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Prøvevejledning 

Samfundsfag niveau C 

 
Prøven i samfundsfag på C-niveau: 

Samfundsfaget hviler på to ben – det erhvervsfaglige og det almene. 

Mål 

Målet er, at eleven gennem prøven demonstrerer sin viden, sine færdigheder og holdninger i 

forhold til målene for faget. 

Forudsætning for prøven 

At eleven har deltaget i undervisningen og har udarbejdet et projekt med godkendt 

problemformulering af fagets underviser. 

Ministeriet udtrækker ét grundfag til de bekendtgjorte prøvehold. 

Tidligst 3 uger før prøven oplyses eleven om, hvilke fag der er udtrukket til prøve. 

Prøveform  

Der afholdes en individuel mundtlig prøve og det udarbejdede projekt danner grundlag for 

eksaminationen. 

Eleven kan vælge et individuelt udarbejdet projekt eller et gruppefremstillet projekt i selvvalgte 

grupper på max. 3 elever, men eleven bedømmes individuelt ved eksaminationen.  

Eleven/gruppen har valgt et emneområde af relevans for den pædagogiske assistents 

arbejdsområde. 

Prøvens tilrettelæggelse 

Der afsættes 4 dage til at arbejde med projektet. 

Projektet udarbejdes i afslutningen af skoleperiode 3. 

Eleven uploader projektet elektronisk på sidste dag i projektperioden senest kl. 12.00. 

Uddannelsesadministrationen fremsender materialet til censor. 
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Det skriftlige produkt skal indeholde følgende, samt overholde opgavetekniske retningslinjer for 

skriftlige arbejder, herunder krav til forside. 

 Indledning med selvvalgt emneområde 

 Problemformulering 

 Begrundelse for den valgte problemformulering 

 Overvejelser over hvordan problemformuleringen kan besvares 

 En kort oversigt over projektets vigtigste problemer/emner/begreber 

 Forventet konklusion 

Det skriftlige produkt skal have et omfang på max. 3 sider (ekskl. forside). 

Ved et gruppefremstillet produkt kan sidetallet øges med 1 side pr. elev. 

Vejledning 

Vejledning i projektperioden planlægges efter aftale med fagansvarlig underviser. 

Problemformuleringen skal være aftalt med fagansvarlig underviser. 

Vejledningen skal foregå på skolen med mindre andet er aftalt med fagansvarlig underviser. 

Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationsgrundlaget er det af eleven udarbejdede projekt. Projektet danner grundlaget for, 

på hvilket niveau den mundtlige eksamination starter på. Der eksamineres bredt i faget, så det er 

muligt for eleven at demonstrere opnåelsen af fagets mål. 

Prøveafvikling 

Prøven foregår som en samtale mellem elev og eksaminator. 

Til eksamination afsættes 30 minutter inkl. elevens oplæg og votering. 

Senest 2 skoledage før prøven afholdes, skal eleven kende tidspunktet for prøveforløbet. 

Tidspunkterne planlægges af afdelingens uddannelseschef i samarbejde med 

elevadministrationen og selve prøveafviklingen starter normalt kl. 08.45. 
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Prøven tager udgangspunkt i elevens projekt som følgende: 

1) Eleven fremlægger sit projekt, fremlæggelsen varer max. ca. 8 minutter. 

2) Dialog omkring projektet og afprøvning af elevens viden om samfundsfaglige spørgsmål. 

 

Ved en individuel prøve, hvor eksaminanden eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet 

produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv 

er blevet eksamineret. 

Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige præstation ved prøveafholdelse. 

Eleven bedømmes ud fra: 

 Elevens mundtlige præstation af projektet (ca. en tredjedel af bedømmelsesgrundlaget) 

 Dialogen om projektet 

 Generel viden om samfundsfag 

 Om alle relevante mål inddrages på relevant vis. 

Det er den samlede helhedsvurdering, der kommer til udtryk i karakterafgivelsen. 

Votering 

Eleven bedømmes i forhold til fagets formål og mål. 

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation.  

Eksaminator meddeler eleven den opnåede karakter. 

Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen, jf. gældende lovgivning. 

Prøvekarakteren erstatter standpunktsbedømmelsen i faget. 
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Bedømmelseskriterier 

Væsentlige mål i forhold til eksaminationsgrundlaget er markeret med fed skrift 

Mål Karakter Bedømmelseskriterier 

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 

økonomiske samfund, 

 

 

3. anvende grundlæggende viden om 

det politiske og økonomiske 

system i Danmark til at formulere 

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 

anvende forskellige materialetyper til 

at dokumentere enkle, faglige 

sammenhænge. 

 

 
 
 
 

02 

Eleven kan, med usikkerhed, diskutere aktuelle 
samfundsmæssige problemer på et begrænset 
samfundsfagligt grundlag og med usikkerhed argumentere 
for egne synspunkter og med begrænset indblik vurdere 
andres holdninger og argumenter. 
 
Eleven demonstrerer en mangelfuld viden om økonomiske 
sammenhænge til at forklare og forholde sig til aktuelle 
samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering 
i det internationale økonomiske samfund. 
 
Eleven demonstrerer begrænset viden om det politiske og 
økonomiske system i Danmark til at formulere løsninger på 
samfundsmæssige problemer.  
 
Eleven bruger begrænset viden om samfundsudvikling og 
socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere over 
menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde. 

7 Eleven kan, med god selvstændighed, diskutere aktuelle 
samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt 
grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere 
andres holdninger og argumenter. 
 
Eleven kan, på et tilfredsstillende niveau, anvende viden 
om økonomiske sammenhænge til at forklare og forholde 
sig til aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og 
Danmarks placering i det internationale økonomiske 
samfund. 
 
Eleven kan, på et middel niveau, anvende viden om det 
politiske og økonomiske system i Danmark til at formulere 
løsninger på samfundsmæssige problemer 
 
Eleven kan anvende grundlæggende viden om 
samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare 
og reflektere over menneskers handlinger inden for eget 
uddannelsesområde.   
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Mål Karakter Bedømmelseskriterier 

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 

økonomiske samfund, 

 

 

3. anvende grundlæggende viden 

om det politiske og økonomiske 

system i Danmark til at formulere 

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 

anvende forskellige materialetyper til 

at dokumentere enkle, faglige 

sammenhænge. 
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Eleven kan, med overbevisende selvstændighed og 
sikkerhed, diskutere aktuelle samfundsmæssige problemer 
på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne 
synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter. 
 
Eleven kan, med stor sikkerhed, anvende viden om 
økonomiske sammenhænge til at forklare og forholde sig til 
aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks 
placering i det internationale økonomiske samfund. 
  
Eleven kan, på et højt niveau, anvende viden om det 
politiske og økonomiske system i Danmark til at formulere 
løsninger på samfundsmæssige problemer 
 
Eleven kan anvende omfattende viden om 
samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare 
og reflektere over menneskers handlinger inden for eget 

uddannelsesområde. 
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Eksaminator 

Den fagansvarlige underviser, som leder eksaminationen og meddeler eleven den opnåede 

karakter. 

Censor 

Udpeges af skolen eller tildeles ved særlig censur af Ministeriet for børn og undervisning.  

Censor skal have indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål 

og metoder. Ligeledes skal censor have specifik kompetence inden for et eller flere faglige 

delområder, som indgår i uddannelsen og have aktuel viden om uddannelsens 

anvendelsesmuligheder. 

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censors funktion i øvrigt, jf. gældende 

lovgivning. 

Materiale til Censor 

Censor skal have tilsendt elevernes projekter samt oversigt over gennemført undervisning. 

Omprøve 

Ved en ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve. 

En elev kan deltage i samme prøve 2 gange. 

Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven, den vil normalt afvikles 

inden for 10 arbejdsdage efter prøven. Eksaminator vil normalt være den samme som ved første 

prøve. 

Eleven går til omprøve i det tidligere udarbejdede projekt. Forud for prøven tilbydes eleven en 

vejledningssamtale med den fagansvarlige underviser/eksaminator. Der udpeges en anden 

censor. 

Tidsrammen for omprøven er som ved den ordinære prøve. 

Ved sygdom 

Hvis eleven på grund af dokumenteret (evt. lægeerklæring) sygdom er forhindret i at deltage i 

eller at gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der foregår 

efter regler som ved den ordinære prøve. Prøven holdes hurtigst muligt efter overstået sygdom. 

Prøvetidspunktet fastsættes af skolen. 
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Henvisninger 

 Samfundsfagets mål, jf. BEK nr. 683 af 08/06/2016 

 Generelle prøvebestemmelser for SOSU ZBC, se relevant udgave på hjemmesiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøver er offentlige tilgængelige medmindre andet følger af de praktiske forhold.  

Kun kommende eksaminatorer kan overvære voteringen efter aftale med skolens ledelse. 

 

 


