
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" 
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FIP i samfundsfag  
marts 2018 
• Professionsorientering på hf 

• Eksamensbekendtgørelsen om netadgang 

• Vejledende opgavesæt 1  
• Lærerens hæfte  

• Opgavetyper i skriftlig samfundsfag efter ny læreplan 

• Spørgsmål og diskussion 

• Evt. spørgsmål til nye punkter i læreplanerne 
 

 



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" 

Professionsrettet hf 
      professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne  

Faglighed Faglighed 

Afklaring Afklaring Motivation Motivation 
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Arbejde med 
problemstillinger inden 
for professionsområder:  
 
Faggruppens viden og 
metoder   
     virkelighedsnære 
problemer fra 
professionsområdet    
     løsningsforslag 



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" 

Professionsbachelor 
og erhvervsakademi 

• Bioanalytiker 

• Bygningskonstruktør 

• Ernæring og sundhed 

• Folkeskolelærer 

• Fysioterapeut 

• Grafisk kommunikation 

• Journalist 

• Maskinmester 

• Pædagog 

• Socialrådgiver 

• Sygeplejerske 

• Tandplejer 

• Autoteknolog 

• Datamatiker 

• Designteknolog 

• Financial Controller 

• Finansøkonom 

• It-teknolog 

• Jordbrugsteknolog 

• Laborant 

• Markedsførings- 
økonom 

• Miljøteknolog 

• Multimediedesigner 

• Produktionsteknolog 
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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 
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dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Professionsorientering på hf 
Kernestof i 
samfundsfag 

Problemstillinger i 
professionsområde 

Kulturelle mønstre/ 
integration: 
- Økonomisk: 

Arbejdsmarked 
Velfærdssamfundet 

- Sociologisk: 
Integrationsbegreber 
Social differentiering 
Socialisering 
Medier 

- Politisk:   
Partiernes politik 
Skillelinjer 

Undersøgelse af 
integration i egen 
kommune. 
Egne løsningsforslag. 

Hvordan går det med 
integrationen i 
kommunen?  
Kan den forbedres? 
 
Kontakt til daginstitution, 
skole, modtageklasse, 
integrationskontor, 
sprogskole, jobcenter, 
sportsklub, virksomhed, 
lokalavis mm.  
 
Møde pædagog, lærer, 
socialrådgiver, 
multimediedesigner, 
journalist mm. 
i job eller uddannelse. 
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Prof 
Kernestof mm i 
samfundsfag 

Problemstillinger i 
professionsområde 

Globaliseringen og EU’s 
indflydelse på 
konkurrenceevne og 
arbejdsmarkedsforhold. 

Hvem konkurrerer I imod, og 
hvordan forbedrer i jeres 
konkurrenceevne?    
Virksomhedsbesøg:  
IT-teknolog, økonom mm. 
I job eller uddannelse. 

Det økonomiske 
kredsløb, økonomisk 
politik, herunder 
pengepolitik, rentens 
betydning. 

Hvordan påvirkes banken af 
den økonomiske udvikling, og 
hvordan påvirker banker 
samfundsøkonomien?  
Besøg i bank: 
Finansøkonom mm i job eller 
uddannelse 

Politiske 
beslutningsprocesser, 
interesseorganisationer 
og lobbyisme. 

Hvordan påvirker 
interesseorganisationen en 
politisk beslutningsproces? 
Besøge interesseorganisation: 
Journalist, scient.pol. mm i job 
eller uddannelse. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 
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Eksamensbekendtgørelsen 
om netadgang (efter ny bek.) 

• Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden.  
  

Dog kan eksaminanden anvende internettet  

• for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på 
institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som 

• fremgår af undervisningsbeskrivelsen,  

• såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt. 
  

• Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under 
prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan 
karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via 
internettet under prøven. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 
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2. For at komme tilbage til 
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Vilkår for de skriftlige 
prøver 2018 og 2019 
2018 

• Ingen ændringer i forhold til 2017, bortset fra at opgaverne (ordinær og net) 
tilgås og afleveres i Netprøver. Papirudgaver som backup på skolerne. 

 

2019 

• ALLE elever får en digitalt stillet opgave, hvor tabeller, der skal regnes på, 
udleveres i regneark, og hvor bilag kan være videoklip. 

• ALLE elever skal således kunne foretage beregninger ud fra en tabel i regneark 
og kunne indsætte en tabel med de beregnede tal i teksten. 

• ALLE elever skal desuden medbringe høretelefoner, så de kan høre, hvad der 
siges i et videoklip. 

• Der vil IKKE være adgang til nettet som et fagligt hjælpemiddel. Det betyder, at 
der i forhold til de nuværende digitalt stillede opgaver, ikke vil være krav om at 
inddrage supplerende materiale i undersøgelsesspørgsmål. 
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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" 

Vejledende opgavesæt 1 
• Vejledende opgavesæt 1 

• Lærerens hæfte 

• Opgavetyper til skriftlig samfundsfag 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 
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skærm" 

Nyt i læreplaner (uddrag) 
- spørgsmål? 

• Faglige mål: Problemstillinger i DK og i andre lande og diskutere foreliggende 
og egne løsninger. 
Brug af digitale hjælpemidler  

• Sociologi: Adfærd på de sociale medier 
Forholdet mellem aktør og struktur 

• Politik: Rettigheder og pligter, herunder ligestilling. 
Beslutningsprocesser i DK i en global sammenhæng 

• Økonomi: Markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf 
Konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold 

• International politik: Lande på forskellige udviklingstrin 

• Metode: Systematisk behandling af forskellige typer data 
Casestudier og Statistisk usikkerhed 

• Supplerende materiale: Materiale på engelsk 

• Omfang: xx-yy sider 

• It: Deltagelse i debat 
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