
Fagvalg for vg2 
Språk, samfunnsfag, økonomiske fag (SSØ)

Mediefag 



Blokkskjema
Blokk 1 Blokk 2 Blokk 3 Blokk 4

Matematikk R1 Kjemi 1 Fysikk 1 Biologi 1*

Matematikk S1 Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 1*

Markedsføring og ledelse 
1

Samfunnsøkonomi 1

Matematikk 2P Rettslære 1 * Sosiologi og 
soialantropologi*

Psykologi 1*

Historie og filosofi 1 Engelsk 1 Engelsk 1

Breddeidrett  1*

Bilde
Lyddesign 

Matematikk R1
Matematikk S1

Kjemi 1 Fysikk 1 Teknologi og 
forskningslære 1*

Teknologi og 
forskningslære 1*

Fremmedspråk I+II på vg3



Merk deg dette
Vg2:

Du velger fire fag: 

Ett fag i hver blokk: Ett mattefag + tre programfag i tillegg

Vg3: 

Du skal velge tre fag.

• Fortsette med minst to programfag fra Vg2

• Det tredje faget kan være * Stjernefag * (programfag du kan velge på Vg3 uten å ha hatt programfaget på Vg2)

• Hvis du hadde engelsk fordypning på ungdomsskolen: 

Fremmedspråk I+II på Vg3

Krav til vitnemål: 

Minst to programfag over to år (Vg2 + Vg3). Disse to programfagene må være innenfor samme 
programfagsområde (enten REA eller SSØ)



SSØ fordypning

• Historie og filosofi  1                    

• Psykologi 1

• Rettslære 1

• Sosiologi og 

sosialantropologi**

• Engelsk 1* • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 
• Markedsføring og ledelse 1
• Samfunnsøkonomi 1

SPRÅK SAMFUNNSFAG ØKONOMISKE FAG

*   Orientering gis av engelsklærer  ** Ettårig kurs – du velger nytt ettårig kurs på vg3



Historie og filosofi  1



Hva er 
Historie og filosofi 1? 
Kjerneelementer: 

• Kunnskap og innsikt (undring) 

• Et meningsfylt og godt liv (filosofisk tenkning)

• Hvordan mennesker formes av historien og skaper historie

• Menneskets plass i verden

Hvorfor velge dette faget? 

- Utvikle selvstendig tenkning og forståelse av hvordan mennesket og samfunnet er formet av historie og selv skaper historie

- Øve på åpen dialog, filosofisk refleksjon og historisk bevissthet, slik at de blir i stand til å møte framtidens utfordringer med en 
undersøkende og nysgjerrig holdning

- Bli kritisk og aktiv deltaker i samfunnet med kompetanse til å håndtere utfordringer den enkelte, demokratiet og menneskeheten 
står overfor

- Forberede deg på et samfunns- og arbeidsliv der kreativ tenkning og evne til å møte andre mennesker med åpenhet og respekt er 
viktig

Kontaktperson: Truls Rødsten (truls.rodsten@osloskolen.no)



SSØ: Psykologi 1



Hva er 
Psykologi 1? 
Kjerneelementer

• Tanker, emosjoner og atferd

• Menneskelig utvikling og samspill

• Vitenskapelig og kritisk tenkning

Hvorfor velge dette faget?

- Forstå menneskets tanker, følelser og handlinger

- Vitenskapelig perspektiv på psykologiske prosesser og mekanismer i og mellom mennesker 

- Bevissthet om verden preget av stadige endringer og utfordringer på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå

- Grunnlag for samhandling med, og forståelse av, andre på ulike arenaer, som skole, studier og arbeidsliv. 

Kontaktperson: Ragnhild Stene (ragnhild.stene@osloskolen.no)



Rettslære 1



Hva er 
Rettslære 1? 
Kjerneelementer

• Juridisk refleksjon

• Juridisk metode

• Rettsreglene i samfunnet

Hvorfor velge dette faget? 

- Oppbygging og ivaretaking av et demokratisk samfunn - rettssikkerhet

- Kompetanse om gjeldende rett, og hvilke retter og plikter den enkelte har

- Se en sak fra flere sider og komme med relevante argumenter 

Kontaktperson: Dag Nystrøm (dag.nystrom@osloskolen.no)



Sosiologi og sosialantropologi**



Hva er 
Sosiologi og sosialantropologi? 
Kjerneelementer

• Samfunnsvitenskapelig metode og kildebruk

• Sosialisering og medborgerskap

• Kulturforståelse og interkulturell kompetanse 

• Sosiale strukturer, aktører og handling 

Hvorfor velge dette faget? 

- Samfunnsvitenskapelig innsikt

- Forståelse for betydningen av sosiale og kulturelle prosesser for individet og for samfunnet

- Forståelse av ulike levemåter og perspektiver, og slik utvikle demokratisk medborgerskap i det mangfoldige 
samfunnet

- Legge til rette for aktiv samfunns- og yrkesdeltakelse

Kontaktperson: Bjørn Tommy Tollefsen (bjorn1612@osloskolen.no)



Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 



Hva er 
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1? 
Kjerneelementer

• Innovasjon (nyskaping)

• Verdiskaping og bærekraft

• Strategi og virksomhetsutvikling

Hvorfor velge dette faget: 

- Ungdomsbedrift - praktisk tilnærming

- Etablering og videreutvikling av virksomheter

- Skape nye og utvikle eksisterende arbeidsplasser 

- Mestre videre studier og framtidig arbeidsliv

Kontaktperson: Karin Hove-Capote (karin0409@osloskolen.no)



Markedsføring og ledelse 1



Hva er 
Markedsføring og ledelse 1? 
Kjerneelementer

• Markedsanalyse og innsikt 

• Markedsstrategiske vurderinger

• Kreativitet og problemløsninger

Hvorfor velge dette faget? 

- Forstå forbrukermarkeder som stadig er i endring

- Utarbeide markedsføringsstrategier og tiltak for å nå konkrete mål

- tenke bærekraftig verdiskaping i framtidens samfunns- og arbeidsliv for å kunne bidra til 
konkurransedyktige og framtidsrettede virksomheter

Kontaktperson: Louise Norheim (louise.norheim@osloskolen.no)



Samfunnsøkonomi 1



Hva er 
Samfunnsøkonomi 1? 
Kjerneelementer

• Ressursbruk og fordeling

• Samfunnsøkonomisk metode og analyse

• Makroøkonomi og økonomisk politikk

Hvorfor velge dette faget? 

- Forstå det økonomiske samspillet mellom ulike aktører i Norge og andre land

- Økonomisk teori og tenkemåte 

- Hvordan politiske beslutninger påvirker økonomi, miljø og velferd. 

- Hvordan verdier blir skapt og fordelt i både offentlig og privat sektor

- Forstå sammenhenger i økonomien og økonomisk politikk og et bedre utgangspunkt for å delta i 
samfunnsdebatt og arbeidsliv, og legge grunnlag for videre studier

Kontaktperson: Thomas Grønli (thomas.gronli@osloskolen.no)



Bilde
Hvorfor velge dette faget: 

• Vise virkeligheten fra ulike vinkler 

• Kommunisere visuelt

• Kreativt,  samarbeidsorientert

• Attraktivt i mange yrker, uavhengig av språk

Innhold: 

• Foto og lyssetting 

• Film- og tv-produksjon 

• Bilderedigering

• Profesjonell programvare (Photoshop, Premiere og Illustrator)

• Animasjon

…. og mye mer i MK-land! 

Kontaktperson: Torbjørn Skårild (toska008@osloskolen.no)



Lyddesign 
I faget lyddesign lærer du å
• jobbe med lydelementer og bygge opp ulike lydkomposisjoner
• lage varierte lydproduksjoner med digitalt studioutstyr
• fortelle historier med lyd som virkemiddel
• produsere lyd i ulike sjangrer og mediekanaler

Du lager: 
• Lydopptak, 
• Lydeffekter, 
• Film- og tv-lyd, 
• Beats, 
• Hørespill, 
• Lydmontasjer, 
• Podcast, 
• Lydkunst
• Livelyd

Kontaktperson: Jon Zickfeldt
(jon.zickfeldt@osloskolen.no)



Veien videre:
• Prøvefagvalg 11. januar

• Endelig fagvalg 25. januar

• Snakk med faglæreren din!

• Kontakt rådgiverne i «Hjertet» for veiledning

Brigitte Heim 


