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Mål og begreber

Indførelse i FSA:

• Struktur
• Pensum
• Hjælpemidler

..at sørge for et godt udgangspunkt til en eventuel afgangsprøve!

Historie, samfundsfag eller?

I den humanistiske pulje trækkes ét fag: mundtlig tysk eller fransk, skriftlig tysk eller fransk,
skriftlig engelsk, mundtlig historie, mundtlig religion og mundtlig samfundsfag. 1

Kort om FSA 2

• Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof, der dækker fagets centrale kundskabs- og
færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner med problemstillinger og omfatter tekst og andre
udtryksformer, som eleven har arbejdet med på 8. og 9. klassetrin. Opgivelserne skal være på dansk.

• Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne
stof. Et prøveoplæg baserer sig på kilder med tilhørende spørgsmål formuleret af læreren. Det skal have
sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. En kildetype, der indgår i et oplæg, skal
også indgå i opgivelserne. Oplæggene skal være på dansk. Eleven får 40 minutters forberedelsestid, og
prøvetiden er 20 minutter inkl. karakterfastsættelse.

• Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker og egne optegnelser samt tage notater til brug
for eksaminationen.

• Der prøves i at - inddrage relevant viden om samfundsforhold, - analysere, fortolke og anvende kilder
og - anvende faglige begreber.
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Prøveoplæg

Velfærdssamfundet - Demokratiet i funktion

• I skal sammen to og to skriftligt besvare spørgsmålene til prøveoplægget.
• Senere tager vi en fælles gennemgang af prøveoplægget

Opgivelser

dem arbejder jeg løbende på de næste måneder - gerne med jeres input!

Links:

• http://www.emu.dk/modul/prøven-i-samfundsfag

Lektier

Ingen

Copyright

Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.5 Danmark Licens.
Eksternt materiale i form af linkede artikler, opgaver o.lign, se de respektive sider for deres ophavrettigheder.

“VedEksamenJordenNoahVinen”. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

Noter

• [1] http://da.wikipedia.org/wiki/Folkeskolens_Afgangspr%C3%B8ve
• [2] http://www.emu.dk/modul/pr%C3%B8ven-i-samfundsfag
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