klimapolitiske utfordringer
Ferdigheter
Studenten
kan problematisere internasjonale maktforhold
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kan reflektere over årsaker til og mulige konsekvenser av global ulikhet
kan diskutere sammenhenger mellom vekst, miljø og bærekraftig utvikling
kan bruke digitale verktøy til å undersøke, illustrere og systematisere informasjon
kan presentere og drøfte ulike typer av internasjonale konflikter
Generell kompetanse
Studenten
kan reflektere over årsaker til global ulikhet
kan anvende teoretisk kunnskap for å forstå og drøfte internasjonal politikk

Innhold
Globalisering og internasjonalisering
Fattigdom og utviklingsteori
Bærekraft og utvikling
Internasjonale organisasjoner og Norge som internasjonal aktør
EU og Norges relasjoner til EU
Konflikt og konflikthåndtering

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, seminarer, oppgaver og veiledning. Digital læringsplattform vil bli
benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
En individuell digital presentasjon
Et gruppebasert seminarinnlegg
Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres

Eksamen
5-timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste
ståkarakter.
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Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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