
Samfundsfag C-niveau 

 

Samfundsfag på C-niveau indeholder som sådan ikke en skriftlig dimension. Alligevel kan 

forskellige skrivepædagogiske værktøjer med fordel inddrages i den daglige undervisning. 

Elevernes produkter vil ikke nødvendigvis blive ’rettet’, men kan tjene som fx som udgangspunkt 

for elevens eget arbejde med stoffet. Det skriftlige planlægges, så der er progression og 

sammenhæng til skriftlighed i andre fag. Det kan ske ved i stigende grad at bevidstgøre elever om 

anvendelsen af taksonomi i arbejdet i faget. 

 

I det følgende er givet eksempler på forskellige opgavetyper.   

 

Opgavetype   

 

Evalueringsform 

 

Kompetencer Opgaveeksempler 

Journalist for 

en dag  

 Anvende og 

kombinere viden fra 

fagets discipliner til at 

undersøge aktuelle 

samfundsmæssige 

problemstillinger og 

løsninger herpå. 

 

Formidle indholdet i 

enkle modeller, 

tabeller og 

diagrammer 

 

1. Udlevering af tabel eller andet 

kvantitativt materiale 

2. Materialet skal danne 

udgangspunkt for en 

journalistisk artikel. Udarbejd 

en overskrift samt de første 5-

7 sætninger i artiklen  

Skriv om 

dagens lektie 

 

 

. Formidle indholdet i 

enkle modeller, 

tabeller og 

diagrammer 

Eleverne har til opgave at 

behandle dagens lektie vha. fx 

 Referat 

 Understregninger og/eller 

kommentarer i Foxit, 

iAnnotate ell.lign. 

 Spørgsmål (lav selv til 

teksten) 

 Screen cast (Screen Cast-

o-Matic eller Explain 

Everything) 

 Mindmap 

 Book Creator (iPad) 

 Indlæg i elektronisk 

konference eller 

debatforum 

 

Tænkeskrivn

ing  

  Indled et emne ved at 

tænkeskrive om det for at få 

aktiveret elevens 

forhåndsviden.  

Brug dine  Formidle og analysere Afslut et emne ved at lade 



fagbegreber på fagets 

taksonomiske 

niveauer med 

anvendelse af fagets 

terminologi. 

 

Formulere viden om 

faglige sammenhænge 

med anvendelse af 

faglige begreber 

eleverne skrive en 

sammenhængende tekst 

(læreren definerer genre og 

modtager), hvori 

hensigtsmæssig brug af 

tillærte fagbegreber gøres 

obligatorisk. 

 

og/eller 

 

Lad eleverne fremlægge vha. 

Power Point Præsentation  

Projekt-

arbejde 

 Formidle indholdet 

i enkle modeller, 

tabeller og 

diagrammer 

 

Formulere viden 

om faglige 

sammenhænge med 

anvendelse af 

faglige begreber 

 
Formidle og 

analysere på fagets 

taksonomiske 

niveauer med 

anvendelse af 

fagets terminologi 

 

På et fagligt 

grundlag 

argumentere for 

egne synspunkter, 

indgå i en faglig 

dialog og diskutere 

en faglig 

problemstilling. 

 

Mindst ét projektarbejde skal 

indgå i arbejdet på C-niveau. 

Her arbejdes især med 

bevidstgørelsen om de 

taksonomiske niveauer, 

hvilket indtænkes i 

produktkravet til projektet. 

 

Projektarbejdet sker evt. i 

samarbejde med andre fag – 

fx i almen 

studieforberedelsesregi. 

 

Projektarbejdet kan antage 

form af en mere traditionel 

rapport, men skriftlighed kan 

lige så vel indgå i 

projektarbejdet som 

udformning af hjemmeside, 

præsentationsprogram, 

synopsis, rollespil, 

paneldiskussion, pressemøde. 

 


