
  
 

Prøvevejledning Samfundsfag B 

 

EUX Velfærd 

 

Elev og censor 

 

 

Formål:                                                                                                                                                                                             

Prøven har til formål at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer jf. Samfundsfag B – htx, 

august 2017.   

  

Mål:                                                                                                                                                                                         

At eleven dokumenterer opfyldelse af mål og krav for faget.  

  

Forudsætning for prøven:   

For af eleven kan indstilles til prøven skal eleven have deltaget i undervisningen. Skolen afgør, om eleven 

har opfyldt betingelsen for at kunne aflægge prøve.  

  

Form og afvikling:   

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 inklusive mellemrum). Hver opgave skal i videste 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. 

 

Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem 

eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven. 

  

Prøvens tilrettelæggelse:       

          

Individuel prøve  Forberedelsestid 60 min 

Eksaminationstid ca 30 min 

 

                                                                                                        

Støttemuligheder:                                                                                                                                                                   

Elever med særlige læringsmæssige forudsætninger, fx elever med sproglige vanskeligheder eller elever, der 

er bevilget specialpædagogisk støtte, tilbydes særlige prøvevilkår, for at ligestille disse elever med andre i 

prøvesituationen.  

Eksaminationsgrundlag:                                                                                                                        

Eksaminationsgrundlaget er en opgave med ukendte problemorienterede spørgsmål.  

 

Bedømmelsesgrundlag:                                                                                                                                                         



Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens mundtlige præstation ved prøven. Fagets 

mål ligger til grund for bedømmelsen.   

  

Bedømmelseskriterier:    

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål:  

 

Eleven 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. 

 

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

                                                                                                                                                 

Vurdering:                                                                                                                                              

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. (Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007).   

  

Eksaminator:                                                                                                                                                                           

Det er den fagansvarlige lærer, som leder eksaminationen.   

  

Censor:                                                                                                                                                                                 

Udpeges af skolen eller af Undervisningsministeriet.  

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven.   

Censors funktion i øvrigt, jf. gældende bekendtgørelse.  

  

Ved sygdom:  

Bliver eleven syg eller af anden grund forhindret i at gennemføre prøven, meddeles dette til skolen inden 

prøven finder sted. Derefter tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve.  

Prøven afholdes hurtigst muligt og foregår efter de samme regler som ved en ordinær prøve.  

Prøvetidspunktet fastsættes af skolen.  

Eleven skal evt. fremskaffe dokumentation for sygdom eller anden årsag.  

  

Klagemuligheder:  

Eleven har ret til at indgive en klage over forhold ved prøven, jf. bekendtgørelsen om prøver og eksamen i 

grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. 
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