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Skriftlig progressionsplan for samfundsfag A  

 
Samfundsfag A findes på BG i studieretningen SA, Id, Ma. Faget forløber over 3 år med stigende progression i skriftlighed. 
Der er hypotetisk mulighed for at opgradere samfundsfag fra B til A på studieretningen EN, Sa, ps, men sandsynligheden for at et sådan hold oprettes er så 
lille, at denne progressionsplan alene fokuserer på samfundsfag A som studieretningsforløb. 
 
Elevtid: 120 timer fordelt m. 5 timer i andet semester af 1.g, 30 timer i 2.g, og 75 timer i 3.g 
 
Samfundsfag A har både en skriftlig og en mundtlig dimension.  Det skriftlige arbejde bør understøtte begge dimensioner. Det er derfor oplagt at man udover 
de nedennævnte opgavetyper, som forudsætter elevtid, også arbejder med mindre skriftlige opgaver i den daglige undervisning. 
 
1. semester kører parallelt med samfundsfag C (grundforløb) 
 
2. semester  
Opgavetype   
 

Evalueringsform 
 

Kompetencer Opgaveeksempler 

Projektrapport evt. med 
mundtlig og skriftlig 
fremlæggelse 
 

Gruppen får samlet skriftlig 
eller mundtlig respons på det 
skriftlige produkt. 

Formidle og tydeliggøre faglige 
sammenhænge ved hjælp af enkle 
modeller, beregninger, tabeller og 
diagrammer. 
 
Beherske formalia: Kildehenvisninger, 
fodnoter, litteraturliste osv. 

Lav en rapport indeholdende:  
 Problemformulering samt problemstillinger 

der følger taksonomien 
 Besvarelse af problemstillinger med 

inddragelse af fagligt stof fra undervisningen. 
 Konklusion  

Eksamenslignende 
opgaver 

Skriftlig eller mundtlig 
respons fra lærer  

Begyndende træning i 
eksamensgenrerne. 
 
Beherske formalia: Kildehenvisninger, 
fodnoter, litteraturliste osv. 

Enkeltopgaver/delopgaver fra gamle eksamenssæt 
eller konstruerede opgaver som baserer sig på stof, 
som er gennemgået i undervisningen. 

 Sammenligning 
 Analyse af bilag 
 Notat-genren 
 Diskussion 

Opgaverne stilladseres grundigt, og der kan evt. 
arbejdes med genafleveringer 
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3.-4. semester 
Opgavetype   
 

Evalueringsform 
 

Kompetencer Opgaveeksempler 

Projektrapport evt. med 
mundtlig og skriftlig 
fremlæggelse 
 

Gruppen får samlet skriftlig 
eller mundtlig respons på 
det skriftlige produkt. 

Afhængigt af emne:  
 Anvende kvantitative eller 

kvalitative metoder til 
dataindsamling. 

 
 Anvende statistiske metoder på 

kvantitative data. 
 
Beherske formalia: Kildehenvisninger, 
fodnoter, litteraturliste osv. 

Lav en rapport indeholdende:  
Problemformulering samt problemstillinger der 
følger taksonomien 
Besvarelse af problemstillinger med 
inddragelse af fagligt stof fra undervisningen. 
Konklusion  

Eksamenslignende opgaver Skriftlig eller mundtlig 
respons fra lærer  

Begyndende træning i eksamensgenrerne. 
 
Beherske formalia: Kildehenvisninger, 
fodnoter, litteraturliste osv. 

Enkeltopgaver/delopgaver fra gamle 
eksamenssæt eller konstruerede opgaver som 
baserer sig på stof, som er gennemgået i 
undervisningen. 

 Sammenligning 
 Analyse af bilag 
 Notat-genren 
 Diskussion 
 De mange typer af fællesopgaver 

 
Nye opgavetyper stilladseres, og der kan evt. 
arbejdes med genafleveringer 

Studieretningsopgaven 
(SRO) SA-Ma ell. SA-id 

Skriftlig respons Anvende og kombinere viden fra fagets  
discipliner til at undersøge til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige 
problemstillinger og løsninger herpå. 

Se database i moodle. 
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5.-6. semester  
Opgavetype   
 

Evalueringsform 
 

Kompetencer Opgaveeksempler 

Bilagsbaseret synopsis- 
udkast 
(evt punktform + lydfil med 
fremlæggelse) 

Skriftlige kommentarer til 
synopsis, hvor der fokuseres 
på det særlige ved en 
samfundsfaglig synopsis  

Træning til mundtlig eksamen.  

Anvende og kombinere viden fra 

fagets discipliner til at undersøge 

aktuelle samfundsmæssige 

problemstillinger og løsninger herpå. 

 

 
1. Udarbejd en problemformulering 
2. Opstil 3 problemstillinger 
3. Skriv en besvarelse af 2 af de 3 problemstillinger 

med stikord 
4. Skriv en kort konklusion 
Til at begynde med bør opgaven stilladseres, og der 
kan med fordel arbejdes med del-afleveringer (f. eks. 
aflevering af problemformulering + problemstillinger, 
som kommenteres, inden endelig synopsis og evt. lydfil 
udarbejdes) 

Projekt, som afsluttes m. 
skriftlig rapport eller 
synopsis og mundtlig 
fremlæggelse (eller evt. 
lydfil) 
 

Skriftlig eller mundtlig 
respons på det skriftlige 
produkt. 
 
Mundtlige kommentarer og 
respons fra holdets øvrige 
elever 

Afhængigt af emne:  
 Anvende kvantitative eller 

kvalitative metoder til 
dataindsamling. 

 
 Anvende statistiske 

metoder på kvantitative 
data. 

 
Beherske formalia: 
Kildehenvisninger, fodnoter, 
litteraturliste osv. 

Skriftlig rapport:  
Lav en rapport indeholdende:  
Problemformulering samt problemstillinger der følger 

taksonomien 
Besvarelse af problemstillinger med inddragelse af 

fagligt stof fra undervisningen. 
Konklusion  
 
Synopsis + mundtligt oplæg 
1. På baggrund af fælles forstudier opstilles en 

overordnet problemstilling 
2. Opstil 3 problemstillinger 
3. Skriv en besvarelse af en af de 3 problemstillinger 

med stikord. Fokus er på at inddrage en stor 
mængde fagligt stof fra undervisningen.  

 
Eksamenslignende opgaver Skriftlig eller mundtlig 

respons fra lærer  
Træning i eksamensgenrerne. 
 
Beherske formalia: 
Kildehenvisninger, fodnoter, 
litteraturliste osv. 

Enkeltopgaver/delopgaver fra gamle eksamenssæt 
eller konstruerede opgaver som baserer sig på 
stof, som er gennemgået i undervisningen. 
 Sammenligning 
 Analyse af bilag 
 Notat-genren 
 Diskussion 
 De mange typer af fællesopgaver 

Nye opgavetyper stilladseres, og der kan evt. arbejdes 
med genafleveringer 
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