
Side 1 af 6 
 

Prøvebeskrivelse 

Samfundsfag, niveau C 
(Gælder for PA-elever/hold startet før august 2019) 

Beskrivelse af prøven 

Som dokumentation for arbejdet med faget udarbejder eleven et projekt. 

Der afholdes mundtlig prøve. 

Prøven tager udgangspunkt i elevens projekt.  

Fremlæggelsen af projektet må maksimalt fylde 1/3 af tiden (ca. 8 min.). Den resterende tid an-

vendes til dialog omkring projektet, samt afprøvning af elevens viden om samfundsfaglige spørgs-

mål. 

Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering.  

Mål og krav 

 

Eleverne skal kunne anvende grundlæggende viden om fagligt relevante sociologiske perspektiver 

og det politiske system i Danmark til at forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige pro-

blemstillinger. Samtidig skal eleverne kunne anvende grundlæggende viden om økonomiske sam-

menhæng til at forklare og diskutere aktuelle samfundsmæssige prioriteringer og Danmarks place-

ring i det internationale økonomiske samfund. Vidensområderne sociologi, politik og økonomi knyt-

tes tæt sammen i undervisningen. 

 

Undervisningen indeholder elementer, der bibringer eleven forståelse for sammenhængen mellem 

den generelle teori og de faktiske samfundsforhold. 

Politik:  

- aktuelle samfundsmæssige problemstillinger belyst ud fra centrale politiske ideologier 

- politiske institutioner og beslutningsprocesser 

Økonomi:  

- det økonomiske kredsløb 

- den politiske styring af økonomien 

- Danmarks placering i den internationale økonomi 

Sociologi  

- sociale og kulturelle forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelse 

- arbejdssociologi og teknologisk udvikling 

 

Undervisningen og elevernes projektarbejde tager udgangspunkt i konkrete samfundsmæssige 

problemstillinger med relevans til det pædagogiske område. 
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Uddrag af grundfagsbekendtgørelse BEK nr. 683 af 08/06/2016  

Undervisningens mål:  

Undervisningens mål er, at eleven kan 

1. Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for 

egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter, 

2. anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at forklare og forholde sig til 

aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomi-

ske samfund, 

3. anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at formu-

lere løsninger på samfundsmæssige problemer, 

4. anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og 

reflektere over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde, og 

5. opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og an-

vende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge. 

Eksaminationsgrundlag:  

Eleven udarbejder et projekt til dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal kunne ind-
drage elementer fra alle hovedområder i faget. Dokumentationen kan have mange former fx skrift-
lige rapporter, film eller videoer, lydfiler eller en kombination af disse. 
 
På PAU-uddannelsens 4. skoleperiode er der 5 + 2 undervisningsdage i samfundsfag.  

Eleven bruger 5 undervisningsdage til projektarbejde med et selvvalgt samfundsfagligt emne.  

I forløbet gives individuel vejledning, og faglige emner og metoder repeteres i plenum. 

 

Dag 1:  Eleverne introduceres til samfundsfagsprojektet – dets forløb, krav til indhold. Eleven 

afgrænser sit emne og formulerer en problemstilling i samarbejde med læreren.  

Eleven kan arbejde individuelt eller i gruppe. 

 

Dag 2:   Elevens problemformulering skal godkendes af eksaminator, og skal udformes som 

en del af et skriftligt oplæg på max 1 A4 side.  

Elevens oplæg indeholder: 

 Overskrift 

 Emnebegrundelse 

 Kort problemformulering 

 Foreløbig litteratur-/ kildeliste (evt. som bilag). 

Dette oplæg (disposition) sendes senere til censor, så censor har det i hænde 5 hver-

dage før prøven.  
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Dag 3+4+5:  Eleven arbejder med projektet under vejledning. I vejledningen af eleven er der lagt 

vægt på, at projektet skal indeholde elementer, der viser forståelse for sammenhæn-

gen mellem den generelle teori og de faktiske samfundsforhold i mindst 2 af fagets 3 

indholdsområder. 

 

Dag 6+7:  De 2 sidste undervisningsdage skemalægges umiddelbart inden eksamen til forbere-

delse af elevens oplæg.  

Bedømmelsesgrundlag  

Bedømmelsesgrundlaget er udelukkende elevens mundtlige præstation.  

Dokumentation i faget og det fremsendte eksamensoplæg indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. 

 

Prøven tager udgangspunkt i elevens projekt. Eleven fremlægger projektet mundtligt og indgår i 

dialog omkring projektet.  

Der eksamineres bredt i faget, så det er muligt for eleven at demonstrere opnåelsen af fagets mål 

ved at inddrage elementer fra alle fagets hovedområder (politik, økonomi og sociologi).  

Der kan eksamineres både i relation til elevens projekt, men også i elevens mere almene sam-

fundsfaglige viden, hvis det skønnes relevant/ nødvendigt for eksaminator og censor. 

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål. 
 

Faglige mål ni-

veau C 

Taksonomi Vejledende beskrivelse Eksempler 

 

1. Diskutere sam-

fundsmæssige 

problemer på et 

samfundsfagligt 

grundlag og argu-

mentere for egne 

synspunkter og 

vurdere andres 

holdninger og ar-

gumenter, 

 

2. anvende 

grundlæggende 

viden om økono-

miske sammen-

Karakter 

12 gives for 

den fremra-

gende præ-

station, der 

demonstre-

rer udtøm-

mende op-

fyldelse af 

fagets mål, 

med ingen 

eller få uvæ-

sentlige 

mangler.  

 

En præstation til 12 er ken-

detegnet ved: 

 

 

Eleven kan på fremragende 

vis og med få uvæsentlige 

mangler demonstrere en 

grundlæggende viden inden 

for sociologi, politik og øko-

nomi samt inddrage rele-

vant aktuel viden. 

 

Eleven kan på overbevi-

sende måde anvende sam-

fundsfaglig viden, og bringe 

denne viden i anvendelse i 

Eksempler på en uvæsentlige 

mangler ved en præstation til 

12 kan være: 

 

Et glemt eller forkert fagbe-

greb som eleven kan rede-

gøre for på anden vis eller 

retter ved hjælp. 

 

Eleven kan i dialog anvende 

samfundsfaglig viden, som 

ikke er udfoldet i oplægget.  
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hænge til at for-

klare og forholde 

sig til aktuelle 

samfundsøkono-

miske prioriterin-

ger og Danmarks 

placering i det in-

ternationale øko-

nomiske sam-

fund, 

 

3. anvende 

grundlæggende 

viden om det poli-

tiske og økonomi-

ske system i Dan-

mark til at formu-

lere løsninger på 

samfundsmæs-

sige problemer, 

 

4. anvende 

grundlæggende 

viden om sam-

fundsudvikling og 

socialiserings-

mønstre til at for-

klare og reflek-

tere over menne-

skers handlinger 

inden for eget ud-

dannelsesområde, 

og 

 

5. opsøge og vali-

dere forskellige 

informationskil-

der, formulere 

samfundsfaglige 

forhold til fagets indhold og 

projektet på velbegrundet 

og reflekteret vis. 

 

Eleven kan selvstændigt og 

sikkert, forklare og be-

grunde relevante faglige 

handlemuligheder. 

 

Eleven kan selvstændigt og 

overbevisende argumentere 

for egne synspunkter og 

vurdere andres holdninger 

og argumenter med inddra-

gelse af relevante fagbegre-

ber. 

 

Eleven kan adspurgt argu-

mentere og reflektere over 

anvendte kilder. 

 

 

 

 

Eleven kan i dialogen reso-

nere sig frem til argumentati-

oner, vurderinger og løsninger 

på samfundsfaglige problem-

stillinger, som eleven ikke har 

set på forhånd. 

 

Eleven kan i dialogen reso-

nere sig frem til de anvendte 

kilders validitet, som eleven 

ikke på forhånd har taget stil-

ling til. 

 

 

 

 

 

 

Karakter 7 

gives for den 

gode præ-

station, der 

demonstre-

rer opfyl-

delse af fa-

gets mål, 

med en del 

mangler. 

En præstation til 7 er ken-

detegnet ved: 

 

 

Eleven kan med mangler 

demonstrere en grundlæg-

gende viden inden for socio-

logi, politik og økonomi. 

 

Eksempler på en del mangler 

ved en præstation til 7 kan 

være: 

 

Ikke alle relevante fagbegre-

ber bliver brugt i oplægget og 

i dialogen.  

 

Eleven udfolder ikke tilstræk-

kelig samfundsfaglig viden i 
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spørgsmål og an-

vende forskellige 

materialetyper til 

at dokumentere 

enkle, faglige 

sammenhænge. 

 

Eleven kan i nogen grad 

inddrage relevant aktuel vi-

den. 

 

Eleven kan på tilfredsstil-

lende vis anvende sam-

fundsfaglig viden, og bringe 

denne viden i anvendelse i 

forhold til fagets indhold og 

projektet på velbegrundet 

og reflekteret vis. 

 

Eleven kan forklare og be-

grunde relevante faglige 

handlemuligheder. 

 

Eleven kan argumentere for 

egne synspunkter og vur-

dere andres holdninger og 

argumenter med inddra-

gelse af nogle relevante 

fagbegreber. 

 

Eleven kan adspurgt for-

holde sig til anvendte kilder. 

 

 

 

 

 

 

 

oplægget, men kan med 

støtte anvende dette i dialo-

gen. 

 

Eleven inddrager i mindre 

grad aktuel viden. 

 

Eleven argumenterer og dis-

kuterer i nogen grad løsninger 

på samfundsfaglige problem-

stillinger. 

 

Eleven kan usikkert indgå i di-

alog om anvendte kilder, som 

eleven ikke på forhånd har ta-

get stilling til. 
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Karakter 

02 gives for 

den tilstræk-

kelige præ-

station, der 

demonstre-

rer den mini-

malt accep-

table grad af 

opfyldelse af 

fagets mål. 

En præstation til 02 er ken-

detegnet ved: 

 

 

Eleven kan demonstrere en 

minimalt acceptabel viden 

inden for sociologi, politik 

og økonomi. 

 

Eleven kan i tilstrækkelig 

grad inddrage relevant ak-

tuel viden. 

 

Eleven har svært ved at an-

vende samfundsfaglig viden 

i forhold til fagets indhold 

og projektet. 

 

Eleven har minimal grad af 

forståelse for samfundsfag-

lige løsninger.  

 

Eleven udtrykker med en 

del hjælp egne synspunkter 

og gengiver andres holdnin-

ger. 

 

Eleven anvender få rele-

vante fagbegreber. 

Eksempler på mangler ved en 

præstation til 02 kan være: 

 

Eleven anvender kun få fag-

begreber og kan ikke forklare 

disse. Eleven anvender hver-

dagssprog. 

 

Eleven har minimal viden og 

har svært ved at indgå i en 

samfundsfaglig dialog. 

 

Eleven udfolder minimal sam-

fundsfaglig viden i oplægget, 

men i nogen grad med støtte 

indgå i dialog.  

 

Eleven er i minimal grad ori-

enteret i aktuel viden, der 

knyttes til projektet. 

 

Eleven fremkommer med for-

simplede eller urealistiske løs-

ninger på samfundsfaglige 

problemstillinger. 

 

 

 


