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Bilag 73 

Samfundsfag B – htx, august 2017  

1. Identitet og formål 

1.1. Identitet 

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold, herunder samspillet mellem teknologisk udvikling og 
samfundsudvikling. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og 
komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle 
samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, 
handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence. 

1.2. Formål 

Undervisningen skal fremme elevernes almendannelse og studiekompetence. Almendannelsen fremmes ved at give dem viden 
og kundskaber om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, herunder den teknologiske 
udvikling, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Almendannelsen skal endvidere fremmes ved at give 
eleverne lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og 
arbejdsformer engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Elevernes innovative 
kompetencer skal fremmes, således at eleverne med brug af faget lærer at tænke løsningsorienteret i forhold til 
virkelighedsnære samfundsmæssige problemer. Elevernes studiekompetence skal udvikles ved anvendelse af viden, begreber, 
teori og metoder fra de samfundsvidenskabelige discipliner på virkelighedsnære problemstillinger. Undervisningen skal fremme 
elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt 
kvalificeret niveau. 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Eleverne skal kunne: 

̶ anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, økonomi, politik og teknologisk udvikling til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå  

̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere 
samfundsmæssige problemstillinger  

̶ undersøge og vurdere samspillet mellem den teknologiske og samfundsmæssige udvikling 

̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold 

̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå  

̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

̶ formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder 
statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere 

̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og egne 
beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler 

̶ formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af 
fagets terminologi 

̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog. 

2.2 Kernestof 

Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.  

Kernestoffet er: 

Sociologi 

̶ social differentiering og kulturelle mønstre 

̶ sammenhænge mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling, herunder udvikling i sociale mønstre og kommunikation 

̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier. 
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Politik 

̶ politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd  

̶ magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem 
kønnene  

̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU. 

Økonomi 

̶ økonomisk vækst, teknologisk udvikling, bæredygtig udvikling og velfærd 

̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter, herunder miljø- og energipolitiske 
virkemidler 

̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og 
erhvervsstruktur. 

Metode 

̶ komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode. 

2.3. Supplerende stof 

Eleverne vil ikke være i stand til at opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. De faglige mål opfyldes ved, at 
kernestoffets begreber og teorier anvendes i en undersøgelse af det supplerende stof. Det supplerende stof består typisk af 
eksempler fra den aktuelle samfundsmæssige debat i form af tekster, statistik og klip fra elektroniske medier. Der skal indgå 
materiale på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog. Samfundsfaglige synsvinkler på flerfaglige 
problemstillinger og udadvendte aktiviteter er en del af det supplerende stof. 

2.4. Omfang 
Det forventede omfang af fagligt stof er normalt svarende til 400-600 sider.  

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen skal tilrettelægges tematisk med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser. 
Eleverne skal inddrages i planlægningen af undervisningen, herunder i valg af problemstillinger og arbejdsformer. 

I behandlingen af stoffet anlægges et helhedssyn med respekt for de enkelte discipliner i faget. Undervisningen tilrettelægges 
således, at der veksles mellem induktive og deduktive tilgange. Induktivt tilrettelagt undervisning tager normalt udgangspunkt i 
én eller flere aktuelle problemstillinger, hvor begreber og metoder fra én eller flere discipliner anvendes. Deduktivt tilrettelagt 
undervisning tager typisk udgangspunkt i en enkelt disciplin og giver begreber, teoretiske sammenhænge og metoder til 
efterfølgende at undersøge og formidle en problemstilling. Sådanne disciplinorienterede perioder kan bidrage til at fremhæve de 
enkelte discipliners ligheder og forskelle i metode og genstandsfelt. 

Der skal igennem det samlede forløb lægges afgørende vægt på, at den enkelte elev får muligheder for på et fagligt grundlag 
at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger. Igennem det samlede forløb skal der ske en successiv skærpelse af 
de faglige krav til indholdet og sammenhængen i elevernes argumentation og præcision. 

Undervisningen tilrettelægges således, at den er alsidig i valg af synsvinkler, teorier og metoder. 

3.2. Arbejdsformer 

I undervisningen skal der anvendes afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer, således at eleverne får muligheder for at 
undersøge, dokumentere, formidle og debattere faglige sammenhænge. 

Desuden sker der gennem det samlede forløb en udvikling frem mod mere selvstændiggørende og studieforberedende 
arbejdsformer, således at eleverne selvstændigt kan opstille, undersøge og forklare faglige problemstillinger samt udvikle og 
diskutere innovative løsningsforslag med brug af fagets viden og metoder. 

Udadvendte aktiviteter skal gennemføres i form af gæstelærere, virksomheds-, organisations- eller institutionsbesøg eller 
empiriske undersøgelser og sker i sammenhæng med arbejdet med konkrete projekter eller integreres i undervisningen. 
Eleverne skal i den forbindelse øge deres karrierekompetence ved at opleve eksempler på, hvordan samfundsvidenskab 
anvendes i forskellige typer jobs. 

Der indgår skriftlighed af stigende sværhedsgrad til at opøve skriftlig formidling, faglig korrekthed, argumentation og præcision. 
Det skriftlige planlægges, så der er progression og sammenhæng til skriftlighed i andre fag. I samarbejdet med andre fag om 
skriftlighed bidrager samfundsfag B med faglig formidling på fagets taksonomiske niveauer og dermed anvendelse af begreber, 
teori, empiri og metode i et præcist og nuanceret sprog. 

Som værktøj til at skabe fagligt overblik og struktur og til at formulere problemstillinger i forbindelse med mundtlige oplæg 
arbejdes der systematisk med brug af dispositioner og synopser. 
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Der udarbejdes mindst to projekter, som dokumenteres skriftligt. 

3.3. It 

Digitale værktøjer og ressourcer skal anvendes i undervisningen til at støtte og supplere de faglige mål og den pædagogiske 
proces. 

It anvendes til: 

̶ simulation af økonomiske sammenhænge 

̶ målrette og kritisk informationssøgning 

̶ formidling og bearbejdning, herunder beregninger og konstruktion af diagrammer 

̶ vidensdeling og deltagelse i debat om samfundsmæssige problemstillinger. 

Anvisninger på centrale samfundsfagligt relevante hjemmesider og brug af fokuserede søgestrategier indgår i de enkelte forløb, 
herunder kritisk vurdering af informationers pålidelighed. Brug af digitale fællesskaber integreres i undervisningen. 

3.4. Samspil med andre fag 

Dele af kernestof og supplerende stof skal vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil mellem 
fagene og i studieretningen. I tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages desuden elevernes viden og kompetencer fra andre 
fag, som eleverne hver især har, så de bidrager til perspektivering af emnerne og belysning af fagets almendannende sider.  
I samspil med andre fag bidrager samfundsfag B med begreber og empiri til en sammenhængende forståelse af aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og med metodiske værktøjer til mindre empiriske undersøgelser. 

Studieretningsforløb 
I studieretningsforløb skal mindst ét af de to skriftlige projekter nævnt under pkt. 3.2 være et flerfagligt projekt. Et flerfagligt 
projekt skal indeholde en konkret problemstilling med en tydelig samfundsfaglig dimension og give muligheder for at anvende 
samfundsfaglige begreber og metoder. 

4. Evaluering 

4.1. Løbende evaluering 

Gennem fremadrettet individuel vejledning, brug af interne prøver og respons på faglige aktiviteter skal eleven undervejs i det 
samlede forløb bibringes en klar opfattelse af niveauet for og udviklingen i det faglige standpunkt. Grundlaget for evalueringen 
er de faglige mål. Der skal desuden gennemføres aktiviteter, som får eleven til selv at reflektere over faglig udvikling.  

I forbindelse med skriftlige og mundtlige aktiviteter skal der ske en fremadrettet vejledning med præcise anvisninger på, 
hvordan elevens opfyldelse af de faglige mål kan forbedres. 

Endvidere skal der mindst én gang i hvert semester ske en evaluering af den enkelte elevs arbejdsindsats, aktive deltagelse og 
engagement i undervisningen. I forbindelse hermed sker der en fælles evaluering af undervisningen. 

4.2. Prøveform 
Skolens leder vælger for det enkelte hold én af følgende to prøveformer: 
 
Prøveform a) 
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et af de 
studerede temaer.  
Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.  
Opgaverne skal bestå af et tema og et ukendt bilagsmateriale på seks til otte normalsider a 2400 enheder (antal anslag 
inklusive mellemrum). Hver opgave skal indeholde forskelligartede materialetyper, herunder både tekster og statistisk materiale. 
Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til én 
normalside.  
Hvis skolens leder har bestemt, at forberedelsen kan foregå i grupper, vælger eksaminanderne, om de vil forberede sig i gruppe 
på maksimalt tre eksaminander eller individuelt. En eksamensenhed er en sådan gruppe eller en eksaminand, der forbereder sig 
individuelt. Der trækkes en opgave pr. eksamensenhed. En opgave må højst anvendes ved tre eksamensenheder.  
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer.  
På baggrund af det udleverede bilagsmateriale, relevant kernestof og materiale fundet i forberedelsestiden skal eksaminanden 
udarbejde en synopsis med en problemformulering som et overordnet spørgsmål og i forlængelse heraf opstilling, undersøgelse 
og diskussion af samfundsfaglige problemstillinger. Eksaminander, der forbereder sig i en gruppe, vælger selv, om de vil 
udarbejde forskellige eller enslydende synopser.   
Eksaminationen, som er individuel, indledes med eksaminandens præsentation af synopsen (ca. 10 minutter) og efterfølges af 
uddybende spørgsmål af eksaminator og en faglig samtale mellem eksaminand og eksaminator.  
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Prøveform b) 

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte problemorienterede spørgsmål og et ukendt 
bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et af de studerede temaer. 

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet. Den enkelte 
opgave må anvendes højst tre gange på samme hold. 

Opgaverne skal bestå af et tema med problemorienterede spørgsmål, der dækker de taksonomiske niveauer, og et 
bilagsmateriale på to til tre normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum). Hver opgave skal i videst mulig 
omfang indeholde både tekst og statistisk materiale. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af 
bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til en normalside.  

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationen indledes med 
eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i 
opgaven. 

4.3. Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 
2.1. 

Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges der vægt på: 

̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens mundtlige præstation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


