
Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Workshop: Erfaringer KS-
forløb og enkeltfaglig prøve 
Deltagerne skal medbringe en oversigt over et samlet KS-forløb i (et af) deres fag 
& (så vidt muligt) eksamensmateriale anvendt ved den enkeltfaglige prøve. 

Vejledende eksempler i Vejledning til KS og på emu’en.  

 

Runde i grupper med fx seks deltagere: 

• Samlet forløb i KS og/eller i samfundsfag. Vis gerne. 

• Enkeltfaglig prøve i samfundsfag C:  
• Eksamensmateriale 

• Forberedelse af eleverne 

• Eksaminationen 

• Bedømmelse 

 

• Generel erfaringsudveksling om udfordringer i undervisningen i KS 

 

Bent cirkulerer og svarer på spørgsmål. 
 

14.30-14.45 Kaffe og kage. 14.45-15.45: Aydin Soei. 15.45-16: Evaluering 
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Flerfaglige og  
enkeltfaglige forløb 

Undervisningen tilrettelægges, så hvert fag indgår i fire til seks forløb. Hvert 
fag skal indgå i mindst to flerfaglige forløb og i mindst ét enkeltfagligt forløb. I 
flerfaglige forløb indgår alle tre fag. De flerfaglige forløb udgør mindst 
halvdelen af den samlede undervisningstid. 

Eksempler i vejledningen til KS som fx: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udfoldet eksempel på emu’en: KS-struktur Hvidovre Gymnasium og Hf 
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Prøveform samfundsfag 1 
• Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte 

spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et af de i 
undervisningen gennemførte forløb. 

• Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de 
relevante faglige mål og i al væsentlighed fagets kernestof. 

• Der skal indgå opgaver fra mindst fire forløb, heraf mindst to flerfaglige 
forløb og mindst et enkeltfagligt forløb. 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 i faget, og et bilagsmateriale på 1½ til to 
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. 
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Prøveform samfundsfag 2 
• 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.  

 

• Bedømmelsen ved de enkeltfaglige prøver er en vurdering af, i hvilken grad 
eksaminandens præstation opfylder til de henholdsvis historiefagligt, 
religionsfagligt eller samfundsfagligt relevante dele af de faglige mål i punkt 
2.1.  
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Vejledning om 0pgaver 1 

En opgave skal overholde reglerne i læreplanen ovenfor. Et materiale, som er 
anvendt i undervisningen i et af de tre fag i faggruppen eller til den interne 
prøve, er ikke ukendt og kan ikke anvendes til prøven. 
Opgaverne skal bestå af et tema med problemorienterede spørgsmål, der dækker 
de taksonomiske niveauer i faget. Eksempel: 

 

Ulighed og velfærdsstaten 

1. Redegør for de problemer vedr. [ulighed og velfærdsstaten], der fremgår af 
bilag A og B. 

2. Undersøg hvilke årsager, der er til de problemer vedr. [ulighed og 
velfærdsstaten], som du har redegjort for. 
Inddrag [social arv] og andre relevante begreber i undersøgelsen. 

3. Diskutér positive og negative konsekvenser ved et eller flere forslag til løsning 
af problemerne. Inddrag bilag C og [ideologier] i diskussionen. 

 

I de kantede parenteser kan indsættes et andet tema og tilhørende relevante 
begreber. 
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Vejledning om 0pgaver 2 

• Hvis der indgår elektronisk mediemateriale i bilagsmaterialet, skal det 
udleveres til eleverne. Der må således ikke indgå links i bilagsmaterialet, da 
links kan være ude af drift i perioder. 

 

• Under forudsætning af at opgaverne tilsammen i al væsentlighed dækker de 
faglige mål og kernestoffet, kan eksaminator lade opgaver med enslydende 
bilagsmateriale gå igen to eller tre gange på det enkelte hold. [Forventet 
tilføjelse: Der må ikke være helt eller delvist sammenfald i de forskellige 
opgavers bilagsmateriale.]  

• Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal antallet af trækningsmuligheder overstige 
antallet af eksamensenheder med mindst 3. Alle trækningsmuligheder skal 
fremlægges ved prøvens start, og udtrukne muligheder kan ikke trækkes igen. 
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