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Programfag – Språk, samfunnsfag, økonomi
Internasjonal engelsk
I dette kurset er fokus på hele den engelskspråklige verden. Et viktig mål med kurset er å lære
elevene å kommunisere om de store utfordringene i vår samtid, og er slik sett nært beslektet
med samfunnsfagene. Vi jobber både med nyheter, bakgrunnsstoff, filmer og litteratur.
Elevene skal videreutvikle ferdighetene fra vg1 og utvikle egen samfunnsforståelse og evne til
å kommunisere. Elevene har stor grad av frihet til å velge problemstillinger, og de skal
presentere et større fordypningsarbeid i løpet av kurset. Faget har to karakterer og fokuserer
derfor både på muntlige og skriftlige ferdigheter.
Samfunnsfaglig engelsk
Kurset er en videreføring av internasjonal engelsk. Vi går dypere inn i samfunnsfaglige
problemstillinger og fokuserer mer på Storbritannia og USA. I dette kurset er også historie
viktig, noe som er nyttig i sammenheng med fellesfaget moderne historie i vg3. Hvordan
strukturerer vi samfunnet politisk, og hvordan samhandler vi? Hvilken betydning har
amerikanske presidentvalg for oss, og hvordan fungerer prosessen? Kurset har to karakterer
og skriftlig fordypningsarbeid.
Engelskspråklig litteratur og kultur
Kurset er en videreføring av internasjonal engelsk. Fokuset ligger på kulturelle uttrykk i den
engelskspråklige verden – særlig i Storbritannia og USA – og elevene jobber mye med
skjønnlitteratur, litteraturhistorie, filmer og andre kulturuttrykk. Kurset tar også for seg
aktuelle samfunnsspørsmål. Hvordan oppstår kreative prosesser i mennesket, og hva
inspirerer oss?
Historie og filosofi 1
Tanke og handling henger sammen – og i dette faget dreier det seg om å se filosofi og historie
i sammenheng. Faget gir grunnlag for spennende refleksjon og diskusjon rundt menneskenes
ideer, virkelighetsoppfatning, verdier, idealer og handlinger gjennom historien. Aktuelle
problemstillinger knyttet til moderne vitenskap er også en del av faget.
Politikk, individ og samfunn
Valler tilbyr fagene Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter
innenfor dette området. Fagene handler om å reflektere over og diskutere det kompliserte
samspillet mellom individ og samfunn. Vi analyserer kulturforskjeller og politiske
motsetninger, og tar opp spørsmål som gjelder menneskerettigheter og borgernes velferd. I
disse fagene er det viktig å utvikle kritisk tenkning og inspirere hverandre til engasjement og
demokratisk deltakelse.
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Psykologi 1 og 2
Sentralt i dette faget står refleksjon og diskusjon om menneskets bevissthet, opplevelse og
atferd. Faget gir en innføring i den moderne psykologiens historie, og gir innblikk i begreper,
modeller og teorier i blant annet utviklingspsykologi, læringsteori og sosialpsykologi. Et
viktig spørsmål er hva som hemmer og fremmer psykisk helse.
Rettslære 1 og 2
Her handler det om kunnskap og diskusjon om alt som gjelder innhold og anvendelse av lover
og regler i samfunnet. Faget er praktisk vinklet, det betyr at vi arbeider med konkrete
juridiske problemer. Dette er nyttig for alle, også for dem som ikke har tenkt å studere juss.
Næringslivsøkonomi
Valler tilbyr Økonomistyring og Økonomi og ledelse innenfor dette området. Fagene
handler om næringsliv og samfunn, og gir innblikk i blant annet bedriftsetablering,
økonomisk styring av bedrifter, markedstilpasning, organisasjon og ledelse. Utfordringer
knyttet til etikk og miljø hører også med. Til sammen gir disse fagene et godt grunnlag for
videre utdanning innenfor økonomi.
Samfunnsøkonomi 1 og 2
Faget dreier seg om mange aktuelle spørsmål knyttet til produksjon og fordeling av varer og
tjenester i samfunnet. Det gjelder å få innsikt i økonomiske sammenhenger, nasjonalt og
internasjonalt. Ressursbruk, miljø og bærekraftig utvikling er også viktige stikkord når det
gjelder å innhente informasjon, og så diskutere, i dette faget.
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