
 

 

 

 

 

 

 

15. august 2017 

 

Evaluering af skriftlig prøve i samfundsfag 2017 
 

1. Karakteristik af eksamenssæt 

Der blev i 2017 stillet fire forskellige opgavesæt til de skriftlige prøver i samfundsfag med de følgende 

titler og delopgaver: 

 

Første prøvedag den 22. maj:  

”Udfordringer” (ordinær prøve): A. Vækst i Danmark. B. Amerikansk udenrigspolitik. C. Social mobili-

tet i Danmark 

 

”Dem og os” (prøven med netadgang): A. Danskere og nydanskere. B. Ny kold krig? C. Skat eller vel-

færd. 

 

Anden prøvedag den 24. maj:  

”Fællesskabets forfald” (ordinær prøve): A. Danskerne og velfærdsstaten. B. EU og nationalstaten. C. 

Terror. 

 

”Globalisering og nationalisme” (prøven med netadgang): A. Valg og immigration i USA. B. Økonomi-

ske relationer mellem EU og USA. C. Dansk udenrigspolitik. 

 

Opgaverne dækkede et bredt udsnit af de faglige mål og centralt kernestof i sociologi, økonomi, politik 

og international politik. 

 

Der har i stort set alle år været en stigning i andelen af eksaminander, som er tilmeldt den digitale stillet 

prøve med fuld adgang til nettet.  

2011: 10 % 

2012: 15 % 

2013: 20 % 

2014: 23 % 

2015: 31 % 

2016: 30 % 

2017: 34 % 

 



 

Censorernes vurdering af sættene var særdeleles positiv: Opgaveformuleringerne var klare og forståelige 

for eleverne, og opgaverne gav gode muligheder for at differentiere i bedømmelsen og for at bedømme 

elevernes evne til at opfylde faglige mål.   

 

2. Karaktergennemsnit 

 

Karakterfordeling 2016 og 2017 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

Frekvenser 

2016 

0,1 2,7 10,8 25,9 34,6 20,6 5,2 100 

Frekvenser 

2017 

0,2 2,8 

 

11,0 26,6 33,5 21,0 4,9 100 

 

Karaktergennemsnit 2017:  

I alt: 6,3 

Ordinær: 6,4 

Net: 6,2 

 

Karaktergennemsnit 2012-2016: 

2012: 6,3 

2013: 6,2 

2014: 6,3 

2015: 6,3 

2016: 6,4 

2017: 6,3 

 

Karaktergennemsnit og frekvenser er på niveau med tidligere år.  

Karaktergennemsnit er i år marginalt højere på ordinær prøve end prøve med netadgang. 

Der er en meget stor spredning i karaktergennemsnit mellem skolerne. 

 

Censorerne er særdeles tilfredse med de udarbejdede bedømmelsesvejledninger, som bidrager til at sikre 

en national standard i bedømmelsen. 

 

Bent Fischer-Nielsen 

Fagkonsulent 


