
Behov for tilhørighet-

Ofte brukes ord som: Det norsk samfunnet, loalsamfunnet og kirkesamfunnet. Alle blir 
født inn i et samfunn og i løpet av livet er vi medlem av mange forskjellige samfunn.
Dette for å få dekket viktige behov som vi må få dekket av andre mennesker, for eksempel 
trygghet. 

Et samfunn har en sosial funksjon. Det å være del av et samfunn dekker vårt behov for 
tilhørighet. For å få dekket sosiale behov samles mennesker i mindre samfunn med sin 
egen kultur

Vi sier at et samfunn har en hovedkultur og flere subkulturer. 
En subkultur kjennetegnes av de spesielle kulturtrekkene som en enkelt gruppe i 
samfunnet har felles. Felles yrke, hobby, musikksmak, alder, religiøs tro og politisk 
overbevisning kan være grunnlag for slike kulturer.

Sosialisering-

Mennesker er sosiale individer som lever i grupper eller samfunn. Hvert 
samfunn har sine egne vaner og skikker, sin egen måte å leve, snakke 
og tenke på. For å passe inn i et slikt samfunn må vi lære å tilpasse oss 
til de forventningene som er i det samfunnet.

Vi må lære oss å kunne ta selvstendige valg og stå for det vi mener. 
Denne læringsprosessen kalles for sosialisering. Sosialiseringsprosessen  
foregår hele livet. Gjennom sosialisering lærer vi oss normer. 

Den mest grunnleggende sosialiseringen kalles primærsosialisering. 
Dette er mens barnet er nyfødt. Så primærsosialiseringen får du 
gjennom nærmeste familien.
Sekundærsosialisering får du utenom familien. F.Eks. Venner, skole, 
slektninger, naboer, massemedier etc. Hvilken sosialiseringsfaktor som 
har størst betydning varierer fra person til person og alder.

Normer og holdninger-

Regler for hvordan vi skal oppføre oss i et samfunn eller i diverse sammenhenger kaller vi 
normer. Normer regulerer atferden vår (endrer hva vi enetuelt kunne finne på å gjøre).
Vi skiller mellom formelle og uformelle normer. 

Uformelle normer handler om hva som er forventet oppførsel for oss. Dette er regler som 
ikke er skrevet ned noe sted. 
Formelle normer er skrevet ned. Dette er det vi kaller for regler. Lover er de mest formelle 
normene. Bryter du noen av de formelle normene er det gjerne knyttet til en formell 
sanksjon. F.Eks. Dreper du en person kommer du i fengsel, her vil sanksjonen være 
fengsel. 

Når normene er blitt en selvfølge for oss, og vi ikke trenger å tenke oss om for å handle 
etter de sier vi at normen har blitt internalisert.
En holdning er en persons overbevisning eller mening om diverse saker eller hendelser.
Med verdi mener vi prinsipper som vi legger til grunn for normene våre. Mange verdier 
har vi fått gjennom primærsosialiseringen.

Sanksjoner-

Sanksjon betyr reaksjon på handling. Begrepet har ofte en negativ 
betydning i form av en straff. Det finnes også positive sanksjoner, i form 
av belønninger på diverse måter

På grunn av disse sanksjonene har vi fått noe som kalles sosial kontroll. 
Dette fordi folk ønsker positive sanksjoner og prøver å unngå negative 
sanksjoner. Dette får de fleste til å holde seg unna å bryte de formelle 
normene. Sosial kontroll er den kontrollen som vi utøver overfor 
hverandre.

Roller-

En rolle definerer vi som summen av de forventningene som retter seg 
mot en person i en bestet posisjon. Noen roller blir vi tildelt, andre 
velger vi selv.
Du har mange roller som du bevisst går inn og ut av, alle disse kalles for 
et rollesett. 

Hvis forventningene til flere av rollene i et rollesett krysser hverandre i 
tenkemåte eller væremåte,kan det bli en rollekonflikt.

Kjønnsroller-

Kjønnsroller er summen av de forventningene som knytter seg til et kjønn.

Religion-

Hvor moderne samfunnet er-

Arbeidsdeling-

Massemedier-

Sosialisering-

Det kan være flere årsaker til at diverse kjønnsroller varierer mellom kulturer og samfunn: 

Alle kulturer har et kjønnsrollemønster, som er et sett av normer som knytter seg til et 
bestemt kjønn.

Likestilling-

Likestillingsloven ble vedtatt i 1978 i Norge. Den skal sikre lik 
behandling av både kvinner og menn. Denne loven omhandler 
likestilling på alt, untatt det som skjer i indre trossamfunn, familier og 
personlige forhold.

Vi  skiller mellom formell likstilling og reell likstilling.
Formell likstilling er det som lovverket har nedskrevet og det loven 
omfatter.
Reell likestilling er den likestillingen som faktisk hender i samfunnet. 
Det kan være mange ting som endrer seg når man kommer inn i sitt eget 
hus.

Sosialt avvik-

Sosialt avvik er atferd som bryter med normer som gjelder i et samfunn eller i en gruppe. 
Dette kan hende dersom du har manglende kunnsakp til normene . Folk kan ha problemer 
med å følge normer, de som har hatt liten voksenkontakt og få grenser som små kan ha 
problemer med dette. 

Egoisme: enkelte mennesker er mest opptatt av seg selv og driter i om det de gjør er rett eller 
galt. 
Uenighet med normene: noen bryter bestemt med normer for å få frem et poeng. Mobbing-

Mobbing er fysisk eller psykisk plaging eller trakassering av andre over 
en lengre tidsperiode. 
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Familien-

De fleste barn i Norge vokser opp i en kjernefamilie. Denne består av mor og far + ett 
eller flere barn. Tidligere var storfamilien vanligere. 
Den viktigste delen av barns sosialisering foregår i familien. 
Familien har en viktig rolle som grensesetter for et barn. Hvis ikke kan det veldig lett føre 
til at ungen ikke forstår normene.

Ekteskap, samboerskap og partnerskap-

Aldersgrensen for å inngå et ekteskap er 18 år-

Ekteskap kan ikke inngås mellom nære slektninger-

I Norge er bigami (ekteskap med 2 samtidig) og seriemonogami (ekteskap med 
flere) forbudt

-

I de fleste samfunn er ekteskapet en kontrakt mellom en mann og en kvinne. Det skal 
sire foreldrett til begge foreldrene og en økonomisk avtale.

Underholdsplikt er en plikt for ektefeller som innebærer å bidra til en families økonomi. 
Enten ved tilskudd av penger eller ved arbeid i huset. Arverett er noe ektefeller 
automatisk har etter hverandre. Dette har ikke samboere. Samboere har ikke noen 
offentlig kontrakt på at de bor sammen, eller noen underholdsplikt. De har heller ikke 
automatisk foreldrerett.

Partnerskap er et tilnærmet ekteskap for homofil mennesker. De største forskjellene er 
at de ikke får lov til å ha en kirkelig vigsel og at de ikke kan adoptere fra utlandet. 

Homofiles rettigheter-

Partnerskapsloven ble vedtatt av Stortinget i 1993. I tillegg til rettigheten om å inngå 
partnerskap, gir partnerskapsloven også en del rettigheter til homofile som ikke hadde 
vært før.
I 1972 ble lovforbud mot sex mellom menn opphevet. I 1981 ble det vedtatt et tillegg til 
straffeloven om disriminering av homofile.

Samlivsbrudd-

Store forventninger-

Endrede normer-

Økonomisk uavhengighet-

Egoisme-

Utroskap-

Antallet par som skilles har økt siden 1970. Årsaker til samivbrudd kan være:

Dine rettigheter som forbruker-

Forbrukerkjøpsloven gjelder kjøp og salg av løsøre. Den inneholder rettigheter som: 
Hvis varen har en mangel eller hvis selger ikke overholder leversingstid.

Kontantprisen (det varen opprinnelig kostet)-

Kontantinnsatsen (det som skal betales kontant)-

Kredittkostnader (summen av renter og diverse andre tillegg)-

Kredittkjøpsprisen (Summen av kontantpris og kredittkostnader)-

Betalingsplan (Hvor mye og når avdragene skal betales)-

Renter (Hvor mye ekstra som skal betales i rente per avdrag)-

Kredittkjøpsloven  gjelder de som handler på kreditt. Her plikter selger å opplyse om: 

Angrerettloven gir deg rettigheter som 30 dagers angrefrist med kvitering og 
lignende. Du har lov til å angre på alle fjernsalg.
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Kriminalitet-

Kriminalitet er handlinger som bryter med straffebestemmelsene. Vi bruker først og 
fremst straffeloven for å se hva som er straffbart. Vi skiller mellom forbrytelser og 
forseelser
Forbrytelser er lovbrudd som kan straffes med mer enn 3 måneder fengsel, mindre 
lovbrudd kalles forseelser.

Omfanget av kriminaliteten-

I snitt mer enn 1000 lovbrudd per dag. Vinningsforbrytelser er det helt klart flest av.
Blind vold er sjelden, dette er hvis noen angriper en annen uten motiv eller årsak.
Tradisjonell kriminalitet er tyveri, nasking, vold og narkotikaforbrytelser.
Moderne kriminalitet er økonomisk kriminalitet, datakriminalitet og miljøkriminaitet.
Moderne kriminalitet blir sjelden oppdaget.

Det er mange flere ikke-vestlige innvandrere som begår lovbrudd enn nordmenn
Årsaker til kriminalitet-

Individmodellen har som utgangspunkt at det er individet som er skyld i forbrytelsen.
Enten ved egen fri vilje, eller fordi de er syke eller sosialt funksjonshemmet.
Samfunnsmodellen har som utgangspunkt i at samfunnet rundt lovbryteren kan være 
årsaken til lovbruddet. For eksempel at den sosiale kontrollen er liten der du bor, 
grunnet at det er en stor og anonym by.

Straff-

Det er flere grunner til straff. Mange snakker om den allmenpreventive virkningem av 
straff, som går ut på at folk flest unngår lovbrudd for å slippe straff. 
En annen grunn er at straffen skal påvirke lovbryteren selv. Personen må bli straffet for 
det de har gjort. Dette skal gjøre slik at de som slipper ut igjen ikke begår nye lovbrudd.
Dette kalles for den individualpreventive virkningen.

Former for straff-

Påtaleunnlatelse er den mildeste straffen og er egentlig bare ment som en streng 
advarsel. 
Forenklede forelegg er bøter som godtas på stedet, dette brukes mye i trafikken. 
Dette føres ikke i strafferegisteret. 
Bøter er også en økonomisk straff, men denne er en dom fra en domstol.
Samfunnstraff vil si at lovbryteren hjelper til i samfunnet gjennom samfunnstjeneste. 
Gjerne plukke søppel eller lignende
Betinget fengsel er at du får en dom å sone, som hvis du gjør et ørlite lovbrudd i løpet 
av en periode må sone.
Ubetinget fengsel må lovbryteren sone dommen sin i fengsel. Fra noen uker opp til 21 
år.

Alternativer til straff-

Konfliktråd er et alternativ til straff. Her vil partene i forbrytelsen møtes til mekling. 
Dette er frivillig, men kan løse en konflikt uten at det må til en domstol. 
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Den norske kulturen-

Ordet Kultur kommer fra latin og betyr å dyrke, foredle, bearbeide. Kultur blir nå brukt 
om kunstneriske og skapende aktiviteter, for eksempel teater og musikk etc.

En gruppe mennesker kan ha en del holdninger og ideer til felles. Det de har til felles er 
deres kultur.

Kulturen er i endring/kulturelle forskjeller-

Kultur overføres gjennom flere generasjoner. Alle er med på å skape en form for 
kultur. 
De viktigste kulturformidlerne er menneskene i nærmeste familie.
Skolen har også vært en viktig kultuformidler. Dette har også massemediene. 

Kultur kan variere fra sted til sted. Før industrialiseringen var det stor kulturforskjell 
på de som jobbet med jordbruk i forhold til de som jobbet i byen. Senere har veldig 
mange flyttet til byene. Denne sentraliseringen har gjort at noen av de gamle 
kulturene er blitt mindre synlige

I dag er Norge et rimelig homogent (ensartet) samfunn, veldig like store deler av 
landet. Frihet og likhet er viktig i den norske kulturen

Møte med andre kulturer-

Den norske kulturen har forandret seg mye de siste årene, dette mye grunnet i at vi 
har blitt påvirket av andre kulturer og tradisjoner. Vi reiser mer enn før, som kan 
påvirke i stor grad. Dette kalles for en globalisering av kulturen. 

Mange er fortsatt skeptiske eller negative til andre kulturer, eller i hvert fall til visse 
aspekter ved andre kulturer. For eksempel arrangerte ekteskap. Identitet-

Identitet er en grunnleggende opplevelse av hvem en er som person. Det er det som gir 
en person egenart. 

Noen vil si at det å være norsk vil si å tilhøre en etnisk gruppe felles kjennetegn. Mange 
tenker på det å være norsk som en del av sin identitet. 
Etniske minioriteter vil si de som har en annen identitet enn norsk som bor i Norge. For 
eksempel samer. Etnisk renskning vil si at en etnisk gruppe prøvde å utrydde en annen.
Stereotypi vil si å kutte alle under en kam

Minioriteter i Norge-

Samene-

Sigøynere-

Tatere-

Kvener-

Skogfinner-

Vi har flere minioriteter i Norge. Noen av de er:

Noen minioriteter som samene har etter hvert fått et eget sameting. De har også fått 
egne lover som omhandler dem, i grunnloven. Det flerkulturelle Norge-

Assimilering, som er å gjøre lik.-

Segregering, som betyr utestengning, atskillelse eller isolering-

Integrering, som vil si å prøve å få de til å passe inn i samfunnet.-

Vi har møtt nye kulturer og minioriteter på flere forskjellige måter
Fordommer og rasisme-

Rasisme er et menneskesyn som deler inn og rangerer folkegrupper etter kjennetegn 
som antas å være medfødte.
Fordommer er forutinntatte forestillinger om andre som ikke stemmer med de faktisk 
forholdene Det religiøse mangfoldet i Norge-

Innvandring til Norge har brakt med seg veldig mange forskjellige kulturer. Med disse 
diverse kulturerene følger det også med mange forskjellige religioner. Før 
innvandringen var Norge et ensartet kristent samfunn

Religion og samfunn-

Karl Marx (1818-18839 mente at religion var som dop for folk, det sløver dem sånn at 
de ikke skal gjøre opprør mot urettferdighet og undertrykkelse i samfunnet.

Iran styres av religiøse ledere, så den islamske loven gjelder for alle i landet.
Selv om India har over 80% av innbyggerne som hinduister, har India en ikke-religiøs 
stat.
I vestlige land har det skjedd en sekulariseringsprosess. Dette vil si at religiøse verdier 
og tradisjoner har mistet innflytelse.

Islam-

Islam betyr underkastelse på arabisk. I islamske land er religion og samfunn knyttet så 
sterkt sammen at det ikke er lov til å skifte religion.
De sier at Muhammed er den siste av mange profeter, og han fikk koranen av engelen 
Gabriel og dette var guds vilje at de skulle leve slik.

I Islam er det veldig mye forskjell på kjønn. Kvinnene skal ikke gjøre noe som ikke har 
med husholdning å gjøre. De blir tvunget til å gå med Hijab, et religiøst hodeplagg som 
dekker store deler av en kvinne.
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Hva er politikk?-

Politikk handler om hvordan landet skal styres, både internt og hvilke forhold vi skal ha til 
andre land. I et samfunn skal det deles ut goder og byrder, politikk handler om hvordan 
dette skal fordeles. Det handler også om å lage lover og regler, de skal også passe på de 
viktige samfunnsoppgavene som skole, eldreomsorg etc.

Prioritering vil si å avgjære hvilke saker som er viktigst, som da må tas hensyn til først.

Demokrati-

Demokrati kommer fra gresk og betyr folkestyre, fra det greske ordet demos som betyr 
folk. Det finnes flere former.

Representativt/indirekte demokrati: Her velger folket noen mennesker til å ta de fleste 
offentlige avgjørelsene for resten. 
Direkte demokrati: Her velger folket ved avstemninger på enkelt-saker. I Norge har vi 
hatt 6 slike avstemninger, den siste var om EU-medlemskap.
Deltakerdemokrati: Her må befolkningen delta aktivt på alle samfunnsområder, og 
stemme for hver enkelt viktige sak i det samfunnet.Rettsstaten-

Norge er en rettsstat, dette vil si at rettssystemet skal sikre befolkningen fra vilkårlig 
inngrep fra politi eller regjering etc. Motsetningen er en politistat.

Domstolene er uavhengige av de andre statsmaktene-

Ingen kan dømmes hvis det ikke står i loven-

Tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist-

Loven skal være lik for alle-

Loven kan ikke har tilbakevirkende kraft-

De viktigste prinsippene:

Likemannsprinsippet er viktig, dette betyr at du skal dømmes av likemenn.

Menneskerettighetene-

Menneskerettigheten er veldig viktig i en rettsstat med demokrati. Det innebærer at 
alle er født frie og med rettigheter. Dette ble slått fast i uavhengihetserklæringen i 1776 
og den franske revolusjon i 1789.

Rettighetene er universelle, med andre ord de gjelder for alle uansett kjønn, bosted, 
wealth etc. 
FNs verdenserklæring om menneskerettighetene ble vedtatt i 1948

Hvordan styres Norge-

Folkesuverenitetsprinsippet som betyr at makten i landet kommer fra folket. Vi 
tilderer makt, til de personene vi velger. 

1.

Maktfordelingsprinsippet betyr at makten er delt mellom tre likeverdige 
institusjoner: 

2.

Stortinget-

Regjeringen og kongen-

Domstolene-

Menneskerettighetene3.

Vi styres etter grunnloven fra 1814. Styringen vår bygger på 3 viktige punkter.

Parlamentarismen ble innført i Norge i 1884, dette er en kostitusjonell sedvane 
(formelle styringsprinsipper skapt gjennom politisk praksis).
Et lovforslag som skal behandles i stortinget kalles odelstingsproposisjon.

Kommunen og fylkeskommunen-

Det lokale selvstyret ble til slik at regjering og storting slapp å ta seg av alle småting 
som bare omhandler et lite område.
I små kommuner kan det veldig fort bli maktkonsentrasjon hvis de få som styrer 
kjenner hverandre godt.

Kommunene blir økonomisk styrt av stortinget, fordi det er de som bevilger dem penger 
og noen av de får de bare bruke på spesielle ting. Kommunen blir styrt av 
kommunestyret, ledet av ordføreren i kommunen. Styret møtes kun en gang i 
måneden, så de har et formannskap som skal vedta mindre vitige saker.
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De politiske partiene-

Å finne kandidater til de forskjellige posisjonene-

Lage et partiprogram som kandidatene må følge-

Verve nye medlemmer til partiet sitt-

Markedsføre partiet for å få økt oppslutning-

Partiene er viktige bindeledd mellom velgerne og de ulike styringsorganene. Det er jo 
partienes kandidater og meninger vi stemmer på ved et valg. Partienes viktigste 
oppgaver er: 

Konflikter i norsk politikk-

Det er veldig stor forskjell på hvor mye folk synes at staten skal blande seg inn i 
økonomien. Høyre-siden synes det skal være begrenset inngrep fra staten, mens 
venstre-siden synes at staten skal ha en god del kontroll.

-

Medlemskap i EU, ikke noen nødvendig enighet med hvilken side de er på.-

Miljøspørsmål, her er de langt til venstre på linja som kjemper mest + sp-

Innvandringspolitikk, her er det stor forskjell frp vil ha strengt mens sv vil la 
mange komme inn

-

Konflikter i norsk politikk er store meningsforskjeller på hvordan landet skal styres 
innenfor demokratiet. 
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Veier til politisk innflytelse-

Det finnes flere kanaler (fremgangsmåter) for å nå frem til politisk inflytelse. 

Valg: Her bestemmer vi hvem som skal sitte i de folkevalgte organene. Du må fylle 18 år i løpet av året det er valg og være 
norsk statsborger for å kunne stemme.

-

Partier: Du kan påvirke gjennom et politisk parti, gjerne ved å bli medlem og etter hvert få noen viktige politikere fra ditt 
parti som er villige til å høre på deg.

-

Organisasjoner: Du kan gjøre stor innflytelse gjennom organisasjoner. Hvis organisasjonen er veldig stor, kan man ha stor 
innflytelse hvis organisasjonen bestemmer seg for å gå imot noe.

-

Aksjoner: Dette er en litt mer direkte form for å få innflytelse, her går du inn å viser frem for ledelsen at det er veldig mange 
som er imot og at de ikke kan trosse folket.

-

Massemedier: Dette er en veldig stor måte å få innflytelse på, alle får med seg massemedier. Dette er derfor da enestå 
måten å være sikker på at veldig mange får med seg det du vil fremme.

-

Direkte kontakt: Du kan jo også selvsagt prøve å bare sende en mail eller brev til et medlem av regjeringen, stortinget etc. Du 
vet ikke om de kommer til å bry seg, men da vet de i hvert fall om hva folk mener. En annen måte for direkte kontakt er via 
lobbyister. De får masse viktig informasjon fra enten bedrifter eller organisasjoner som kan være interresant for politikere å 
få tak i. Dette kan de da "bytte" mot at politikere hjelper med å fremme det de vil.

-

Disse er da blant annet:
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Hva kan true demokratiet?-

Benytter alle seg av stemmeretten?-

Har befolkningen tillit til de valgte kandidatene?-

Har de folkevalgte organene styringen over samfunnsutviklingen?-

Det demokratiske systemet vårt er truet fra flere kanter i dag. En god måte å sjekke om demokratiet fungerer er ved å spørre deg selv disse spørsmålene:

Valgdeltakelse-

Dette er en nødvendighet for at demokratiet 
fungerer. Bare 59% stemte ved kommunevalget i 
2003. Valgdeltakelsen er mye høyere ved 
stortingsvalgene. Høyeste prosenten målt i Norge 
var om norsk medlemskap i EU.

Mange deltar heller ved aksjoner enn ved å 
stemme. Dette kalles øyeblikksorganisering.

Valgdeltakelsen blant ikke-vestlige innvandrere. 
Dette kan skyldes at de ikke er vant til at de har 
noe å si på hvordan landet styres.

Tillit til de folkevalgte-

Mange velgere føler avmakt, som vil si at det man 
gjør politisk ikke egentlig har noe å si. Dette kan 
være fordi de folkevalgte har liten kontakt med 
velgerne. 

Noen folk utvikler politikerforakt, fordi i 
valgkampen lover politikerne veldig mye for å 
vinne stemmer. De klarer sjeldent å holde alle 
sammen. Etter veldig mange 
mindretallsregjeringer gjør at de har slitt med å få 
gjort så mye.

Er det de folkevalgte som styrer-

Det er veldig mye som begrenser makten til de 
folkevalgte. Sakene deres blir alltid først forberedt 
av byråkrater og fagfolk. Politikerne må ofte bare 
stole på deres råd, så derfor tenker mange at det 
er byråkratene som egentlig styrer landet vårt.
Dette kalles ekspertstyre.

Maktkonsentrasjon er en annen trussel. Det er 
ofte de samme personene som går igjen i alle 
styrer og utvalg. De kan da styre veldig mye. Selv 
om de ikke er "folkevalgte".
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Økonomiske styringsformer-

Planøkonomi: Her styrer staten alle bedrifter og bestemmer hva og hvor mye som skal produseres. Her skal staten fordele alle goder jevnt o g 
det skal ikke være noe arbeidsledighet. Sammenlignbart med noen kommunistiske tanker.

-

Markedsøkonomi: Her er alt privatisert. Sykehus, skoler, fabrikker etc. USA er nok det eneste landet som har noe tilnærmet, der er det veldig
lite støtte fra staten.

-

Blandingsøonomi: De fleste land i verden har en viss form for blandingsøkonomi. Det er allikevel hvor mye de setter staten til. Det finnes 
blandingsøkonomiske systemer som er tilnærmet lik planøkonomi eller markedsøkonomi. 

-

Vi har noen forskjellige økonomiske styringsformer staten må bestemme seg for.

Næringsstrukturen i Norge-

For 150 år siden drev 75% av norges sysselsatte med jordbruk, fiske og 
skogbruk med andre ord primærnæringene. Nå er det rundt 4%. 
Sekundærnæringene har fortsatt over 20% av de sysselsatte. 
Tertiærnæringene som da er alle tjenesteytende næringer har da resten av 
norges sysselsatte.

Hva man tjener og antall sysselsatte er ikke nødvendigvis det samme. 
Primærnæringene har 4% sysselsatte, men kun 1% av BNP. 
Sekundnæringene har med sine 20% sysselsatte over 40% av BNP. 

Velstands- og velferdsutvikling i Norge-

Etter 1945 har Norge hatt en grunnleggende politisk målsetting om å få 
økonomisk utjevning og omfordeling av goder. Da måtte man først få et 
samfunnsøkonomisk overskudd. 
I 1960 innførte statens lånekasse både studielån og stipend. Dette resulterte 
i at ekstremt mange fler nå tok høyere utdannelser ved universiteter etc.

Fattigdom er et sykdomtegn ved samfunnet, ikke ved enkeltpersoner-

Staten har ansvaret for at ingen skal lide eller oppleve fattigdom-

Samfunnet skal bygge på et blandingsøkonomisk system-

Den norske velferdsmodellen bygger på 3 punkter

Folketrygden er en av de viktigste delene av velferdsstaten siden dette skal 
fjerne fattigdomen.
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Arbeidets betydning-

Inntekt er en nødvendighet. Det står i menneskerettighetene at arbeid er en viktig 
rettighet for mennesker.
Sysselsettingen blant ikke-vestlige innvandrere er klart lavest, på kun 55% i 2005. I 2001 
ble regjeringe, LO og NHO enige om å få et mer inkluderende arbeidsliv.

Hvis folk har vært arbeidsledige i mer enn 6 måneder regnes de som landtidsledige. Når 
de først har blitt langtidsledige, kan de ha store problemer med å omme seg tilbake til 
jobb.

Mesteparten av de har lav utdanning, og da blir de nedprioritert-

Mange innvandrere med høy utdanning fra hjemlandet sitt sliter med å få en 
ordentlig jobb

-

Grunner til at folk er langtidsledige:

Årsaker til arbeidledighet-

Konjukturledighet er som regel utløst av dårlige tider i økonomien i Norge eller 
internasjonalt

-

Bedrifter som rasjonaliserer og effektiviserer produksjonen ved å sette inn 
maskiner istedenfor mennesker

-

Omstilling i forhold til teknologien er noe folk kan ha problemer med. Dette 
kan føre til at deres eldre kunnskap blir overflødig og man heller trenger folk 
med IT-kompetanse for eksempel

-

Strukturledighet skyldes mer varige problemer i arbeidsmarkedet. -

Norske arbeidsplasser er utsatte fordi veldig mange fra andre land vil ha jobb i 
Norge på grunn av de høye lønningene. De høye lønningene gjør også at ikke så 
mange vil tilby jobb fordi det kan være billigere i andre land

-

Vi skiller mellom to type årsaker til arbeidsldighet

Organisasjoner og lønn-

I de fleste tilfeller vil organisasjonene LO og NHO diskutere seg frem til en tariffavtale for den bestemte 
stillingen på vegne av den jobben. Etter dette kan man gjerne bli tildelt personlige tillegg. 
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Etablering av bedrifter-

De siste årene har det blitt opprettet omtrent 25 000 nye bedrifter. Det første en 
nye bedrift må ha på plass er en forretningside, dette er en plan over hva du skal 
tilby og om markedet har etterspørsel etter det. 

Finansiering-

Pantelån: Dette er et lån fra en sparebank eller forsikringsselskap med sikkerhet i en fast 
eiendom
Kassekreditt: Her kan man låne penger på stedet opp til et visst beløp, dette er en ganske 
dyr måte å låne penger på. F.Eks: Master Card
Offentlig etater+Organisasjoner: Det finnes flere offentlige etater, organisasjoner og 
private bedrifter som vil hjelpe nye bedrifter.
Etableringsstipend: Har du en nysapende ide kan du søke til Innovasjon Norge om dette, 
som skal dekke etableringen av virksomheten.

Diverse selskapsformer-

Enkeltpersonsforetak: Bedrift der én person står ansvarlig for hele bedriften
Ansvarlig selskap: Flere eiere som som samlet har fullt ansvar. Hvis en sliter må 
kanskje resten spe på med resten.
Delt ansvars selskap: Her står alle eiere bare ansvarlige for verdier opp til 
prosenten de har i bedriften
Aksjeselskap: Her står ikke deltakere av selskapet ansvarlig for selskapets 
økonomiske forpliktelser. Det er aksjonærene (de som har kjøpt deler av 
bedriften) som finansierer bedriften

Bruk egen erfaring!
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Det internasjonale samfunnet-

Det mangler felles grunnverdier og regler som flertallet av stater kan bli helt 
enige om

-

De mangler et lovgivende organ, der Norge har stortinget for eksempel-

De kan inngå internasjonale traktater, som domstolen i Haaf skal dømme etter. 
Men først må de statene de skal dømme ha skrevet denne traktaten faktisk ha 
ført det inn i sin egen grunnlov

-

Det finnes ikke noe eget "verdenspoliti" som kan gripe inn-

Det internasjonale samfunnet må også organiseres på en måte, men ikke likt som en 
enkelt stat. Hva det internasjonale samfunnet skilles mellom enkelt stater på:

Økonomisk makt-

Militær makt-

Ideologisk makt-

Makt er evnen til å nå de målene en vil ved å påvirke samfunnet

Fakta og aktørene-

Hvis alle stater bestemmer seg for å ikke kjøpe varer av en stat kalles det 
handelsboikott, hvis de ikke selger varer til en stat kalles det blokade/embargo.

Det finnes andre aktører i verdenssamfunnet enn bare statene i seg selv. 
De multinasjonale selskapene kan ha ganske stor økonomisk påvirkning i noen land.
Massemedier som er tilgjengelig rundt hele verden kan ha innvirkning.

Supermakter-

Stormakter-

Mellomstore stater-

Småstater-

Vi deler inn stater etter tre former

Mellomstatlige organisasjonene, der stater er medlemmer. (FN, WTO, Nato, EU 
etc.)

-

Ikke-statlige organisasjonene, der enkeltpersoner er medlemmer. (Amnesty, 
Greenpeace etc.)

-

Vi ha flere internasjonale organisasjoner. To forskjellige grupper

Globalisering-

Globalisering betyr en utvikling der hele verden knyttes tettere sammen med 
økonomiske, kulturelle og politiske bånd. 
Gjennom økonomisk globalisering har statene fjernet handelshindringer som toll og 
import-kvoter for å gjøre handel enklere.
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Internasjonalt økonomisk samarbeid-

Det ble satt i gang et økonomisk samarbeid i Vest-Europa kort tid etter andre verdenskrig.
Det som da ble kalt Romatraktatene i 1957 kaller vi nå for EU. 

NAFTA, som er mellom Canada, USA og Mexico-

AFTA i Asia-

Mercosur i Sør-Amerika.-

WTO, som er den globale handelsorganisasjonen-

Det er blitt opprettet mange lignende organisasjoner i verden.  Eksempler:

Schengen-samarbeidet har fjernet grensekontrollen mellom medlemslandene

EUs styringsorganer-

Det europeiske rådet
(Høyeste organet i EU)
Europakommisjonen
(Regjeringen til EU)
Ministerrådet
(En minister fra hvert land)
Europaparlamentet
(Godkjenner ny komisjoner)
EF-Domstolen             
(Påser at lovene blir fulgt)

                                           /-/  
                                         /-/
                                       /-/
                                     /-/ 
                                   /-/
                                 /-/
                               /-/
                             /-/
                           /-/
                         /-/
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Rike og fattige land-

Omtrent 20% av verdens befolkning bor i det som kalles den rike verden og da 80% i 
den fattige. Men selv om det bare bor 20% av folkene i den rike verden, så forbrukes 
omtrent 80% av verdenes BNP i de 20%. Det vil si at de resterende 20% av verdens 
BNP blir fordelt på 80% av verdens befolkning.

De 20% av verden er I-land. Men de resterendee 80% er ikke bare U-land, det finnes 
også NIC-land som har vært et U-land men som er på vei til å bli et I-land.

OPEC-land (de oljeeksporterende landene)-

MUL-land (de minst utviklede landene)-

Vi har også flere kategorier å dele land inn i:

Levekår-

Vi rangerer levekårene til et land med en HDI-indeks (indeks for menneskelig utvikling).

Forventet levealder-

Utdanningsindeks-

BNP per innbygger-

Dette tallet regnes ut etter tre grunnlegende punkter for levekår:

Årsaker til underutvikling-

Det finnes både indre og ytre årsaker som kan forårsake underutvikling

Veldig mange av U-landene har vært kolonier tidligere. Etter oppløsning var 
mange av koloniene lite forberedt på å være selvstendige

-

Fordi det var det de ble brukt til som kolonier, driver fortsatt mange av landene 
med utvinning av noen få råvarer

-

De har hatt svært stor gjeld til de rike landene, sånn som hellas er til Norge nå-

Ytre årsaker

Politiske  eliten som sitter med både makten og økonomien i landet-

Med en gang de får penger er det mange steder denne eliten investerer penger i 
prestisjeprosjekter enn til det som kan hjelpe folket 

-

Borgerkriger, linjaldelingen av landene etter kolonitiden-

For stor befolkningsvekst som de ikke klarer å finansiere-

Indre årsaker

Konsekvenser av fattigdom-

Fattigdom kan veldig gjerne føre til krig, og kan også få motsatt effekt at krig fører til 
fattigdom. Fattigdom og krig kan da føre til innvandring og asyl til I -land, for eksempel 
Norge. Det KAN også være en sammenheng mellom fattigdom og terror, siden U -land 
ikke har penger til å gå til krig mot et rikt land men har lyst til å stå opp i mot dem kan 
de ty til terror.

Finnes det løsninger på fattigdommen?-

Det er mange forskjellige meninger om hva som kan hjelpe U-landene mest. Noen 
mener at det burde være nok at vi gir dem økonomisk bistand til å få utviklet skole - og 
helsesystemer. Andre mener at dette bare vil gjøre dette bedre, men ikke kan få 
landet på fot fordi de har så store gjelder. De mener at eneste løsningen som vil løse 
dette vil være ved å slette gjelden til U-landene.

En annen ting som kan hjelpe U-land er ved bedre handelsbetingelser. Hvis U-landene 
fikk bedre priser for råvarene sine ville det være en stor sjanse for at det kunne fått 
dem til å fungere som et land uten bistand.
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Konflikter og terrorisme-

Ordet konflikt defineres som: At to parter kjemper om fordelingen av goder eller om 
hvilke verdier som skal gjelde. 
Ordet krig ble definert av en tysk general, ved navn Karl von Clausewitz, som politikk 
der ord erstattes med våpen.
Ordet fred brukes gjerne i betydning fravær av krig.

Krig-

Det har vært mange kriger i det siste århundret. Det var selvsagt to verdenskriger, men 
etter dette har det blitt drept langt over 20 millioner mennesker i diverse kriger.
Disse krigene finner gjerne sted i den fattige delen av verden, ofte i Afrika og Asia.

Veldig mange har etnisk eller religiøs bakgrunn-

De finner sted i de fattige delene av verden-

De er ofte svært langvarige-

De blir ofte utkjempet med veldig billige våpen, gjerne håndvåpen (ak -47!) eller 
enkelt lagde miner og bomber

-

De rammer sivilbefolkningen veldig hardt i tillegg til soldater-

Mye terroraksjoner, for eksempel selvmordsbombere-

Dagens kriger er ganske annerledes enn før, noen kjennetegn er:

-
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FN! + repetisjon
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