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Initiativ 6: Beskrivelse af toårigt forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt 

kristendomskundskab i 9. klasse 

 

1. Baggrund og formål 

Folkeskoleforligskredsen besluttede i november 2014, at der skal igangsættes 12 overordnede initiativer 

til videreudvikling af folkeskolens prøver. Ét af disse initiativer er forsøg med en fælles prøve i historie, 

samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab i 9. klasse i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017. 

 

Forsøget vil omfatte ca. 100 skoler, hvoraf halvdelen af skolerne laver forsøg med fagkombinationen 

historie, samfundsfag og kristendomskundskab og den anden halvdel laver forsøg med fagkombinatio-

nen historie og samfundsfag.  

 

Formålet med forsøget er bl.a. at vurdere, om en eventuel fremtidig styrkelse af det tværfaglige aspekt i 

folkeskolens 9.-klasseprøver vil være hensigtsmæssigt for denne faggruppe. 

 

2. Forsøgsbeskrivelse 

Forsøget med en fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab tilrettelægges 

som projekt- og produktorienterede prøver, hvor eleverne kan vælge at aflægge prøve individuelt eller i 

grupper á 2-3 elever med individuel bedømmelse. Forberedelsen til prøven finder sted i den sidste del 

af undervisningen op til prøveterminen med lærervejledning. Eleverne trækker et emne/tema, som har 

været behandlet i undervisningen, og hvor historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab 

indgår. Eleverne vælger underemner/-temaer og udarbejder tværfaglige problemstillinger samt produk-

ter, der under eksaminationen inddrages i besvarelsen af problemstillingen. Umiddelbart før eksamina-

tionen får eleverne kort forberedelsestid til at besvare nogle uddybende lærerstillede spørgsmål til deres 

produkter og problemstillinger. 

 

Prøverne i historie, samfundsfag og kristendomskundskab er udtræksprøver i den humanistiske fagblok. 

Proceduren for udtræk vil være uændret, og forsøget med en fælles prøve i historie, samfundsfag og 

eventuelt kristendomskundskab ændrer derfor ikke ved udtrækkenes uforudsigelighed. Det indebærer, 

at elever tilmeldt forsøget ikke nødvendigvis kommer til prøve i de pågældende fag, hvilket vil kunne 

mindske skolernes motivation for at deltage.  

 

Prøveformen lægger op til en tværfaglig undervisnings- og arbejdsform med vægt på funktionel tvær-

faglighed, hvilket vil sige, at tværfaglige problemstillinger belyses med inddragelse af relevante faglige 

mål, stofområder, perspektiver, begreber og metoder fra flere fag. 

 

Vurderingskriterier:  

Eleverne prøves i deres kompetencer indenfor fagenes kompetenceområder og vurderes i henhold til 

deres opfyldelse af relevante faglige mål fra både historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskund-

skab. 

 

Evaluering: 



Forsøget evalueres i skoleåret 2017/2018. Det vil indgå i evalueringen, hvorvidt alle aspekter af fagfag-

ligheden i tilstrækkelig grad kan afprøves ved en fælles prøve i historie, samfundsfag og kristendoms-

kundskab, således at prøven fortsat sikrer, at der sker en afprøvning af de forskellige kompetenceområ-

der i de enkelte fag. Endvidere vil det indgå i evalueringen, hvorvidt en fælles prøve kan bidrage til at 

styrke elevernes faglighed og motivation i denne faggruppe. 


