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Studieplan 2015/2016

Årsstudium i samfunnsfag

Studiepoeng: 60

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid.  

Innledning

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

Etter gjennomført og godkjent årsstudium samfunnsfag, har en kandidat følgende
samlede læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

har kunnskap om grunnleggende sosiologiske begreper med særlig vekt på sosiale
roller og sosialisering som prosess
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har kunnskap om grunnleggende statsvitenskapelige begreper og teorier
har innsikt i velferdsstatens verdigrunnlag, oppbygging og utfordringer
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.
Studiet er også en videreutdanning for lærere som ønsker formell kompetanse for å
undervise i fellesfaget samfunnsfag i videregående skole.

Kompetanse

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.
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Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, ekskursjoner, individuelt arbeid, gruppearbeid,
studentframlegg og nettseminarer. Høgskolen benytter den digitale læringsplattformen
Fronter. 

Vurderingsformer

Studiet tar ulike vurderingsformer i bruk. Vurderingsformene er individuell muntlig
eksamen, skriftlig skoleeksamen, skriftlig hjemmeeksamen og mappearbeider.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A - F, der E er laveste ståkarakter.

Internasjonalisering

Studiet har et internasjonalt perspektiv.

 

Studiets innhold, oppbygging og organisering

 Studiet består av 4 emner à 15 sp. I hvert semester undervises det i to emner.

Individ og samfunn
Poltikk og demokrati
Arbeids- og næringsliv
Internasjonale relasjoner

Studiet har ukentlig undervisning på campus Hamar. To av emnene går i høstsemesteret
og de andre to i vårsemesteret.  Hvert emne avsluttes med en individuell eksamen. 

Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen.
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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   15
2SF33-4 Internasjonale relasjoner 15 O   15

Sum: 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/131095/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/131093/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/131094/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/131092/language/nor-NO
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Emneoversikt

2SF33-1 Politikk og demokrati

Emnekode: 2SF33-1

Studiepoeng: 15

Semester
Høst

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten

har kunnskap om grunnleggende statsvitenskapelige begreper og teorier
har innsikt i politikkbegrepet og 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
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har grunnleggende kunnskap om norsk økonomisk politikk

Ferdigheter

Kandidaten

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

Kandidaten

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
Politiske ideologier
Menneskerettigheter, urfolk og nasjonale minoriteter
Det norske politiske system og styringsorganer
Privat og offentlig økonomi, velferdsstatens grunnlag og utfordringer
Kildekritikk

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, ekskursjoner, arbeidsoppgaver og veiledning. Den digitale
læringsplattformen Fronter vil bli benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

To obligatoriske mappearbeider.
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Vurderingsordning

Mappevurdering. Studenten fremstiller begge mappearbeider og en egenvurdering av
arbeidene til vurdering.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.

Ansvarlig avdeling
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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2SF33-2 Individ og samfunn

Emnekode: 2SF33-2

Studiepoeng: 15

Semester
Høst

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskaper

Kandidaten

har kunnskap om grunnleggende sosiologiske begreper med særlig vekt på sosiale
roller og sosialisering som prosess
har kunnskap om hvordan kjønnsroller kan være ulike i forskjellige kulturer og
tidsepoker, samt ulike teorier om kjønnsforskjeller
har kunnskap om dagens norske familiestruktur, samt endringene som har ført
fram til denne
har kunnskap om omfang av ulike former for kriminalitet og straffereaksjoner i
Norge
har kunnskap om forbrukerrettigheter og forbruk i et etisk perspektiv 

Ferdigheter
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Kandidaten

kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål
kan reflektere kritisk over egne verdier og holdninger i forhold til likestilling og valg
av familieform
kan kritisk vurdere samfunnets straffemetoder sett i sammenheng med
kriminalitetsforebyggende arbeid
kan diskutere forbruk i et etisk perspektiv

Generell kompetanse

Kandidaten

kan se sammenhengen mellom individ, gruppe og samfunn
kan kritisk vurdere ulike medier og kilder
har god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Innhold

Sosialisering
Kjønnsroller
Familiestruktur
Kriminalitet
Forbrukeres rettigheter
Kildekritikk

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, oppgaver og veiledning. Den digitale læringsplattformen
Fronter vil bli benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

Et individuelt skriftlig arbeid

Vurderingsordning

Individuell muntlig eksamen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.
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Ansvarlig avdeling
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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2SF33-3 Arbeids- og næringsliv

Emnekode: 2SF33-3

Studiepoeng: 15

Semester
Vår

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten

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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Kandidaten

kan sette sin faglige kompetanse i arbeid i forhold til aktuelle utfordringer for norsk
næringsliv
kan reflektere kritisk og identifisere etiske utfordringer for næringslivet
kan identifisere betydningen av bevisste yrkesvalg og strukturelle endringer i
næringslivet
kan operasjonalisere 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

Kandidaten

kan identifisere sammenhenger mellom endringsprosesser i arbeids- og næringsliv,
nasjonal politikk og globale endringsprosesser
kan identifisere sammenhenger mellom utfordringer i eget liv 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

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, arbeidsoppgaver og veiledning. Den digitale
læringsplattformen Fronter vil bli benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

Et gruppearbeid i form av en samfunnsvitenskapelig undersøkelse.
En individuell skriftlig oppgave.
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Vurderingsordning

5 dagers individuell hjemmeeksamen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.

Ansvarlig avdeling
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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2SF33-4 Internasjonale relasjoner

Emnekode: 2SF33-4

Studiepoeng: 15

Semester
Vår

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten

har kunnskap om hovedtrekk i den globale økonomiske utviklingen
har kunnskap om sentrale internasjonale aktører
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 innsikt i ulike teorier om globale forhold og internasjonal politikk
har kunnskap om globale miljøproblemer og tiltak for å løse disse

Ferdigheter

Kandidaten
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kan problematisere maktforholdene i verden
kan reflektere over årsaker til og mulige konsekvenser av ulikhet langs mange
dimensjoner
kan diskutere sammenhengen mellom vekst, miljø og bærekraftig utvikling og
anvise handlingsalternativer
kan bruke digitale verktøy til å undersøke, illustrere og systematisere informasjon
på globalt nivå
kan drøfte ulike forståelser av globaliseringsbegrepet
kan presentere og drøfte ulike typer av konflikter og konflikthåndtering

Generell kompetanse

Kandidaten  

kan reflektere over årsakene til ulike globale utviklingstrekk og hendelser
kan anvende teoretisk kunnskap i drøfting av ulike problemstillinger, og kunne
reflektere over hvordan teoretisk innsikt påvirker vår virkelighetsforståelse
Kan anvende digitale verktøy i undersøkelser av internasjonale og globale
spørsmål, og ta disse i bruk i muntlige og skriftlige presentasjoner

Innhold

Globalisering
Fattigdom og utviklingsteori
Bærekraftig utvikling
FN og andre internasjonale organisasjoner og Norge som aktør
Framveksten av EU og Norges relasjoner til EU
Konflikter og konflikthåndtering
Globale kulturmøter

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, oppgaver og veiledning. Den digitale læringsplattformen
Fronter vil bli benyttet aktivt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

En individuell digital presentasjon
Et gruppebasert seminarinnlegg
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Vurderingsordning

5 timers individuell skriftlig eksamen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.

Ansvarlig avdeling
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap


