
 

 

Samfundsfag B-niveau 

 

Samfundsfag på B-niveau er ikke et skriftligt fag. Dog skal eleverne til den mundtlige eksamen 

udarbejde en synopsis. Derfor er der behov for at træne netop denne genre. Ligeledes vil der 

undervejes indgå projektarbejde (2 stk over hele b-forløbet, dvs. et projekt er afklaret i løbet af det 

år, som er fælles med c-niveau) Formidlingen af et projekt kan antage flere forskellige former, fx 

præsentationsprogram, hjemmeside, indlæg på en elektronisk konference, skriftlig rapport, 

synopsis, paneldiskussion, pressemøde. 

 

På BG vil B niveauet bygge videre på et det obligatoriske C-niveau i 1.g og enten findes som et 

studieretningsfag i 2.g eller som valgfag i 3.g. 

Elevtid: 30 timer placeret i tredje og fjerde semester. 

 

Første og andet semester: Se  progressionsplan for C-niveau. I øvrigt kan opgavetyperne 

(tænkeskrivning, mindmap, powerpoint præsentation)  fra C-niveau også indgå i det daglige arbejde 

på tredje og fjerde semester (med øget fagligt niveau). 

 

 3.-4. semester  

Opgavetype   

 

Evalueringsform 

 

Kompetencer Opgaveeksempler 

Bilagsbaseret 

Synopsis- 

udkast 

(evt punktform 

+ lydfil med 

fremlæggelse) 

Skriftlige eller 

mundtlige 

kommentarer til 

synopsis, hvor der 

fokuseres på det 

særlige ved en 

samfundsfaglig 

synopsis  

Anvende og 

kombinere viden fra 

fagets discipliner til at 

undersøge aktuelle 

samfundsmæssige 

problemstillinger og 

løsninger herpå. 

 

1. Skriv en indledning 

2. Udarbejd en 

problemformulering 

3. Opstil 3 problemstillinger 

4. Skriv en besvarelse af 2 af de 

3 problemstillinger med 

stikord 

5. Skriv en kort konklusion 

Synopsis som 

led i projekt 

 

 

Fremlæggelse i 

grupper. 

 

Skriftlige ellerr 

mundtlige 

kommentarer og 

respons fra holdets 

øvrige elever 

Forklare 

samfundsmæssige 

problemstillinger ved 

anvendelse af 

begreber og enkle 

teorier 

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.  

 

Projekt rapport 

 

Gruppen får samlet 

respons på det 

skriftlige produkt. 

Formidle og 

tydeliggøre faglige 

sammenhænge ved 

hjælp af enkle 

modeller, beregninger, 

tabeller og 

diagrammer 

Lav en rapport indeholdende:  

1. Problemformulering samt 

problemstillinger der følger 

taksonomien 

2. Besvarelse af 

problemstillinger med 

inddragelse af fagligt stof fra 



undervisningen. 

3. Konklusion  

Bilagsbaseret 

synopsis 

Prøveeksamen / 

lydfil kommenteres 

af læreren og evt. 

andre elever. 

 Lav en synopsis indeholdende:  

• Overskrift, som er identisk med 

det givne tema/overskrift på 

forløb. 

• En samfundsfaglig 

problemformulering 

formuleret som et overordnet 

spørgsmål (”sagen”). 

• Heraf udledte problemstillinger 

(underspørgsmål). 

Underspørgsmål er typisk på 

de taksonomiske niveauer 

eller kan være hypoteser. 

• Undersøgelse af 

problemstillinger ved brug af 

det udleverede materiale, 

viden, begreber, 

metoder og teorier fra 

kernestoffet samt ved 24 

timers prøve desuden det 

fundne materiale 

• Diskussion af en eller flere 

problemstillinger 

• Delkonklusioner som svar på 

problemstillingerne 

• En samlet konklusion som svar 

på problemformuleringen 

• Litteraturliste eller noter med 

angivelse af anvendt materiale 

 

 


