
SSØ-fag
Hva kan du vente deg i fagene du kan 
velge på Vika?

Vika videregående skole



Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 

Hva vil du blant annet lære i dette faget?

• Å starte en egen bedrift

• Om hvorfor entreprenørskap er viktig for at et samfunn skal utvikle 
seg

• Om hvordan man ansetter noen i egen bedrift og hvilke regler som 
gjelder

• Å lage visjon, mål, forretningsplan og markedsstrategi for en bedrift

• Å bruke kreative metoder for idéutvikling 

• Om ledelsesstrategier – hvordan du skal lede bedriften din 

Hvordan kan du forvente å lære dette?

• Gjennom praktisk arbeid og autentiske oppgaver

• Gjennom samarbeid med bedrifter som enten selv holder på å starte 
opp eller som har gått gjennom hele prosessen

• Gjennom å samarbeide tett med medelever

• Gjennom å delta i nettverk som ungt entreprenørskap

Passer for: de som liker å arbeide kreativt og praktisk og som har en 
gründer i magen. De som vil studere videre.

Timer hver uke: 5 timer

Eksamensform: Muntlig-praktisk

Vika videregående skole



Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Hva vil du blant annet lære i dette faget?

• Å videreutvikle en bedrift

• Å analysere kapitalbehovet og lage en plan for økonomi

• Å utarbeide en strategiplan som også ser på etiske og miljømessige forhold

• Å lære hvorfor innovasjon er så viktig både i startfasen med å starte om en 
bedrift og underveis

• Om hvordan man kan eksportere sitt produkt til andre land

Hvordan kan du forvente å lære dette?

• Gjennom praktisk arbeid og autentiske oppgaver

• Gjennom samarbeid med bedrifter som enten selv holder på å starte opp 
eller som har gått gjennom hele prosessen

• Gjennom å samarbeide tett med medelever

• Gjennom å delta i nettverk som ungt entreprenørskap

Passer for: de som liker å arbeide kreativt og praktisk og som har en gründer i 
magen. De som vil studere videre.

Timer hver uke: 5 timer

Eksamensform: Trekkfag - muntlig eller skriftlig

Vika videregående skole



Markedsføring og ledelse 1 Vika videregående skole

Hva vil du blant annet lære om: 

Hvordan kan du forvente å lære dette:  Gjennom 
praktisk arbeid og autentiske oppgaver, gjennom 
samarbeid med bedrifter, universiteter og skoler i 
utlandet, gjennom tett samarbeid med medelever.

Timer hver uke: 5 timer

Eksamen:  Muntlig 

Hvem passer det for: De som liker kreativt arbeid, 
samarbeid, salg og psykologi. De som vil studere.



Markedsføring og ledelse 2

Hva lærer du her:

• Situasjonsanalyse og markedsinformasjon

• Personalutvikling og ledelse

• Konkurransemidlene

• Markedsstrategi og markedsplanlegging

• Etikk og samfunnsansvar

Hvordan kan du forvente å lære dette:

• Gjennom praktisk arbeid og autentiske oppgaver, 
gjennom samarbeid med bedrifter, universiteter og 
skoler i utlandet, gjennom tett samarbeid med 
medelever

Timer hver uke: 5 timer

Eksamen: Trekkfag – muntlig eller skriftlig

Hvem passer det for: De som liker kreativt arbeid, 
samarbeid, salg og psykologi. De som vil studere videre.

Vika videregående skole



Psykologi 1

Psykologi prøver å forklare hvorfor mennesker opplever, føler, tenker og 
handler slik de gjør.

Dette lærer du blant annet her:

• Om menneske og helse

• Å forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn

• Hvordan vi utvikler oss og lærer

• Om psykologiens historie

Hvordan kan du forvente å lære dette:

• Ved bruk av varierte læringsarenaer – byen/skolen/universitet og 
høyskoler

• Ved problemløsningsmetode og i samarbeid med andre

• Ved god bruk av teknologi 

Timer hver uke: 5 timer

Eksamen: Muntlig 

Hvem passer det for: De som er nysgjerrige på andre mennesker og på 
hvorfor ting er som de er; for de som liker samarbeid og som ønsker å studere 
etter videregående.

Vika videregående skole



Vika videregående skole

Psykologi 2

Dette lærer du blant annet her:

• Om språkets muligheter og begrensninger 
og språket knyttet til digitale 
kommunikasjonsarenaer

• Om hvordan massemedia påvirker oss
• Om grupper, roller, 
• verdier og holdninger, og om sosial 

kompetanse, ledelse og makt
• Om helsepsykologi

Hvordan kan du forvente å lære 
dette:

• Ved bruk av varierte 
læringsarenaer –
byen/skolen/universitet og 
høyskoler

• Ved problemløsningsmetode og i 
samarbeid med andre

• Ved god bruk av teknologi

Timer hver uke: 5 timer
Eksamen: Trekkfag - muntlig eller skriftlig
Hvem passer det for: De som er nysgjerrige på andre mennesker og på hvorfor ting er 
som de er; for de som liker samarbeid og som ønsker å studere etter videregående.



Rettslære 1

Et samfunnsfag som handler om lover og regler vi har i samfunnet

Dette lærer du blant annet her:

• Jurisdisk metode

• Om rettsregler og rettspørsmål i samfunnet

• Om regler/lover knyttet til arv, familie, arbeid og kriminalitet

• Om domstolene

Hvordan kan du forvente å lære dette:

• Ved å lære metode for å løse problemstillinger

• Ved å arbeide med case-oppgaver

• Ved å produsere medieprodukter (eks. Podcast)

• Ved å besøke tingretten

Timer hver uke: 5 timer

Eksamen: Muntlig 

Hvem passer det for: De som liker skriving og samarbeid, som er 
interessert i hvordan et samfunn er bygget opp rundt normer, regler og 
lover, som skal studere videre, gjerne til å bli jurist.

Vika videregående skole



Rettslære 2

Et samfunnsfag som handler om lover og regler vi har i samfunnet

Hva lærer du her?

• Erstatningsrett

• Kjøpsrett og forbrukerrett

• Avtalerett

• Menneskerettigheter

• Forvaltningsrett

Hvordan kan du forvente å lære dette:

• Ved å arbeide praktisk i samarbeid med jurister

• Ved å lære metode for å løse problemstillinger

• Ved å arbeide med case-oppgaver

• Ved å besøke tingretten

Timer hver uke: 5 timer

Eksamen: Trekkfag – muntlig eller skriftlig

Hvem passer det for: De som liker skriving og samarbeid, som er interessert i 
hvordan et samfunn er bygget opp rundt normer, regler og lover, som skal studere 
videre, gjerne til å bli jurist.

Vika videregående skole



Kommunikasjon og kultur 1

Framtidens arbeidsmarked har et stort behov for personer med kompetanse i 
formidling og kommunikasjon

Dette lærer du blant annet her:

• Hvordan kultur påvirker kommunikasjon i sak- og fiksjonstekster

• Hvordan du bør kommunisere i ulike kontekster

• Hvordan ulike medier du møter i hverdagen kommuniserer 

• Å lage egne sammensatte tekster (film, tegneserier, klær, 3D-prints, etc.)

Hvordan kan du forvente å lære dette:

• Ved å arbeide teoretisk med andre tekster

• Ved å jobbe praktisk med egen tekstproduksjon

• Ved bruk av teknologi og skaperverkstedet

Timer hver uke: 5 timer

Eksamen: Muntlig 

Hvem passer det for: De som er interessert i de kulturelle uttrykkene som 
omgir oss. Vi skal jobbe med film, musikk, litteratur, mote og andre kulturelle 
uttrykk både praktisk og teoretisk. 

Vika videregående skole



Sosiologi og sosialantropologi
Hvordan kan du forvente å lære dette:  

• Gjennom diskusjoner og filosofisk 
tilnærming

• Gjennom praktisk arbeid

• Gjennom samarbeid med bedrifter, 
universiteter 

• Gjennom tett samarbeid med medelever. 

Timer hver uke: 5 timer 

Eksamen:  Muntlig 

Viktig info: Faget er grunnleggende for politikk 
og menneskerettigheter. Vg2 har derfor 
prioritet. 

Hvem passer det for: De som er nysgjerrige på 
kultur, samfunn og kommunikasjon og hvordan 
alt henger sammen, for de som undrer seg 
over samfunnsstrukturer, for de vil studere 
videre.

Vika videregående skole

Hva vil du blant annet lære om: 



Vika videregående skole

Hva vil du blant annet lære om: 

Politikk og menneskerettigheter

Hvordan kan du forvente å lære dette:  Gjennom praktisk 
arbeid og autentiske oppgaver, gjennom samarbeid med Nobels 
fredssenter, universiteter og skoler i utlandet, gjennom tett 
samarbeid med medelever. 

Viktig info: For å få fordypning må du ha tatt sosiologi på Vg2. 
Derfor har Vg3 elever fortrinn på faget.

Timer hver uke: 5 timer 
Eksamen:  Trekkfag – muntlig eller skriftlig 
Hvem passer det for: De som er spesielt opptatt av demokrati –
nasjonalt og internasjonalt, av menneskerettigheter og 
innovative løsninger på fremtidsproblemer. De som vil studere 
videre.



Samfunnsøkonomi 1 og 2
Economics på engelsk

• Samfunnsøkonomisk teori og tenkemåte gir grunnlag for å forstå 
samfunnet vi lever i. Samfunnsøkonomi skal bidra til en forståelse av 
hvordan politiske beslutninger påvirker økonomi, miljø og velferd.

• Dette lærer du blant annet her:

• Markedsforståelse

• Samfunnsøkonomisk metode og analyse

• Samspillet mellom myndigheter, banker og individer

• Hvorfor vi er avhengig av internasjonal handel

• Økonomisk bærekraft

• Hvordan kan du forvente å lære dette:

• Diskusjoner, debatter, meningsutveksling og utforskende læring

• Samarbeid med bla. Stortinget, Norges Bank, Oslo Børs, universitet og 
høyskoler.

• Ved god bruk av teknologi 

• Timer hver uke: 5 timer

• Eksamen: SØK1: Muntlig. SØK2: Muntlig eller skriftlig.

• Hvem passer det for: De som er interessert i enten økonomi, politikk, store 
samfunnsspørsmål eller å lære noe som er nyttig for resten av livet.

Vika videregående skole



Økonomistyring

Dette lærer du blant annet her:

• Næringsliv og samfunn – eks. hvordan man kan utnytte ressurser for å starte bedrift

• Økonomistyring – eks. lære å sett opp budsjett

• Etikk  og miljø – eks. etiske problemstillinger knyttet til regnskap

Hvordan kan du forvente å lære dette:

• Ved å arbeide praktisk i samarbeid næringslivet og næringslivsaktører (eks. NHO)

• Ved å løse autentiske problemstillinger

• Ved å arbeide med case-oppgaver

• Ved å aktivt bruke ny teknologi (simuleringer, apper, andre digitale verktøy

Timer hver uke: 5 timer 

Eksamen:  Trekkfag- skriftlig eller muntlig praktisk

Hvem passer det for: De som er nysgjerrige på å starte noe selv eller bare å lære hvordan 
økonomi påvirker deg både privat og i tilknytning til samfunnet rundt. Fordi som er opptatt av 
innovasjon, teknologi og næringslivets rolle i samfunnet. Og fordi som vil studere videre.

Vika videregående skole



Økonomi og ledelse
Viktig: Må ha gjennomført økonomistyring på Vg2 for å kunne 
ta økonomi og ledelse på Vg3. 

Hva vil du blant annet lære om: 

• Bedrift og samfunn – eks. bedrifters ansvar i samfunnet

• Markedstilpasning og produskjonsplanlegging – eks. 
hvordan tilpasse produksjon til markedet for lønnsomhet

• Org og ledelse – eks. organisasjonsstrukturer og ledelse

Hvordan kan du forvente å lære dette:

• Ved å arbeide praktisk i samarbeid næringslivet og
næringslivsaktører (eks. NHO)

• Ved å løse autentiske problemstillinger

• Ved å arbeide med case-oppgaver

• Ved å aktivt bruke ny teknologi (simuleringer, apper, andre
digitale verktøy

Timer hver uke: 5 timer 

Eksamen:  Trekkfag- skriftlig eller muntlig praktisk

Hvem passer det for: De som er nysgjerrige på å starte noe selv 
eller bare å lære hvordan økonomi henger sammen med 
samfunnet rundt: Fordi som er opptatt av innovasjon, teknologi 
og næringslivets rolle i samfunnet. Og fordi som vil studere 
videre.

Vika videregående skole



Engelsk 1 + 2

Hva vil du blant annet lære: 

• Å kommunisere på engelsk – skriftlig og 
muntlig - både til privat formål og til 
arbeidslivet

• Om interkulturell forståelse og globalisering 

• Om det engelske språket og av betydningen 
av å bruke et situasjonstilpasset språk

Hvordan kan du forvente å lære dette:

• Ved diskusjoner, skriving, rollespill, debatt

• Ved å lese autentiske tekster

• Ved å kommunisere med elever I andre land

• Ved å aktivt bruke ny teknologi (simuleringer, 
apper, andre digitale verktøy

Timer hver uke: 5 timer 

Eksamen:  Trekkfag- skriftlig eller muntlig 
praktisk

Hvem passer det for: For de som vil videreutvikle 
seg språklig, som ønsker å kunne bruke engelsk 
som arbeidsspråk, som har særskilt interesse for 
samfunnet i engelskspråklige land. For de som 
skal studere videre.

Vika videregående skole

To forskjellige programfag  



Medie- og informasjonskunnskap 1 + 2

Det handler om å forstå deg selv i mediesamfunnet, både som skapende individ og bruker av media.

Hva lærer du her?

• Å bruke ulike digitale verktøy for å skape audiovisuelle produkter (foto, film, illustrasjon, grafisk design, 
animasjon og nettsider).

• Å planlegge og utvikle medieprodukter, fra ide til product.

• Journalistiske arbeidsmetoder.

• Å gjennomføre, tolke og bruke undersøkelser og statistikk for å utvikle markedsføringsmateriell.

• Å forstå hvordan tradisjonelle medier og sosiale medier påvirker oss som individer og samfunnet.

Hvordan kan du forvente å lære dette:

• Ved å arbeide praktisk med digitale verktøy.

• Ved å lære metoder for produktutvikling.

• Ved å analisere og tolke ulike medier. 

• Ved å besøke og arbeide praktisk i samarbeid næringslivet og næringslivsaktører (f. aviser/reklamebyråer).

• Timer hver uke: 5 timer

Eksamen: Trekkfag – muntlig 

Hvem passer det for: De som liker å utrykke seg audiovisuelt ved bruk av digitale verktøy, og har en 
medieskaper/journalist i hjertet, eller som rett og slett vil tilegne seg ferdigheter, både digitale og tradisjonelle, 
som kan brukes uansett studieretning. De som er interessert i hvordan samfunnet påvirkes av medier og 
teknologien rundt oss.

Vika videregående skole



Friluftsliv programfag:

Du vil lære “basic” ferdigheter som:
Bruk av øks, kniv, telt, kart og
kompass, matlaging i skogen, 
førstehjelp og bålfyring med mange 
forskjellige metoder.

Vika videregående skole



Friluftsliv programfag:
Vi forsøker å reise på
overnattingstur i alle 
årstider. Vår, sommer, høst
og vinter.

Vika videregående skole

• Eksamen:  muntlig-praktiske ferdigheter.

• Antall timer:  140 timer i løpet av året.

• De fleste timene brukes til å være på tur – med 
overnatting! Turene legges stort sett til helger. 
Det blir altså mer skole i helgene, men mindre i
ukene.

• Det blir cirka 4 helgeturer i løpet av året.

• Faget er veldig praktisk – det er lite teori.


