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Abstract 

The subject of this master thesis is the expectations of Register and Genre in written Social 
Science (samfundsfag) on STX for the Commission for Assignments (opgavekommissionen). Our 
investigation is based on both documents and two Expert Interviews with members from the 
Commission for Assignments. Inspirered by Grounded Theory the Expert Interviews have 
undergone a theoretical coding process using theory from Social Semiotics as formulated by 
M.A.K. Halliday and J. Martin etc. 

Based on our analysis we can conclude that Mode is hierarchally higher than Field in written 
Social Science and that there are different fractions in the Commission for Assignments for 
example discources regarding genre, the theoretical side of social science, scaffolding etc.    

Through a study of the informants and the result of the analysis of the register, it also shows that 
the genre in written Social Science is structered on the basis of Blooms Taxonomi and requires a 
certain situation of communcation between the external examiners and “The good student”. The 
“good student” is characterized as being independent and to know and manage genre and 
register and have a wide range of both common and theoretical knowledge.  

Based on a discussion of the consequences of different positions of meaning in the Commission 
for Assignment we have identified possible threats against the cohesion in Social Science and 
made som suggestions to counter these threats. 
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Resumé 
Formålet med opgaven er at undersøge fordele og ulemper ved opgavekommissionens genre- og 

registerforventningerne til skriftlig samfundsfag. Vi har på baggrund af rettevejledning, 

spørgeord og ekspertinterviews med to repræsentanter fra opgavekommissionen foretaget en 

analyse af registeret for herigennem at kortlægge opgavekommissionens forventninger hertil. Vi 

har anvendt socialsemiotik som formuleret af M.A.K Halliday og J. Martin med supplement af 

skrivehjulet af Berge og Evensen, samt Anke Pietkut og Ruth Mulvad. Ekspertinterviewene er, 

inspireret af Grounded Theory, meningskondenseret i forhold til register og genre. Resultatet af 

registeranalysen viste, at forventningerne til kommunikationsmåden er mere specifikke end 

rettevejledningen foreskriver, samt at der er flere positioner i opgavekommissionen med 

forskelligt fokus, det være beregning, fagsprog, stilladsering etc.  Efterfølgende definerede vi 

genren i skriftligt samfundsfag ved hjælp af en analyse af læreplanen og udsagn fra samme 

repræsentanter fra opgavekommissionen. Vi definerede genren til at have et bestemt omfang og 

opbygget efter Blooms taksonomi, samt at den idelle kommunikationssituation er den mellem 

censor og den gode elev, som har en bred almen og faglig viden, genreforståelse, 

aktualitetsforståelse, er selvstændig og som skriver inden for det korrekte register. 

Sluttelig diskuterede vi fordele og ulemper ved de positioner, som vi har afdækket gennem vores 

analyse. På baggrund af diskussionen identificerede vi forskellige trusler mod 

sammenhængskraften i samfundsfag og forskellige måder at imødegå disse på.    
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1. Problemfelt 
”It is perhaps a truism to say that you can’t write if you don’t first know 
language. But it’s equally true to say that you can’t write if you don’t control 
the appropriate register and genres. Unfortunately, control of these systems is 
something educators have too often taken for granted.” 1 

 

Professor Jim Martin fra University of Sydney med speciale i lingvistik er ophavsmanden til 

ovenstående citat. Citatet er valgt, da det beskriver motivationen bag denne opgave. Til trods for 

at vi begge er dansklærere, finder vi det svært at klæde eleverne på til at kunne honorere kravene 

i skriftlig samfundsfag, da vi har svært ved at gennemskue intensionen hermed. Hvad er det 

egentligt eleverne skal kunne og hvorfor?   

I citatet beskrives en mulig forklaring på vores frustration. Det er ikke nok, at eleverne kan 

formulere sig skriftligt. De skal også kunne formulere sig på den rigtige måde. Eleverne skal 

have en forståelse af, hvordan og hvad man kan skrive, så det opfattes som meningsfuldt i den 

specifikke faglige kontekst. Det vil sige, at eleverne skal kunne skrive og strukturere det skrevne 

på den korrekte måde. Sprogets mulighedsfelt er nemlig betinget af den specifikke kontekst, som 

i herværende opgave er skriftlig samfundsfag, og som udtrykkes gennem registret i genren. Vi er 

ikke bekendt med, at der tidligere er lavet undersøgelse af forventningerne til genre og register i 

skriftlig samfundsfag, hvorfor det er oplagt at undersøge dette nærmere. 

 

Vi tager i denne opgave udgangspunkt i en tidligere undersøgelse af skriftligt samfundsfag2, hvor 

vi blandt andet ved hjælp af skrivehjulet undersøgte de indholdsmæssige og retoriske krav til 

skriftligt samfundsfag på stx med særligt fokus på den skriftlige eksamen i 2013.  

I herværende opgave er opgavens genstandsfelt fortsat skriftlig samfundsfag, men vi vil anvende 

socialsemiotik til at få en dybere forståelse af hvilke forventninger, som opgavekommissionen i 

samfundsfag har eleverne i forhold til genre og register til skriftlig eksamen, samt hvilke 

konsekvenser disse har, hvilket leder frem til følgende:  

1.1 Problemformulering 
Hvilke fordele og ulemper findes ved opgavekommissionens genre- og 

registerforventninger til eksamen i skriftlig samfundsfag? 

1 (Martin, 2009, s. 27) 
2 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) 
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2. Metode  
I denne opgave vil vi undersøge bedømmelseskriterierne ved eksamen i skriftlig samfundsfag i 

forhold til genre og register gennem en dokumentanalyse af rettevejledningen til 

eksamenssættet ’Forbrug’ fra 2013, samt ekspertinterviews med to repræsentanter for 

opgavekommission med udgangspunkt i to elevbesvarelser. Således vil opgaven være en analyse 

af genre og register gennem samtale om to konkrete opgavebesvarelser sammenholdt med 

rettevejledningen. 

 

I følgende afsnit vil vores indsamling af empiri, analysestrategi og teoretiske overvejelser blive 

behandlet, hvorunder vi vil forholde os til vores metodiske tilgang. Opgavens fundament er 

konklusionerne fra en tidligere opgave, hvori bedømmelseskriterierne blev undersøgt gennem 

dokumentanalyse af læreplan, vejledning, samt fire eksamenssæt og tilhørende rettevejledninger 

fra eksamen i skriftlig samfundsfag i 2013.3 Vi tager altså udgangspunkt i konklusionerne fra 

vores tidligere opgave om kravene til indhold og retorik. Disse resultater vil blive præsenteret og 

implementeret i teoriafsnittet og registeranalysen. 

 

Vi afgrænser os til kun at beskæftige os med spørgeordene argumentér, opstil hypoteser, 

undersøg, beregn, diskutér, samt skriv et notat, hvormed vi afgrænser os fra at sige noget om 

spørgeordene sammenlign og opstil model, men vi mener dog alligevel, at vi vil kunne sige noget 

overordnet omkring genren ’skriftlig samfundsfag’.  

 

2.1 Indsamling af empiri 
Vi har valgt at udføre to semistrukturerede interviews4 med to repræsentanter fra 

opgavekommissionen, som har været med til at konstruere opgavesættene til de to berørte 

elevbesvarelser. Størstedelen af medlemmerne af opgavekommissionen er erfarne 

samfundsfagslærere og flertallet har publiceret bøger til faget.5  

De to respondenter har været medlemmer af opgavekommissionen i henholdsvis 22 og 10 år. 

Respondenterne er blandt andet udvalgt, fordi de har siddet i opgavekommissionen længe og 

dermed har haft indflydelse på, hvorledes skriftlig samfundsfag har udviklet sig til dets 

3 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) 
4 (Tanggaard & Brinkmann, 2010 (Printet 2011), s. 37-38) 
5 (UNI-C (EMU), hentet 18/4 2014) 
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nuværende udtryk med 8 spørgeord; to spørgsmål til fællesdelen og tre delopgaver. De er 

desuden medansvarlige for udformningen af eksamensopgaverne og rettevejledningerne, samt 

udvælgelse af emner og bilag til årets 6 eksamensopgaver; sæt 1+ 2, samt sygeeksamen, som 

både blev udformet digitalt og analogt i 20136. Da vi ønsker at undersøge 

bedømmelseskriterierne for skriftlig samfundsfag, finder vi, at vores respondenter er egnede til 

dette formål, da de qua deres mangeårige virke i opgavekommissionen, må anses som værende 

eksperter på området. Det er vores antagelse, at vi igennem disse respondenter kan få et indblik i 

hvilke genre- og registerforventninger, som opgavekommissionen har til eksamensbesvarelserne. 

Vi antager med andre ord, at de to respondenters interviews sammenholdt med rettevejledningen 

udgør eksempler på opgavekommissionen holdning til, hvilket genre- og registerforventninger en 

opgave skal bedømmes på baggrund af. Vi anser desuden respondenternes og rettevejledningens 

genre- og registerforventninger som udtryk for positioneringer i opgavekommisionen.  

  

Interviewene er semistrukturerede forskningsinterviews7 udført med udgangspunkt i en 

interviewguide8. Interviewguiden er struktureret efter resultaterne fra vores forrige opgave, hvor 

vi anvendte skrivehjulet, samt suppleret med spørgsmål formuleret på baggrund af teorien om 

socialsemiotik.9 Interviewguiden er vedlagt som bilag 1. 

Der er foretaget to interviews, som har formet sig som samtaler med udgangspunkt i en konkret 

elevbesvarelse10 af opgavesættet ”Forbrug” 2stx131-SAM/A – 30052013 delopgave A fra 201311 

og en elevbesvarelse12, som er et notat til Lars Løkke fra opgavesættet ”Udvikling eller afvikling”  

2stx111-SAM/A-25052011 fra 201113. Respondenterne har haft mulighed for at inddrage 

retningslinjer for censur af studentereksamensopgaverne 2stx131-SAM/A – 30052013 

(Forbrug)14. Denne metode er valgt, da vi ønskede at tale ud fra en konkret tekst angående 

register og genre, og dermed give interviewet et fast holdepunkt.  

Elevbesvarelsen af ”Forbrug” er valgt, da vi mener, at den både har gode og mindre gode 

kvaliteter, og derfor er et godt udgangspunkt for en samtale, der kan afdække nuancer ved 

6 (Ibid.) 
7 (Tanggaard & Brinkmann, 2010 (Printet 2011), s. 37-38) 
8 (Tanggaard & Brinkmann, 2010 (Printet 2011), s. 38-39) 
9 (Bilag 1) 
10 (Bilag 7) 
11 (Bilag 3) 
12 (Bilag 8) 
13 (Bilag 5) 
14 (Bilag 4) 
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respondenternes genre- og registerforventninger. Ingen af respondenterne fik på forhånd lov til at 

læse teksterne, da vi ønskede deres umiddelbare indtryk af besvarelserne. Denne tilgang har den 

ulempe, at respondenterne kan føle sig nødsaget til at haste igennem og dermed overse noget i 

teksten. Vi mener dog, at metoden er den bedst egnede, da vi ikke ønsker en bedømmelse af 

opgaven, men derimod ønsker at afdække opgavekommissionens forventninger til register og 

genre, som disse ville komme til udtryk i en konkret vurdering. 

Respondenterne fik desuden, hvad vi anser for et eksemplarisk besvarelse af ’skriv et notat’,15 da 

vi i vores tidligere opgave konkluderede, at netop dette spørgeord kræver flest kognitive 

kompetencer, og samtidig er det spørgeord med flest genretræk.  

 

Interviewene var struktureret således, at respondenterne først fik mulighed for at læse første 

fællesdelsopgave (argumentér), hvorefter vi interviewede om den, derefter anden 

fællesdelsopgave (opstil hypoteser) og efterfølgende spørgsmål til den, og samme procedure med 

delopgave 2a (undersøg) og delopgave 3a (diskutér), hvorefter vi spurgte ind til opgaven som 

helhed i forhold til register og genre. En lignende procedure udspillede sig omkring ’skriv et 

notat’.16  

  

I en interviewsituation er der nogle forhold, som det er nødvendigt at forholde sig kritisk til. 

Først og fremmest kan forholdet mellem respondenterne og interviewerne have en betydning. 

Metodisk kan det kritiseres, at de valgte elevbesvarelser er produceret af egne elever, da vi 

dermed har en forudfattet mening, samt kan føle os angrebet på vores faglighed, men vi mener, 

at det til dels opvejes af, at vi var to interviewere, hvoraf kun den ene har undervist de 

pågældende elever. Desuden var fokus for interviewene ikke selve besvarelserne, men at 

afdække respondenternes genre- og registerforventninger, hvorfor en forudfattet holdning til en 

elev ikke burde have indflydelse.  

Endnu et forhold, der gør sig gældende er, at vi var to interviewere over for en respondent, som 

var i en følsom situation, da denne både skulle læse og kommentere en opgave fagligt og 

samtidig være repræsentant for opgavekommissionen. Det var desuden en interviewform, som de 

ikke var fortrolige med, og som krævede en del koncentration og arbejde fra dem, hvorfor det er 

15 (Bilag 6) 
16 (Bilag 1) 
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muligt, at de i slutningen af interviewet, som løb over nogle timer, blev trætte og mistede 

koncentrationen.  

Vi ønskede ikke at sætte vores respondenter i en penibel situation, hvorfor vi har udvalgt tekster, 

som ikke tidligere var blevet bedømt til eksamen. Vi ønskede ikke en karakterbedømmelse, men 

en samtale om fordele og ulemper ved teksten i forhold til register og genre. 

 

I og med at vi foretog kvalitative ekspertinterviews af to repræsentanter fra den tidligere 

opgavekommission, kan vi ikke sige noget generelt om selve bedømmelsen til studentereksamen, 

da vores empiri ikke er repræsentativ for censorkorpset. Men eftersom opgavekommissionen 

både står for formulering og udvælgelse af bilag og emne til eksamensopgaverne, må de to 

respondenter siges at have en stor del af definitionsretten i forhold til de formelle 

bedømmelseskriterier, samtidigt inddrager vi i analysen rettevejledningen, hvorfor vi mener at 

vores undersøgelse har nok generaliserbarhed og validitet til, at vi kan sige noget generelt om 

opgavekommissionens forventninger til genre og register i skriftlig samfundsfag på stx. Til trods 

for, at respondenterne kun repræsenterer 2 ud af 6 deltagere i opgavekommissionen, mener vi at 

der er tilstrækkeligt grundlag for at kunne afdække de forskellige positioneringer vedrørende de 

genre- og registerforventninger, der findes i opgavekommisionen. 

2.2 Teoretiske overvejelser 
Vi vil, som nævnt ovenfor, tage udgangspunkt i en tidligere undersøgelse af skriftlig 

samfundsfag17, hvor vi blandt andet anvendte skrivehjulet til at undersøge de indholdsmæssige 

og retoriske krav til skriftlig samfundsfag på stx. I herværende opgave er opgavens genstandsfelt 

opgavekommissionens forventninger til konkrete elevbesvarelser og vi vil derfor supplere vores 

tidligere analyser med en socialsemiotisk tilgang, som denne er udviklet af sprogforsker og 

tidligere professor ved University of Sydney Michael A. K. Halliday og Jim Martin m.fl.  

 

Vi har valgt at anvende teorien om socialsemiotik, da den er relevant til at udspecificere, hvad 

det er for nogle sproglige forventninger, der er til skriftlig samfundsfag. Samtidig kan vi fortsat 

anvende skrivehjulet og vores tidligere opgave. Vi vil i vores teoriafsnit skrive teorierne sammen 

i operationalisering af teori.  

17 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) 
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Vi kunne, som Adjunkt ved SDU Anke Piekut har gjort i sin Ph.d. afhandling18 om genrer i 

danskfaget have undersøgt, hvordan elever udnytter og udvider de ressourcer, der er tilstede i 

skriftlig samfundsfags genrer, men vores tilgang har, ligesom i forrige opgave, været fokuseret 

på at få konkretiseret de forventninger, der eksisterer til besvarelserne i skriftlig samfundsfag, da 

disse ikke har været tydelige for os. Vi har derfor valgt at lave socialsemiotiske analyser af 

bedømmernes udtalelser i stedet for elevernes besvarelser. Dette har konkretiseret de 

forventninger, der er til elevbesvarelserne i en vis grad, men vi har måtte sande, at en fast 

definition ikke lader sig finde, hvilket vi behandler i vore diskussionsafsnittet, der omhandler de 

forskellige positioneringer i opgavekommisionen. 

 

Til den diskuterende del af opgaven tager vi udgangspunkt i den franske professor i sociolog 

Pierre Bourdieus feltteori. Vi laver ikke en fuldt udviklet feltanalyse, men lægger et 

konfliktperspektiv på de positioneringer, vi har afdækket i analysen. Ved at påtage os Bourdieus 

feltforståelse antager vi også, at opgavekommissionens forventninger til genre og register både er 

strukturerede af feltets doxa, men også strukturerende for samme doxa. Der er således ikke tale 

om statiske forventninger, men om mere flydende definitioner og forventninger, der er til 

konstant forhandling i feltet.  

 

2.3 Analysestrategi 
I socialsemiotik er arbejdet med sprog en afdækning af det dialektiske forhold mellem tekst og 

system19, hvilket vi vil uddybe nærmere i kapitel 3. Vores opgave er struktureret efter dette, da 

første analyse vil være en analyse af registervariablerne; kommunikationsrelation, 

kommunikationsmåde og kommunikationsfelt i de enkelte spørgeord. En efterfølgende analyse 

vil i forlængelse heraf analysere den samfundsfaglige skriftlige genre på stx, hvormed vi både 

afdækker forventningerne til register og genre. Sluttelig vil der samles op i en diskussion med 

fokus på hvilke positioner, som der er i opgavekommissionen og fordele og ulemper heraf. 

  

Vores analyse af registervariablerne vil være todelt, hvor vi først vil lave en dokumentanalyse af 

opgaveformuleringen og rettevejledningen, da disse rammesætter og beskriver 

18 (Piekut, Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag, 2012) 
19 (Mulvad, SFL-baseret pædagogik, 2012, s. 250) 
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bedømmelseskriterierne i den situationelle konktest. Her vil vi tage udgangspunkt i vores 

resultater fra vores tidligere undersøgelse, hvorfor disse vil blive præsenteret og integreret i 

analysen. Dokumentanalysen er en tretrinsanalyse af registeret, hvor vi enkeltvis analyserer 

opgaveformuleringerne til fællesdelen og delopgave A, samt notatet, og rettevejledningen fra den 

pågældende opgave med fokus på register.  Da vi tager udgangspunkt i vores tidligere opgave, 

vil vi herunder inddrage skrivehandlinger ved hjælp af skrivehjulet, selvom disse normalt hører 

til genren. Vi vælger derfor at behandle skrivehandlingerne som en del af kommunikationsmåden, 

da vi opfatter dem som en del af spørgeordene. Efter en mindre opsamling vil vi sammenholde 

det med en registeranalyse af vores ekspertinterviews, som vist i figur 1. Vi ønsker derigennem 

at afdække de forventninger, som opgavekommissionen har til register i skriftlig samfundsfag. 

Vi afgrænser os dermed fra at kunne afdække hele registeret i forhold til kommunikationsfeltet 

og laver dermed ikke traditionel registeranalyse på en eller flere opgaver eller helt ned på 

ordplan. 

 

For at kunne systematisere vores empiri, har vi, inspireret af Grounded Theory, lavet en åben 

kodning af vores interviews. Vi bekender os med andre ord ikke til Grounded theory, da vi 

eksempelvis har lavet en interviewguide baseret på teori og dermed ikke har en induktiv eller 

hypotetisk tilgang, men vi låner af metoden omkring kodeprocedurerne som formidlet af lektor 

ved statskundskab på KU Merete Watt Boolesen til vores interviews i det omfang, at det er 

muligt at omsætte til vores empiri.20 Vi har derfor først foretaget en åben kodning af 

interviewene med det overordnede formål at få et overblik, da de varede mellem 1-2 timer. 

Kodningen er struktureret efter spørgeordene ligesom interviewguiden, da denne formede 

interviewene. Herefter har vi foretaget en yderligere kodning ved hjælp af begreberne genre og 

register, herunder kommunikationsfelt, kommunikationsrelation og kommunikationsmåde. Vi 

fandt det nødvendigt at kategorisere skrivehandlingerne under hvert spørgeord, da vi i vores 

tidligere opgave konkluderede at spørgeordene nærmede sig undergenrer21. Dette kom ligeledes 

til udtryk gennem interviewet, hvor respondenterne konsekvent kaldte spørgeordene for genrer. 

Sidst har vi foretaget en åben kodning af egenskaber og dimensioner, og nærmede os dermed en 

kondensering af vores empiri i forhold til genre. De to første kodninger vil fortrinsvis anvendes 

20 (Boolesen, 2010) 
21 (Krarup & Paludan Hansen, 2013, s. 29) 
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til registeranalysen, hvorimod sidstnævnte sammen med resultatet af analyse 1 vil anvendes til at 

sige noget overordnet om genren i skriftligt samfundsfag.  

 

Vores empiri er dermed udsat for en systematisk meningskondensering i et samspil mellem teori 

og empiri. Denne proces involverer en høj grad af frasortering, hvormed vigtige elementer, som i 

udskillelsesproceduren ikke virker vigtige, men senere kan vise sig at være det, kan risikere at gå 

tabt. Vi har derfor i forbindelsen med analysen genhørt interviewene, og mener, at vores brug af 

respondenterne afspejler det faktisk sagte. Når dette er sagt, vil vi understrege, at vi er af den 

opfattelse, at enhver analyse altid vil være en konstruktion og dermed ikke afspejler en absolut 

sandhed, men dog en dokumenterbar version af den. 

 

I forlængelse heraf vil vi diskutere konsekvenserne af de positioner, som er på spil i 

opgavekommissionen. Vi taler om positioner og positioneringer, for at undgå 

begrebet ’diskurser’, selvom positionerne afdækkes gennem diskurser. Vi har dog ikke foretaget 

deciderede diskursanalyser og eksempelvis set på nodalpunkter og ækvivalenskæder, hvorfor 

begrebet positioner er foretrukket. Med ’positioner’ læner vi os op af Bourdieus feltforståelse 

uden at foretage en fuldbyrdet undersøgelse. Vi betragter dog opgavekommissionen som et felt, 

hvori der finder (diskursive) kampe om definitionsmagt sted. Vi antager desuden, at vores 

respondenter, samt rettevejledningen er udtryk for disse kampe, hvorfor de kan aflæses 

herigennem. Vi vil inddrage elementer fra Anke Piekuts afhandling og et artikeludkast, hvor hun 

beskæftiger sig med genreskrivning i danskfaget på de gymnasiale uddannelser, som vi vil 

anvende til at kvalificere en diskussion angående fordele og ulemper ved positionerne i 

opgavekommissionen. I det følgende afsnit vil vi præsentere det mest grundlæggende om 

socialsemiotik, som vi anvender i vores analyser. 

3. Socialsemiotik  
Socialsemiotik, også kaldet Systemic Functional Linguistics, er en funktionalistisk teori om 

sprog og sprogbrug, som behandler instantieringen, dvs. den sammenhæng, som findes mellem 

sproget som både system og tekst22.Teorien blev i hovedtræk udviklet i slutningen af 1970’erne 

af Michael Halliday. Halliday m.fl. bedriver socialsemiotik, da de inspireret af lingvisten 

22 (Smedegaard, 2010, s. 34-35) 
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Ferdinand De Saussure forbinder forholdet mellem tegn og udtryk med sprog- og 

litteraturforsker Roman Jakobsons teori om kommunikationssituationen, hvorved de adskiller sig 

fra andre lingvister, som ikke inddrager det sociale ved sproget, men fokuserer på sprogets indre 

struktur. 23 24 Socialsemiotik er senere videreudviklet af lingvister som for eksempel Jim Martin 

og P.P.R. White til at inkludere et genre- og registerperspektiv.25  

Socialsemiotik beskæftiger sig således med sproget som et system af interdependente muligheder, 

som en afsender mere eller mindre bevidst kan 

vælge mellem, da sproget er et potentiale, som 

aldrig fuldstændigt aktualiseres.26  Forholdet 

mellem tekst, register, genre og det sociale kan 

ses i figur 2, hvilket vil blive uddybet i de 

følgende afsnit. 

3.1 Tekst 
Halliday mener, at en tekst er”...språk som er 

funksjonelt, (…), laget av meninger selv om den 

ser ut til å være laget av ord og setninger, når vi 

skriver den ned.(…), Men som en ting for seg kan vi si at teksten er en semantisk enhet.”27 Det 

vil med andre ord sige, at definitionen på en tekst er, at det er en funktionel samling af ord og 

sætninger, som tilsammen er betydningsbærende for mening. Teksten er funktionel i den forstand, 

at den er et redskab til kommunikation mellem mennesker og semantisk, idet den er bærer af 

betydning28. Men den er samtidigt et resultat af en udvælgelsesproces, da teksten er ”…den 

konkrete instantiering af genren.”29  

I vores opgave er teksten på den ene side de to opgavebesvarelser, som vores respondenter tager 

udgangspunkt i under interviewet, men mere abstrakt ’ideen om den fremragende besvarelse’ og 

dens register og genre, som disse kommer til udtryk gennem vores respondenter og 

rettevejledningen.  

23 (Martin, 2009, s. 14) 
24 (Berge K. L., 1999, s. 18) 
25 Jim Martin og P.P.R. White: The Language of Evaluation, Palgrave MacMillan 2005 
26 (Martin, 2009, s. 14)  
27 (Halliday, 1999, s. 74) 
28 (Smedegaard, 2010, s. 35) 
29 (Mulvad, SFL-baseret pædagogik, 2012, s. 259) 

Fig. 2 
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Arven fra Roman Jakobson gør, at en tekst altid skal ses i lyset af sin kontekst, som inspireret af 

Malinowski opdeles i kulturel og situationel kontekst.30   

Figur 2 illustrer netop det dialektiske forhold mellem tekst og dens sociale sammenhæng i form 

af kulturelle og situationelle kontekster, som henholdsvis forbindes gennem genre og register. 

Det sociale er dermed tekstens kontekster, som indirekte kan aflæses i tekstens register og 

genre.31 

3.2 Register 
J. Martin opstiller forholdet mellem genre, register og 

sprog som vist i figur 332. Figuren viser, at genren har 

betydning for hvilket register og dermed hvilke 

registervariable, der er til rådighed og i sidste ende 

hvilket sprog, der kan anvendes og vil blive opfattet 

som meningsfuldt i den givne kontekst. Omvendt er 

genre og register kun observerbart gennem sproget, og 

sproget må derfor både være betinget af, men også 

konstituerende for register og genre. Således skal hverken genre, register eller sprog forstås som 

statiske størrelser, men derimod som gensidigt strukturerede og strukturerende.33  

 

Registeret er altså den mulige sproglige variation, som foregår inden for en given gældende 

social aktivitet, hvorfor det i højere grad er knyttet til situationskonteksten, hvilket illustreres i 

figur 5.34 Registeret handler om muligheder for mening i forhold til den situationelle kontekst og 

kan forstås gennem tre registervariabler, nemlig kommunikationsfelt (field), 

kommunikationsrelation (tenor) og kommunikationsmåde (mode).35 Kommunikationsfeltet er 

tekstens ’hvad’, hvilket i vores sammenhæng er det indhold, som er meningsfuldt og relevant i 

forhold til besvarelsen af den enkelte opgave. 

30 (Helder & Jørn, 2009, s. 565-566) 
31 (Berge K. L., 1999, s. 18) 
32 (Mulvad, SFL-baseret pædagogik, 2012, s. 256) 
33 (Martin 2010 s. 20) 
34 (Berge K. L., 1999, s. 37) 
35 (Mulvad, Hvad er genre i genrepædagogikken?, 2013, s. 22) 

Fig. 3 

 

Side 10 af 117 
 

                                                 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
Kommunikationsrelationen er tekstens ’hvem’ og omhandler de kommunikerendes roller. Her er 

det afsender/modtagerrelationen, der er i fokus, hvilket i denne sammenhæng både er afhængig 

af den situationelle og kulturelle kontekst.  

Kommunikationsmåde omhandler den kanal, der kommunikeres via. Den er i vores tilfælde først 

og fremmest skriftlig, men kommunikationsmåden er også betinget af det enkelte spørgeord, der 

har betydning for, hvordan den enkelte besvarelse skal struktureres.36  

3.3 Genre 
Genrer definerer Martin lidt bredt, som ”…purposeful goal-oriented activities…”37. De fleste 

ytringer er funktionelle eller målorienterede med et formål, men genren er desuden kendetegnet 

ved en bestemt struktur.38 Lektor. Mag.Art Ruth Mulvad mener, at genrer har to lag, nemlig et 

abstrakt og konkret, hvilket vi vil benytte til at uddybe vores forståelse af genrebegrebet.  

 

Det abstrakte lag 
Det abstrakte lag indeholder, hvad Mulvad kalder tekstaktiviteter, som er at argumentere, berette, 

forklare, beskrive/informere og instruere. Tekstaktiviteter 

kan sidestilles med begrebet skrivehandlinger, som 

stammer fra Berge og Evensen, og knyttes til skrivehjulet39, 

som ses her (figur 4).  Skrivehjulet er udviklet i Norge og 

bruges til at give elever skrivekompetencer ved at 

bevidsthedsgøre dem om forskellige skrivehandlinger (ydre 

cirkel) og skriveformål (indre cirkel).40  

Vi opfatter i denne opgave spørgeordene som undergenrer, 

hvortil der er knyttet bestemte skrivehandlinger.  

 
Det konkrete lag 
Det konkrete lag er den typiske forståelse af genre som en klassifikation af grupper af tekster i en 

social kontekst i forhold til forventninger til form og indhold, som vi i det følgende vil henvise til 

som struktur. Det overordnede begreb genre skal altså ses i forhold til dens kontekst. R. Hasan 

36 (Martin, 2009, s. 20-25) (Macken-Horarik, 2002, s. 19-20) 
37 (Martin, 2009, s. 28) 
38 (Macken-Horarik, 2002, s. 21) 
39 (Berge, Evensen, Fasting, Thygesen, & Vagle, 2013) 
40 (Berge, Evensen, Fasting, Thygesen, & Vagle, 2013) 

Fig. 4 
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skriver, at genren er den kulturelle konteksts verbale uttrykk.41 Det vil sige, at genren afspejler 

samfundsfags identitet, samt kernestof og faglige mål, og derfor må kunne læses ud af 

læreplanen. Genren ’skriftlig samfundsfag’ indeholder otte forskellige spørgeord, som er en 

blanding af struktur og skrivehandlinger, da de har udviklet sig fra at være egentlige 

skrivehandlinger til at have en fastere form42, hvorfor vi behandler dem som undergenrer til 

skriftligt samfundsfag. De er undergenrer, da de fleste af spørgeordene i skriftlig samfundsfag 

efterhånden har karakter af en fast form med genreforventninger til strukturen, forstået således, 

at de rammesætter den målorienterede, sociale proces43, som skriftlige eksamen i samfundsfag er. 

Vi vil dog behandle hvert spørgeords skrivehandlinger og struktur, som en del af 

kommunikationsmåden og derigennem skelne mellem genre (skriftlig samfundsfag) og 

undergenre (spørgeord).   

3.4 Den situationelle kontekst 
Den situationelle kontekst er betinget af den kulturelle kontekst og er afgrænset af den konkrete 

sammenhæng, hvori en given tekst dannes. Inspireret af antropologerne Bronislaw K. 

Malinkowski og Sir Malcolm Firth involverer den situationelle kontekst forholdet mellem 

afsender, modtager, handling, handlingens relevans og konsekvenserne af denne, som Halliday 

samler i tre kendetegn ved situationskonteksten, nemlig kommunikationsfelt, 

kommunikationsrelation og kommunikationsmåde, altså registeret.44  

Den situationelle kontekst for elevbesvarelsen ”Forbrug” er selve opgaven ”Forbrug” 2stx131-

SAM/A – 30052013 delopgave A fra 201345, da eksamensopgaven er rammesættende for den 

situation, hvorunder opgaven er blevet besvaret46, men da vi ønsker at se på 

bedømmelseskriterierne udvides den situationelle kontekst til at involvere opgaveformuleringen 

og retningslinjer for censur af studentereksamensopgaverne 2stx131-SAM/A – 30052013 

(Forbrug), samt opgavekommissionens virke, som vi får et indblik i gennem vores 

ekspertinterviews.47  

41 (Hasan, 1999, s. 183) 
42 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) og (Ørum Wikman, 2012) 
43 (Macken-Horarik, 2002, s. 20) 
44 (Halliday, 1999, s. 69-76) – den danske oversættelse af begreberne er hentet hos (Mulvad, Hvad er genre i 
genrepædagogikken?, 2013) 
45 (Bilag 3) 
46 (Martin, 2009, s. 15) 
47 (Bilag 4) 
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3.5 Den kulturelle kontekst 
Den kulturelle kontekst er den viden, som opnås gennem socialisering til en given kultur eller 

subkultur, som kræves for at både ytre, forfatte eller forstå en mundtlig eller skriftlig tekst.48 

Kultur betyder i denne forbindelse et system af mening.49 Den kulturelle kontekst danner rammen 

for den situationelle kontekst, genre, register og tekst, men er samtidigt påvirket af dem (se figur 

2).  

Den kulturelle kontekst, der kommer til udtryk gennem elevbesvarelser, afspejles i de strukturer 

(i form af regler, normer og værdier), som kommer til udtryk i blandt andet undervisningen. Den 

kulturelle kontekst kan derudover både aflæses i eksamensbesvarelser og bedømmelserne heraf, 

samt lærebøger, men ligeledes i opgaveformuleringerne og relevante dokumenter, som er 

udsendt af fagkonsulent, opgavekommissionen og undervisningsministeriet omkring skriftlig 

samfundsfag.  

Vores 3. modulopgave om skriftligt samfundsfag omhandlede netop en analyse af sidstnævnte.50 

Man kan argumentere for, at den kulturelle kontekst er både kan være samfundsfag A, 

samfundsfag på stx og samfundsvidenskaber, men vi afgrænser os i forhold til opgavens 

genstandsfelt, som er skriftlig samfundsfag og ikke på samfundsfag generelt.   

Konteksternes område og verbale udtryk er illustreret i følgende skema: 
Kategori Område Verbale udtryk 
Situationelle kontekst Opgavekommissionens virke: 

 ”Forbrug” fællesdel & delopgave A 
”Udvikling eller afvikling” delopgave 3b 

Forholdet ml. 
Afsender/modtager, handling og 
dens relevans og konsekvenser  
 
Registeret 

Kulturelle kontekst Skriftligt samfundsfag stx Genren 
Sluttelig kan vi i figur 5 opsummere forholdet mellem de forskellige niveauer i forhold til 

skriftligt samfundsfag og herværende opgave. Hvor registret peger hen til den situationelle 

kontekst, som er den konkrete opgaveformulering (forbrug), så er genre betinget af den kulturelle 

kontekst, som i dette tilfælde er skriftligt samfundsfag. 

Figuren afspejler desuden en bevægelse fra yderst til 

inderst, hvor de sproglige muligheder begrænses 

løbende, indtil de finder deres konkrete realisering.  

48 (Martin, 2009, s. 16) 
49 (Halliday, 1999, s. 68) 
50 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) 

Fig. 5 
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Det hele kommer til udtryk i ideen om den fremragende besvarelse; ”opgaven”. 

 

3.6 Operationalisering af teori 
 

I vores tidligere opgave har vi analyseret skriftlige opgaver, læreplanen og vejledningen for at 

afdække, hvilke skrivekompetencer den enkelte elev skal mestre for at honorere kravene til 

skriftlig samfundsfag på A-niveau på stx. Vi vil i det følgende afsnit gennemgå konklusionerne 

herfra og udvide vores forståelse af kravene ved at inddrage perspektiver fra socialsemiotik.  

 

Overordnet er vores resultat summeret op i følgende figur 651.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet illustrer modellen et tosidet krav, nemlig krav til indhold, det være kernestof, emne 

og målrationalitet, og retorik, som er kognitive operationer og diskursiv viden, som vil blive 

yderligere uddybet nedenfor.  

Retorik og indhold kan bedst oversættes til den overordnede diskurs i samfundsfaglige opgaver, 

som kommer til udtryk gennem register og genre, nedenfor har vi opstillet en tabel, som 

anskueliggør, hvorledes begreberne fra socialsemiotik og resultatet af vores tidligere opgave 

supplerer hinanden: 
Kategori Begreb Funktion Indhold Tidligere opgave 
Register Kommunikationsrelation 

 
Tekstens ”hvem” Afsender/modtager  

Roller  
 

Kommunikationsfelt 
 

 

Tekstens ”hvad” 
 

Kernestof (teorier og 
begreber) 
 

I 
N 
D 

 Kernestof 

51 (Krarup & Paludan Hansen, 2013, s. 31) 
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H 
O 
L 
D 

Emne 

Målrationelt 

Kommunikationsmåde 
 

Tekstens 
”hvordan” 
 

Skriftligt 
Undergenrer (spørgeord)  
 

Skrivehandlinger 

Genre Abstrakt lag 
Skrivehandlinger 

 

Tekstaktiviteter Alle skrivehandlinger  
Spørgeord (undergenrer) 
 

R 
E 
T 
O 
R 
I 
K 

Kognitive 
operationer 

Konkret lag 
Struktur 

Tekstens struktur Summen af spørgeord 
Opbygning 
Forventninger 

Diskursiv 
viden 

 

Register består af registervariablerne kommunikationsrelation, kommunikationsfelt og 

kommunikationsmåde, som alle er betinget af genren og peger tilbage til den situationelle 

kontekst, hvorfor vi til dels kan udlede dem af opgaveformuleringen og den dertilhørende 

rettevejledning. Kommunikationsrelationen omhandler den relation, som der er mellem afsender 

og modtager, samt de indbyrdes roller og er ikke ekspliciteret i modellen fra vores tidligere 

opgave. Det er en anden sag med kommunikationsfeltet, som til dels modsvarer indhold fra vores 

tidligere opgave, det vil sige kernestof i form af teorier og begreber, emne, samt målrationelt. 

Målrationalitet dækker over de teorier og begreber, som vægtes som mere nødvendige i 

vejledningen, da det gør det nemmere at evaluere eleverne i forhold til hinanden. 

Kommunikationsmåden svarer til skrivehandlingerne fra retorikdelen i vores tidligere opgave 

med en tilføjelse af undergenrerne. Dette er vist i figur 6.  

Genren er, udover at være determineret og determinerende for registeret, de kognitive 

operationer i form af skrivehandlinger og struktur/form, og den diskursive viden, hvormed der 

menes fagets indre logik som metode, taksonomi etc.  

 

Fokus for analysen i denne opgave ligger således på, hvilke valg der lægges op til gennem 

spørgeordene og hvilke forventninger opgavekommissionen har til register og genre. 

4. Analyse af spørgeordene 
I dette afsnit vil vi undersøge registeret i opgaven ”Forbrug” 2stx131-SAM/A – 30052013 

fællesdel og delopgave A fra 2013 og ”Udvikling eller afvikling? ” 2frs111-SAMn/A-25052011 

delopgave 3b. Vi vil med udgangspunkt i vores tidligere undersøgelse af kognitive operationer i 
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spørgeordene i skriftlig samfundsfag behandle spørgeordene, der udpeger nogle overordnede 

rammer for registeret ved at se på opgaveformuleringerne og rettevejledningen. Vi opfatter 

spørgeordene som rammesættende for det register, det er muligt for eleven at benytte, samt 

rammesættende for det register vores respondenter bedømmer ud fra. Denne analyses formål vil 

være at afdække opgavekommissionens normer for kommunikationsfelt, 

kommunikationsrelation og kommunikationsmåde. Vi vil alene inddrage de spørgeord, som 

optræder i de elevbesvarelser, som vi har talt med respondenterne om og inddrage de 

pågældende opgaveformuleringer for at få et mere konkret indblik i, hvad den enkelte opgave 

kræver af kompetencer. Vi vil inddrage rettevejledningen som retningsgivende for registeret og 

genren, men ikke som udtømmende facitliste. Efterfølgende vil vi inddrage respondenternes 

udtalelser for at se, hvordan elevernes besvarelser vurderes for derigennem at afdække, hvilket 

register opgavekommissionen forventer. Vi antager således at respondenterne italesætter den 

position, som de taler ud fra, men også andre positioner, som er tilstede i opgavekommissionen. 

4.1 Argumentér 
Fællesdelen blev i 2012 med virkning fra 2013 skåret fra 3 delspørgsmål ned til 2 delspørgsmål 

med opstil/forklar model, opstil hypoteser og argumentér som mulige spørgeord. Besvarelsen af 

fællesdelen var tidligere begrænset til 1000 ord, hvor der var 3 spørgeord, hvorfor den til 

eksamenen i 2013 logisk nok tilsvarende begrænsedes til et max på 700 ord.52  

I ”Forbrug” indeholdt fællesdelen spørgeordene argumentér og opstil hypoteser. I vores tidligere 

opgave satte vi på baggrund af en undersøgelse af vejledningen følgende karakteristika op for 

spørgeordet argumentér, hvilket ses i denne tabel53: 

 
Som tabellen viser, så er hovedfokus på skrivehandlingen at argumentere, da elevens 

argumentationen skal demonstrere faglighed, kohærens og alsidighed, samt skal argumentere 

52 (Ministeriet for børn og unge, Vejledning for samfundsfag A , 2012) 
53 (Krarup & Paludan Hansen, 2013, s. 16) 
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for/imod den holdning, som bilaget er udtryk for. Sidstnævnte er en konsekvens af, at eleven skal 

påtage sig en bestemt afsenderrolle.  

I ”Forbrug” delopgave 1a lyder opgaveformuleringen således: 

1a. Argumentér ud fra en liberalistisk grundholdning imod ”den nye protektionisme”, 

som det kommer til udtryk i citatet nedenfor.54 

Afsenderrollen i opgaveformuleringen er en liberalistisk debattør, som er uenig med Herman 

Daly og den nye protektionisme, som er formidlet i citatet. Der forventes med andre ord en 

økonomisk-liberalistisk holdning med en global orientering, hvilket indikeres ved brug af 

begrebet ”den nye protektionisme” i opgaveformuleringen og yderligere ekspliciteres i 

rettevejledningen.55  

I opgaveformuleringen skitseres altså kommunikationsrelationen, som er førnævnte 

modtager/afsenderforhold. Eleven skal dermed læse sig frem til kommunikationsrelationen 

gennem en afkodning af opgaveformuleringen og bilaget; citatet af Herman Daly.  

 

Kommunikationsfeltet indsnævres qua kommunikationsrelationen i forhold til den afsenderrolle 

som økonomisk liberalist, som eleven skal påtage sig. Afkodningen heraf kan alt sammen 

foretages på baggrund af opgaveformuleringen, hvorfor eleverne allerede kan foretage en en 

forståelse af denne del af kommunikationsfeltet i den første del af eksamen, hvor eleverne 

arbejder i grupper.  

Denne del af kommunikationsfeltet uddybes i rettevejledningen, hvor det tilrådes, at et eller flere 

af følgende begreber anvendes: international frihandel, komparative fordele, konkurrence og 

velstand samt økonomisk integration.56 Registeret afgrænses dermed til et bestemt leksikalt indhold, 

i form af førnævnte teorier og begreber. 

I rettevejledningen påpeges det, at det desuden er essentielt, at forholdet mellem vækst og miljø 

behandles, da der står: ”… det skal være tydeligt,(…) at der i argumentationen er fokus på de 

miljømæssige aspekter.”57  Dermed bliver kommunikationsfeltet betydeligt begrænset i forhold til 

fokus og anvendelse af faglige begreber. Denne del af kommunikationsfeltet kan ikke læses ud 

fra opgaveformuleringen, men kræver en grundigere analyse af bilaget, hvorfor denne forståelse 

54 (Ministeriet for børn og unge, "Forbrug", 2013, s. 3 (2. del)) 
55 (UNI-C (EMU), hentet 18/4 2014, s. 1) 
56 (ibid.) 
57 (UNI-C (EMU), hentet 18/4 2014, s. 1) 
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først kan opnås i anden del af eksamen. Kommunikationsfeltet indeholder dermed økonomisk 

liberalisme som kernestof i forhold til emnet miljø/vækst.58 Argumentér bliver derfor ret 

begrebstungt, specielt set i lyset af, at der er begrænset mængde af ord til rådighed grundet den 

samlede begrænsning på 700 ord i alt for hele fællesdelen. Til orientering består elevbesvarelsen 

i bilag 6 af 705 ord.  

 

I rettevejledningen er skrivehandlingerne informere, argumentere og forestille sig nødvendige, da 

det handler om en modargumentationen, og 

dermed ikke om en bestemt strukturering af 

besvarelsen. Struktureringen af besvarelsen 

bliver slet ikke kommenteret i 

rettevejledningen og kommunikationsmåden 

forekommer derfor ret ukompliceret. Fokus er 

altså på skrivehandlingerne og faglige 

begreber, hvormed kommunikationsmåden, 

med undtagelse af 

skrivehandlingen ’argumentere’, har en 

begrænset rolle. 

 

Kommunikationsrelationen er i tæt samspil med kommunikationsfeltet, som illustreret i 

skrivehjulet ovenfor59, hvor eleven skal kunne sætte sig ind i den rigtige faglige forståelse 

omkring liberalisme og vækst/miljø, og derigennem påtage sig en holdning og foretage en 

modargumentation. Holdningen er formet af citatet og kommunikationsrelationen, da eleven skal 

kunne forstille sig at være økonomisk liberalist, som skal føre en argumentation imod Herman 

Daly og ”den ny protektionisme”.   

 

Vores to respondenter har ligeledes fokus på kernestoffet og dermed kommunikationsfeltet, samt 

kommunikationsrelationen, og holder sig nogenlunde op af rettevejledningen. Eksempelvis 

58 (ibid.) 
59 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) 
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fremhæver begge, at det er fornuftigt af eleven at anvende David Ricardo imod ny-

protektionisme, men at denne ikke særligt vellykket formår at inddrage miljøperspektivet.  

De fremhæver dog to forskellige ting. Respondent 1 har ligesom rettevejledningen mest fokus på 

det faglige og anvendelsen af teori og begreber, samt skrivehandlinger, hvilket kommer til udtryk 

i følgende citat, hvor respondenten svarer på, om eleven lykkedes med at påtage sig en 

liberalistisk holdning: 

”Ja, men det er igen det lidt mekanisk. Det er sådan lidt lærebogsagtigt. Man kan 
godt sige de rigtige ting, men kroppen er ikke bag ved. Så argumentationsteknisk er 
det ikke fremragende”.60  

Eleven gør med andre ord det rigtige, men ikke på den rigtige måde, da besvarelsen 

karakteriseres som mekanisk og lærebogsagtigt. Det kan forstås som, at eleven er usikker og 

unanuanceret i forhold til kommunikationsfeltet og anvendelsen af sin faglige viden. 

Karakteristikken af elevens besvarelse som værende mekanisk og lærebogsagtig er en 

gennemgående kritik af opgavebesvarelsen, som respondent 1 fortløbende vender tilbage til, 

hvorfor vi vil behandle det grundigere i analysen af genren. 

Argumentationen er heller ikke tilfredsstillende, hvilket antyder, at eleven ikke mestrer 

skrivehandlingerne ’argumentere’ og ’forestille sig’. Den mangelfulde håndtering af 

skrivehandlingerne kan ses som en indikation på en manglende forståelse af 

kommunikationsmåden. Det medfører ligeledes, at kommunikationsrelationen fremstår usikker, 

da eleven dermed ikke formår at spille rollen som økonomisk liberalist fuldt ud. Spørgsmålet er 

så, om det skyldes, at eleven mangler et sprogligt overskud, et fagligt overskud eller om det er en 

kombination?  

Respondent 1 påpeger, at eleven signalerer, at denne har haft samfundsfag ved at vise, at der er 

nogle bestemte forventninger i denne opgavetype. Der er altså, ud over relationen mellem 

debattør og Herman Daly, en kommunikationsrelation, som omhandler relationen mellem elev 

og bedømmer, der lever op til forventningerne.61 Der forventes dermed både en ekspliciteret 

kommunikationsrelation mellem Herman Daly og en økonomisk liberalist, samt en implicit 

kommunikationsrelation mellem bedømmer og eksaminand.  

Respondent 2 har ligeledes øje for den implicitte kommunikationsrelation, da han siger: 

60 (Respondent 1: 10:11) 
61 (Respondent 1: 22:35) 
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”…så kan en censor sige: Hovsa, der er simpelthen en…altså han kan anvende sin 
viden på en kreativ eller opfindsom måde og derfor har vi tydeligt tre 
argumenter….”62 

Her udtrykkes en forventning om, at eleven demonstrer sin viden og denne viser, at han/hun 

plejer denne kommunikationsrelation. I tillæg hertil er der et ønske om, at denne viden anvendes 

på en utraditionel måde. Eleven bør altså tænke mere ud af boksen og vise censor, hvad han kan. 

Respondent 2 kritiserer, ligesom respondent 1, eleven for at være lidt for mekanisk og 

lærebogsagtig eller i hvert fald ikke opfindsom nok. Det kan tillige tolkes, som at 

skrivehandlingerne ’analysere’ og til dels ’vurdere’ er nødvendige for at lave en fremragende 

besvarelse, da eleven skal forstå citatet mere nuanceret, samt vurdere sin egen viden i forhold 

hertil. Eksempelvis påpeger respondent 1 følgende:   

Eleven her argumenterer fint, traditionelt fagligt, men der hvor man skal vise, at man 
kan anvende sin viden i forhold til nyere problemstillinger, der kniber det”63 

Igen er traditionelt ikke godt nok, men eleven skal kunne tænke utraditionelt og kunne sætte sig 

ind i nye problemstillinger. I det tilfælde, 

hvor eleven skal anvende sin viden på en 

ny måde og i forhold til andre 

problemstillinger, så må det givetvis 

kræve en analyse af bilaget. Det må 

desuden antages, at det er en fordel, hvis 

eleven kan ’vurdere’, da denne skal 

relatere sig nuanceret til citatet og derfor 

må kunne vurdere og reflektere over, 

hvilken faglig viden, der skal trække på, 

hvorfor skrivehjulet og 

kommunikationsmåden får følgende tilføjelser; ’strukturere’ og ’analysere’. Respondent 1 mener 

ikke, at eleven formår at honorere disse krav tilfredsstillende.  

Som det ses i skrivehjulet er ’strukturere’ også markeret. Respondent 2 har nemlig mere fokus på 

formen. Respondent 2 kritiserer især besvarelsen for kun at have et reelt argument. Dette, mener 

han, kan afhjælpes, hvis eleverne lærer at skrive ”For det første…for det andet og for det 

62 (Respondent 2: 6:29) 
63 (Respondent 1: 09:58) 
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tredje”64. Denne strukturering skal stilladsere elevernes argumentation, fordi de bliver tvunget til 

at finde flere modargumenter og være tekstnære, hvormed der direkte argumenteres imod 

Herman Daly. Respondent 2 mener, at eleverne derigennem kommer til at anvende deres 

faglighed mere opfindsomt, hvilket begge respondenter beklager, at eleven ikke formår. 

Respondent 2 siger dog, at ”Ja, vi skriver ikke det, som jeg siger…”65, hvor der med vi menes 

opgavekommissionen og han dermed henviser til sin egen praksis og ikke opgavekommissionens 

officielle standpunkt. Det er dog en position, som gennem ham er tilstede i opgavekommissionen.  

Respondent 1 kommer heller ikke ind på den form for stilladsering, men foreslår en form, som er 

mere traditionel med en begyndelse en midte og en afslutning.66 De er dog begge enige om, at 

det er vigtigt, at undergenren ’argumenter imod’ har en fastere form end rettevejledningen giver 

udtryk for, hvorfor skrivehandlingen ’strukturere’ er en tilføjelse fra begge respondenter. De to 

respondenters forslag til form kan ses her: 

 

Respondenterne er altså enige om, at eleven ikke mestrer ’argumenter imod’ og giver opgaven 

lidt over middel. De er ikke enige om kommunikationsmåden, da respondent 2 har sin egen 

metode til at stilladsere sine elever. De er enige om, at eleven har styr på det grundlæggende 

kernestof og har en traditionel forståelse, men kommunikationsfeltet er ikke nuanceret nok og 

argumentationen er ikke overbevisende, da eleven ikke er selvstændig nok. Eleven er altså for 

usikker i forhold til både kommunikationsfelt, kommunikationsmåde og kommunikationsrelation 

og afspejler dermed ikke registeret fremragende i denne første del af fællesdelen.  

Respondent 1 lægger mest vægt på de faglige nuancer og finder opgavebesvarelsen for mekanisk 

og lærebogsagtig, hvilket respondent 2 til dels er enig i, men især kritiserer eleven for kun at 

have ét egentligt argument. Fokus er altså delt mellem henholdsvis kommunikationsmåde i 

forhold til struktur og kommunikationsfeltet i forhold til indhold, hvor respondent 2 er fortaler 

64 (Se bilag 12) 
65 (Respondent 2: 11:51) 
66 (Se bilag 11) 

Spørgeord Respondent 1 Respondent 2 
Argumentér 1. Begyndelse med afsæt i bilaget 

og direkte i flæsket på debattør 
 
2. Midte med argumentationskæde 
 
3. Slutning 

1. Rids tre hovedpointer op (præcist uden at citere) 
”For det første… (faglig modargumentation) For det 
andet… (faglig modargumentation). For det tredje… 
(faglig modargumentation)  
 
2. Konklusion 
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for, at strukturen kan bidrage til et mere nuanceret indhold. De tilføjer desuden endnu et 

afsender/modtagerforhold, som er det mellem censor og eksaminand i kommunikationsrelationen, 

så denne ikke kun indeholder forholdet mellem Herman Daly og en økonomisk-liberalistisk 

debattør, som har en forståelse af, at en varetagelse af miljøet ikke nødvendigvis udelukker vækst.  

 

4.2 Opstil hypoteser 
Den anden fællesdelsopgave i opgavesættet ”Forbrug” fra eksamen 2013 er ’opstil hypoteser’.  I 

vores forrige opgave kom vi frem til at opstil hypoteser ifølge vejledningen har følgende 

rammer67: 

 
Der er dermed en forventning til tre processer. For det første skal eleven analysere bilaget. For 

det andet skal eleven i forlængelse heraf opstille en hypotese, som forklarer bilaget. For det 

tredje skal eleven formulere en faglig argumentation. De sidste to skal være tydeligt adskilt. 

 

Kommunikationsrelationen er ikke ekspliciteret hverken i rettevejledningen eller 

opgaveformuleringen, hvorfor det må antages, at det er forholdet mellem eksaminand og 

bedømmer. Samme fænomen gør sig gældende i forhold til kommunikationsrelationen, hvilket 

kan ses i opgaveformuleringen, som lyder således: 

Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre i udviklingen i danskernes forbrug, 

som kan udledes af figur 1.  

Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse.68 

Den største indsnævring af kommunikationsfeltet i opgaveformuleringen er udviklingen i 

danskernes forbrug, hvilket er tilpas upræcist formuleret til både at kunne lægge op til en 

økonomisk og sociologisk forklaring, men dog er en afgrænsning af emnet. Det er tillige en 

67 (Krarup & Paludan Hansen, 2013, s. 17) 
68 (Ministeriet for børn og unge, "Forbrug", 2013, s. 4 (2. del)) 
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afgræsning, at der ønskes en faglig begrundelse, da det her er underforstået i kraft af den 

kulturelle kontekst, en samfundsfaglig og eksempelvis ikke psykologisk eller historisk, men det 

teoretiske felt er ret bredt, da det dækker to kernestofområder. 

Det er først muligt for eleverne at begrænse kommunikationsfeltet yderligere, når de i anden del 

af eksamen får bilaget og kan analysere mønstrene i figur 1. Det kan dog ses som en fordel, hvis 

eleverne tænker taksonomisk og har foretaget et strategisk valg af teori i forhold til den valgte 

delopgave, hvilket kan afgrænse kommunikationsfeltet yderligere, men det er ikke nævnt i 

rettevejledningen.  

Da det forventes, at sproget er præcist og fokuseret og der fortsat er et begrænset antal af ord til 

rådighed, indskrænkes kommunikationsfeltet, i og med at overflødige ord, forstærkere, adjektiver 

og lignende skal luges væk.69  

 

Hvor rettevejledningen i ’argumentér’ er mere specifik i forhold til kommunikationsfeltet med 

hensyn til teori og begreber, så angives der i rettevejledningens afsnit om ’opstil hypoteser’ 

mange og forskellige teorier og begreber fra økonomi og sociologi, hvorfor 

kommunikationsfeltet ikke afgrænses nærmere. I rettevejledningen står følgende: 
”Hypoteserne kan f.eks. begrundes med anvendelse af viden om forholdet mellem 
forbrugssammensætning og udvikling i velstand, forholdet mellem forbrug, livsstil og 
identitet samt forståelse for økonomiske sammenhænge og økonomisk konjunktur 
ligesom sociologisk teori kan benyttes”70 

Bemærk f.eks (vores markering), som antyder, at de efterfølgende forslag er muligheder og at 

rammerne for en korrekt faglig besvarelse i forhold til kommunikationsfeltet derfor ikke er 

udspecificeret. Det kommer ligeledes til udtryk ved, at der ikke er en afgrænsning af, hvilke 

teorier og begreber inden for økonomi og 

specielt sociologi som kan anvendes. Dette 

kan ses ved formuleringen ” …ligesom 

sociologisk teori kan benyttes.”, som lægger 

op til, at der er få eller ingen begrænsninger 

inden for valg af sociologisk teori.   

 

69 (UNI-C (EMU), hentet 18/4 2014, s. 2) 
70 (UNI-C (EMU), hentet 18/4 2014, s. 2) 
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Spørgeordet lægger i højere grad op til en mere fast kommunikationsmåde. Først og fremmest 

bedes der på baggrund af figur 1 om tre hypoteser. En hypotese har en på forhånd vedtaget form 

med en påstand og en begrundelse herfor, da det er forklarende hypoteser, som ønskes. Efter 

hver hypotese skal der være en faglig forklaring, som forklarer og argumenterer for den kausale 

sammenhæng mellem hypotese og begrundelse, hvorfor skrivehandlingen ’strukturere’ er i spil.  

Hvilke skrivehandlinger, der forventes i besvarelserne, kan igen synliggøres ved hjælp af 

skrivehjulet ovenfor.  

 

I forhold til kommunikationsrelationen og kommunikationsfeltet, så er kravene, som 

opgaveformulering og rettevejledningen anviser, ikke konkretiseret. Kommunikationsfeltet er 

begrænset af krav til faglighed og et præcist og fokuseret sprog, samt skal omhandle udviklingen 

i danskernes forbrug. Til gengæld er selve kommunikationsmåden ret specifik og nærmer sig en 

fast genre. Da der skal være præcis tre hypoteser, hvor en hypotese består af en hypotese og en 

forklaring herpå, hvorefter der tydeligt, og adskilt fra hypotesen, efterfølgende skal være en 

faglig begrundelse. 71 Selve opbygningen af opstil hypoteser kan dermed sættes i skema og ser 

således ud: 
Hypotese 1 Består af påstand og begrundelse Forklarer mønstret i figur 1. 

 Faglig forklaring Teorier og begreber. Klart og præcist sprog Ingen overlap 
Hypotese 2 Består af påstand og begrundelse Forklarer mønstret i figur 1. 

 Faglig forklaring Teorier og begreber. Klart og præcist sprog Ingen overlap 
Hypotese 3 Består af påstand og begrundelse Forklarer mønstret i figur 1. 

 Faglig forklaring Teorier og begreber. Klart og præcist sprog Ingen overlap 
 

Vores to respondenter er overvejende enige i denne opbygning og mener begge, at eleven har 

formået at skrive rigtige forklarende hypoteser, hvilket vil sige, at han skriver inden for registeret 

i forhold til kommunikationsmåden. Respondent 1 begrunder det ved at fremhæve, at eleven 

benytter ordene fordi og på grund af, hvilket er en leksikal begrænsning af 

kommunikationsfeltet.72 Respondent 2 erklærer sig enig i, at hypoteserne har den rigtige struktur 

for forklarende hypoteser på grund af fordi. Han fokuserer dog mere på, at der bør være en klar 

adskillelse mellem hypotese og den faglige forklaring. Han nævner i denne forbindelse, at de 

ikke er helt enige i opgavekommissionen, da hans holdning er, at der bør være et punktum 

mellem påstanden og begrundelsen, hvilket han begrunder således: 

71 (UNI-C (EMU), hentet 18/4 2014, s. 2) 
72 (Respondent 1: 18:08) 

Side 24 af 117 
 

                                                 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
”Tag nu en pause. Det mønster kan forklares ved at, (…), det er noget klodset noget…klodset 
skriftligt og så ligesom til at tvinge dem til, at de skal altså ned igennem to overvejelser. 
Først tydeliggøre hvad det er for et mønster…altså hvad det er for en iagttagelse og så skal 
de sige, hvordan det kan være.” 73  

Igen er det en metode til at stilladsere besvarelsen, så eleverne er tvunget til at tænke sig om og 

se påstand og forklaring som to adskilte størrelser. Det kan være en fordel, da det er forskellige 

skrivehandlinger, som kræves i påstand og forklaring. På den ene side skal figuren og dens 

mønstre analyseres, hvorefter de skal videreformidles i påstanden, hvorfor 

skrivehandlingerne ’analyse’ og ’informere’ kræves. På den anden side skal eleven forstille sig 

en begrundelse, som samler dette, og i sidste ende skal dette uddybes ved hjælp af teorier og 

begreber i den faglige forklaring. 

 

Eleven har i denne anden del af fællesdelsopgaven forstået kommunikationsmåden i forhold til 

form og skrivehandlinger, hvilket respondent 1 ser, som en vigtig del af besvarelsen. 

Eksempelvis siger han: 
 ”Det første jeg kigger efter her, er det overhovedet hypoteser? Når jeg ser, det er 
hypoteser, så ok, det kan godt være godt det her. Men hvis der slet ingen hypoteser er, 
så ved jeg godt, at det er 4 og nedefter.” 74 

Kommunikationsmåden, i forhold til form, er altså central i ’Opstil hypoteser’, hvilket 

respondent 2 er enig i, da han kaldet det hovedevalueringskriteriet75. Respondent 1 siger 

indirekte, at eleven har sikret sig et 4-tal, hvis det er korrekt opstillede forklarende hypoteser. Det 

er kun i sjældne tilfælde, at den faglige argumentation kan trække karakteren op over 4, hvis 

kommunikationsmåden ikke lever op tol forventningerne.76   

Det næste som respondent 1 ser efter er fagligheden og hvorvidt der anvendes teorier og 

begreber, hvormed kommunikationsfeltet spiller en vigtig, men dog sekundær rolle i denne 

opgavetype. Sidst ser han efter ”…hvor godt er det så drevet hjem?”77 Hvormed han 

sandsynligvis mener rent sprogligt, eftersom han siger: 

”…så det synes jeg, er en rigtig god faglig sammenhæng her og derfor vil jeg sige…så 
vil jeg sådan nedprioritere, at vedkommende skriver procentpoint, fordi det er jo også 
rigtigt at påpege, at…at dokumentere, at der er sket en kraftig stigning…”78   

73 (Respondent 2: 18:05) 
74 (Respondent 1: 26:05) 
75 (Respondent 2: 26:17) 
76 (Respondent 1: 23:04) 
77 (Respondent 1: 26:05) 
78 (Respondent 1: 19:44) 
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Det vil sige, at hvis der er en god faglig forståelse, så er han villig til at acceptere, at det 

sproglige er mindre præcist formuleret, hvormed der lægges mere vægt på det faglige indhold i 

kommunikationsfeltet end det sproglige. Det værdsættes tillige, når eleverne signalerer, at de har 

haft samfundsfag ved at opstille korrekte forklarende hypoteser og demonstrerer en fagligt 

indsigt.79 Eleven skal altså tilkendegive sin faglige viden, hvilket er en måde, hvorpå eleven kan 

pleje kommunikationsrelationen mellem elev og bedømmer. På samme vis er det at mestre 

formen, og dermed kommunikationsmåden, samtidig en metode til at overbevise bedømmeren 

om, at man er en god elev, som har fulgt med i undervisningen. 

 

Respondent 1 har ligeledes fokus på det faglige indhold, da han udtrykker mishag ved elevens 

faglige forklaringer og mener, at denne har en del mangler. Han ser det til gengæld som en fordel, 

at eleven rammer ned i den mest markante udvikling i bilaget.80 Det kan både tolkes som 

kommunikationsmåden, da det er skrivehandlingen ’analyse’, som er i spil, men også som en del 

af kommunikationsrelationen, da eleven viser, at denne har en forståelse for læsning af grafer.  

 

Generelt mener begge respondenter, at kommunikationsmåden er vigtigst i denne opgavetype, da 

formen er hovedevalueringskriteriet81. Det er i forlængelse heraf vigtigt, at 

kommunikationsrelationen mellem elev og bedømmer er tilgodeset, hvilket kan udtrykkes 

gennem, at der signaleres en vis faglighed, som anvendelse af begreber og teorier eller evnen til 

at slå ned på det vigtigste i læsningen af bilaget. Kommunikationsfeltet har ligeledes en rolle 

hovedsageligt i forhold til faglige teorier og i mindre grad i forhold til sproglig præcision, til 

trods for at et klart og præcist sprog er en kvalitet ifølge rettevejledningen.   

 

Alle registervariabler er vigtige i ’opstil hypoteser’, men der er en tydelig hierarkisering, hvor 

kommunikationsfeltet er sekundært i forhold til kommunikationsmåden. 

 

4.3 Undersøg og beregn 

79 (Reapondent 1: 24:58) 
80 (Respondent 2: 21:09) 
81 (ibid.) 
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Vi opstillede i opgaven ”Skriftlig samfundsfag – krav til retorik og indhold” følgende krav til 

spørgeordet undersøg82:   

 

 

 

 

 

 

 

Som figuren angiver, stiller spørgeordet ’undersøg’ en del krav til elevens kompetencer, hvor det 

eneste konkrete er, at besvarelsen skal afsluttes med en sammenfatning. Centralt står vurderingen 

og udvælgelse af de relevante aspekter af materialet, som derefter skal sammenholdes og 

dokumenteres. Herunder er bearbejdelsen af statisk materiale, blandt andet beregninger og tolke 

statiske mål, hvilket vil blive behandlet separat. ’Undersøg’ stiller krav til skrivehandlinger som 

analysere, dokumentere, strukturere, og vurdere. 

 

I delopgave 2A lyder opgaveformuleringen således: 

Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om danskernes forbrug. 

Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. 

Der bliver dermed lagt op til to spørgeord, nemlig ’undersøg’ og ’beregn’. I vores tidligere 

opgave problematiserede vi, hvorvidt ’beregn’ overhovedet kunne defineres som et spørgeord, da 

vi anså det mere som en kognitiv operation inden for et andet spørgeord, som i dette tilfælde, 

hvor beregn bliver en del af ’undersøg’.83 Vi vil derfor først behandle ’undersøg’ og herunder 

inddrage ’beregn’.  

 

Kommunikationsrelationen i dette spørgeord er, sammenholdt med andre spørgeord, ret 

ukompliceret. Eleven skal påtage sig afsenderrollen som en elev, der med relevant 

baggrundsviden kan bearbejde og strukturere et udleveret materiale. Modtageren er alene censor 

82 (Krarup & Paludan Hansen, 2013, s. 17 & 22) 
83 (Krarup & Paludan Hansen, 2013, s. 17-19 & 21-22) 

Side 27 af 117 
 

                                                 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
og dermed bliver opgaven at afkode kommunikationsfeltet og få anvendt dette inden for 

kommunikationsmåden. 

Spørgeordet afgrænser kommunikationsfeltet ved at udstikke et fokus på begrebet privatforbrug, 

idet der lægges op til en bestemt faglig forståelse og dermed særlige leksikale udtryk i form af 

begreber. Bilagsmaterialet indsnævrer yderligere kommunikationsfeltet til på indholdssiden at 

omhandle privatforbrug, køn og socioøkonomiske forhold, som lægger op til forholdet mellem 

forbrug og livsstil.84 Herudover omfatter kommunikationsfeltet også figurerne fra fællesdelen og 

metodiske overvejelser.  

 

Rettevejledningen angiver ikke som med ’opstil hypoteser’ en specifik kommunikationsmåde, 

idet der ikke udtrykkes forventninger omkring en bestemt strukturering af den eksemplarisk 

besvarelse.  

 

Der angives dog, at besvarelsen skal indeholde en sammenfatning, som ”… besvarer det stillede 

spørgsmål i opgaveformuleringen, og som viser evne til at udlede det centrale i materialet”85 og 

desuden skal eleverne lave fokuserede 

nedslag, hvormed skrivehandlinger, som 

ses i skrivehjulet, skal udføres. Der er 

dermed en forventning om, at 

opgavebesvarelsen skal struktureres efter 

bilagenes indhold, således at der arbejdes 

på tværs af bilagene, i stedet for at 

behandle ét bilag af gangen.  

 

Dette understreges ligeledes i 

rettevejledningen, hvor det angives, at ’den 

gode præsentation (7)’ har ”…en mere 

slavisk gennemgang af statistiske 

materiale…”86, hvilket med andre ord vil sige, at strukturen i den eksemplariske besvarelse er 

84 (UNI-C (EMU), hentet 18/4 2014, s. 3) 
85 (ibid.) 
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formet efter indholdet, såsom køn og socioøkonomiske forhold, i stedet for at bilagene behandles 

kronologisk, hvilket ligeledes illustreres i skrivehjulet.  

 

Beregn er som nævnt mere en kognitiv operation end en egentlig skrivehandling, dog opstillede 

vi i vores tidligere opgave følgende rammer87: 

Beregn kræver derfor, at eleverne mestrer skrivehandlingerne ’analysere’ og ’vurdere’, da der 

kræves ny kundskab, idet eleverne skal udlede noget af beregningerne, og vurdere hvilke tabeller, 

det ville være relevant at foretage beregninger på. Der er dermed også en genreforventning om, 

at eleverne skal gøre noget bestemt i forhold til deres resultat og selvom det ikke er tydeliggjort i 

rettevejledningen, så må det formodes, at eleverne skal kunne argumentere for sine valg. 

  

Kommunikationsrelationen er udpeget af det overordnede spørgeord ’undersøg’ og dermed er 

der tale om en elev/censorrelation. Eleven skal således vise evne til at vurdere relevante 

beregningsmetoder, udføre beregningerne og anvende resultaterne understøttende i 

undersøgelsen. 

 

Overordnet set er kommunikationsfeltet 

udpeget af spørgeordet beregn og 

dermed åbnes der for 3 typer 

beregninger, der kunne være relevante: 

indeks, procentvis vækst, og procentvis 

andel. Eleven skal således vurdere, 

86 (Bilag 4 s. 3) 
87 (Krarup & Paludan Hansen, 2013, s. 19) 
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hvilken indsnævring i kommunikationsfeltet der følger på baggrund af bilagsmaterialet.  

 

Rettevejledningen angiver procentvis andel og procentvis stigning som mulige beregninger, men 

på baggrund af bilagsmaterialet kan det diskuteres om ikke også indeksberegning kunne være en 

mulighed. Således omfatter kommunikationsfeltet alle de tre beregningsmetoder. Herudover 

optræder der en p-værdi, som i princippet også kunne være tilknyttet andre af spørgeordene, men 

som oftest optræder i ’undersøg’, da denne opgavetype omhandler talbehandling. Kommentering 

af p-værdien er ifølge rettevejledningen afgørende for, om præstationen kan vurderes som 

fremragende. ” Det er et krav til den fremragende besvarelse, at p-værdien kommenteres”88. 

Dette er interessant, da p-værdi på denne måde er den eneste konkrete del af 

kommunikationsfeltet, der ikke kan udelades eller kompenseres for. P-værdien åbner også 

kommunikationsfeltet op for metodiske overvejelser, som det ville være fordelagtigt for eleven at 

foretage.  

”Det kan endvidere trække op eller kompensere for fejl og mangler, hvis man har 
metodiske overvejelser om p-værdien f.eks. om stikprøve, population, nulhypotese 
eller lignende”.89  

De metodiske overvejelser vejer, ifølge rettevejledningen, så tungt, at de kan kompensere for fejl 

og mangler. Denne del af kommunikationsfeltet kan man altså som underviser med fordel 

fokusere på, især set i lyset af, at der er tale om overvejelser, der kan foretages uafhængigt af 

bilag og opgave. 

 

Rettevejledningen indeholder ingen angivelser af, at beregningerne kunne præsenteres i et 

diagram eller tabel, hvilket ellers nævnes i lærerplanens faglige mål. Det eneste krav til 

kommunikationsmåde er opgaveformuleringens krav om, at beregningerne skal understøtte 

undersøgelsen, hvilket må betyde, at beregningerne alene må optræde som belæg i den 

argumentationsrække, eleven opstiller. 

 

Begge vores respondenter giver udtryk for en ret fast forventning til kommunikationsmåden 

i ’undersøgelse’. Respondent 1 bifalder således elevens strukturering af besvarelsen:  
”Jeg synes, det er fornuftigt det der med at tage den generelle indgang og så tage 
nogle vinkler i resten af materialet og koble op på den generelle indgang.”90  

88 (Bilag 3 s. 3) 
89 (Bilag 3 s. 3) 
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Citatet udtrykker en billigelse af, at eleven forsøger, at gå fra et overordnet udsagn om opgaven 

og det udleverede materiale til konkrete nedslag, der dokumenterer det overordnede udsagn. 

Respondent 1 lader dog ikke til at have en ufravigelig model for, hvordan en undersøgelse skal 

struktureres. Respondent 2 har en mere fast forventning til struktureringen: 

de første ti linier skal være en opsummering. […] Vi spørger jo , hvad der kan udledes 
om danskernes forbrug. Og så synes jeg vores elever skal svare: ”det der kan udledes 
af alt det her materiale er følgende:”.91 

 

Begge respondenter udtrykker således en bifaldelse eller forventning om en mere generel 

indledning, der besvarer opgaven og herefter dokumentation gennem nedslag i det udleverede 

materiale. Respondenternes forventningerne til selve dokumentationen er i tråd med 

rettevejledningen og de udtrykker begge forventninger om en behandling, der går på tværs af 

bilagene:  
”Det jeg synes er fornuftigt er, at eleven forsøger, at finde nogle sammenhænge i 
materialet, vi får ikke bare en enkelt figur ad gangen.”92  

Ligeledes er der fuld enighed mellem respondenter og rettevejledning vedrørende en afsluttende 

sammenfatning. Respondent 2 mener, at der skal være en sammenhæng mellem besvarelsen 

indledning og sammenfatningen til sidst: ”og så skal I skrive det svar en gang til i 

afslutningen.” 93 Når man sammenholder rettevejledning og respondenternes svar tegner der sig 

et ret tydeligt billede af forventningerne til kommunikationsmåden:  

1. Indled med en generel besvarelse af opgaveformuleringen  

2. Dokumenter din besvarelse med dokumentation, der går på tværs af bilagene 

3. Sammenfat dine nedslag og besvar opgaveformuleringen endnu engang. 

 

Respondenternes forventning til kommunikationsfeltet kan opdeles i fagbegreber, vurdering af 

relevans og færdigheder.  

Under færdigheder finder vi beregninger, metodiske overvejelser og behandling af materiale. 

Behandling af materiale hænger sammen med forventningerne til kommunikationsmåde og viser 

noget om elevernes færdigheder indenfor at bearbejde og strukturere et statistisk materiale:  

90 (Respondent 1: 38:37) 
91 (Respondent 2: 36:14) 
92 (Respondent 1: 33:30). 
93 (Respondent 2: 36.40). 
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”Det eleverne skal er at smide de fem statistikker op i luften og sige: den vigtigste 
tabel eller statistik til at belyse de forhold, der er spurgt om, er [den] og derefter den 
[…] og det er noget med, hvad kan de egentlig vise, at de har lært i samfundsfag. De 
kan vise at de kan læse nogle tal. Det giver ikke så meget, så de må vise noget andet. 
De kan se, at den ene tabel er mere relevant for besvarelsen end den anden og de kan 
sige tilsammen danner de her fem tabeller det billede at…94 

Som citatet udtrykker er det altså evnen til at læse på tværs af bilagene og vurdere, hvilke 

statistikker der er velegnede til at belyse aspekter ved det overordnede emne, som 

respondenterne vurderer. Vejledningen og vores respondenter er enige i, at besvarelsen godt kan 

være bestået med en mere slavisk gennemgang, men det vil være en besvarelse i den lave ende af 

skalaen. Læsningen af statistikken giver således ikke meget i sig selv, men evnen til at vise 

overblik og forståelse for sammenhænge belønnes.  
”Vedkommende prøver virkelig på at sammenholde det her materiale. Prøver at vise 
overblik og forståelse for sammenhænge. Det er rigtigt godt.”95  

Under færdigheder er der altså tale om skrivehandlinger som vurdere, strukturere, analysere og 

dokumentere i spil. Beregn stikker lidt udenfor, da det er meget mekaniske færdigheder, der skal 

til, nemlig udførelsen af beregninger på procentvis andel, procentvis vækst og indekstal. Ingen af 

beregningtyperne kræver de store evner indenfor matematikken og som vi skal se nedenfor 

lægger respondenterne også mere vægt på relevansen af beregningen end på beregningen i sig 

selv. 

Som belyst ovenfor kan metodiske overvejelser ifølge rettevejledningen kompensere for fejl og 

mangler. Vores respondenter giver ikke udtryk for, at de tildeler metodiske overvejelser samme 

vægt som rettevejledningen. Som respondent 1 udtaler:  
”At han udreder alt muligt omkring hvad 0,01 betyder er jeg sådan set ligeglad 
med.”96 Respondent 2 siger dog direkte adspurgt: ”Der kunne man godt, selvfølgelig. 
En eller anden metodisk kommentar på det fænomen, men så er vi oppe i 12-
niveauet” 97  

Det lader altså til, at der er en diskrepans mellem rettevejledningen og vores respondenters syn 

på metodiske overvejelser. Rettevejledningen er ret tydelig i, at metodiske overvejelser kan 

kompensere for fejl og mangler, hvor respondenterne synes at mene, at det ikke påvirker 

bedømmelsen, eller at det har funktion af en slags pynt på kagen. Denne diskrepans kunne 

94 (Respondent 2: 41:25) 
95 (Respondent 1: 33.30). 
96 (Respondent 1: 46:05). 
97 (Respondent 2: 59:20) 
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skyldes forskellige positioner i opgavekommisionen, hvilket vi vil behandle under 

diskussionsafsnittet. 

 

Vores respondenter kommenterer begge på brugen af fagbegreber og mener begge, at dette har 

en betydning for vurderingen af besvarelsen. ”Danskernes pengeforbrug er stødt stigende – det 

hedder det ikke, det hedder forbrug”98 Det lader dog til, at vores respondenter ikke tildeler 

enkelte fejl i fagbegreberne den store vægt, men begge taler om, at det bidrager til en 

helhedsforståelse. I forhold til den påkrævede kommentering af p-værdien udtaler respondent 1:  

”det er ordet signifikant, jeg synes er afgørende. Også fordi det er et fagligt begreb. 
Det er en af taldiskurserne”99  

Benyttelsen af fagbegreber bliver altså vurderet til at være et udtryk for, at eleven mestrer eller 

ikke mestrer fagdiskursen, hvilket ligeledes kommer til udtryk i følgende citat fra respondent 

2: ”ja, altså når man tør bruge det ord, så er det fordi man ved, hvad det betyder, sådan tolker 

jeg det.”100 På denne måde bliver en korrekt brug af fagbegreber tolket som en større viden, end 

der egentlig præsenteres i besvarelsen.  

 

Relevanskriterier lader til at hænge sammen den overordnede tolkning. Således forstået, at 

materialet og opgaven udpeger en række indgangsvinkler, som man kan vælge imellem, og det er 

således denne indgangsvinkel, der afgør, hvilke nedslag der vurderes som relevante. Der er 

således et dialektisk forhold mellem eleven og opgaven og materialet, hvor registret afgrænses 

gennem de valg, der foretages. I forhold til at udføre relevante beregninger er dette forhold dog 

mindre dialektisk, da materialet udpeger et snævrere register. Fx giver det ikke den store mening 

at lave indeksberegninger, hvis materialet ikke afspejler en udvikling eller i forvejen er i procent. 

Som respondent 1 bemærker:  
”Man starter med at lave indeksberegning på tabel 3, der er procentuel i forvejen, 
samtidig med, at der hvor der står 1000 kroner i tabel 1, der sidder man bare og laver 
lidt hovedregning. Så der er jo helt klart ikke forståelse for, hvad man skal beregne på 
og hvad man skal bruge det til.”101  

Respondent 1 lægger desuden vægt på, at det indgår som en del af opgaveformuleringen og 

derfor må irrelevante beregninger trække ned. Respondent 1 udtrykker desuden, at der er en slags 

98 (Respondent 2: 35:47) 
99 (Respondent 1: 46.10) 
100 (Respondent 2: 51:30) 
101 (Respondent 1: 34:25) 
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hierarkisk tilgang til vurderingen af beregningerne, således at man først vurderer, om de er 

relevante og hvis dette viser sig at være tilfældet, så kan man gå i gang med at se på nuancerne.  

”Har du nu lavet de rigtige beregninger, så kan du begynde at kigge på, hvor 
nuanceret er vedkommende så?”102  

Evnen til at vurdere, hvad der er relevant vejer således tungere end evnen til at udføre forskellige 

beregninger. 

 

Kommunikationsrelationen i ’undersøg og beregn’ adskiller sig ikke fra den 

kommunikationsrelation, der udspringer af den kulturelle kontekst og eleverne skal dermed ikke 

mestre nogen dobbeltrolle. Kommunikationsmåden kan skitsereres ret tydeligt på baggrund af 

rettevejledning og respondenternes kommentarer:  

1. Indled med en generel besvarelse af opgaveformuleringen.  

2. Dokumenter din besvarelse med dokumentation, der går på tværs af bilagene.  

3. Sammenfat dine nedslag og besvar opgaveformuleringen endnu engang.  

Denne forventning til kommunikationsmåden er en ret stor indskrænkning i råderummet, hvis 

man sammenholder med resultaterne fra vores forrige opgave, hvor det eneste krav var en 

sammenfatning i slutningen. Kommunikationsfeltet kan opdeles i fagbegreber, færdigheder og 

vurdering af relevans. På baggrund af respondenternes udtalelser er det tydeligt at vurdering af 

relevans og færdigheder som ’strukturere’, ’dokumentere’, ’argumentere’ vejer tungt, hvorimod 

selve beregningerne nærmest ikke vurderes ud fra andre kriterier end relevans. Dette er i fin 

overensstemmelse med opgaveformuleringens fokus på beregninger som understøttende. 

 

4. 4 Diskutér 
Vores analyse af vejledningen opstillede følgende rammer for diskussionen nedenfor.103  

102 (Respondent 1: 39.45) 
103 (Krarup & Paludan Hansen, 2013, s. 24) 
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En diskussion er en faglig og udtømmende diskussion med afsæt i et bilag, hvor der er et tydeligt 

fokus og en bestemt struktur, som dog ikke uddybes nærmere. Det er vigtigt, at diskussionen 

bliver en besvarelse af opgaveformuleringen. Delopgave 3a har følgende opgaveformulering: 

Diskutér, i hvilken grad forbrug har betydning for identitetsdannelsen i det 

senmoderne samfund. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2, og du skal 

anvende sociologisk teori. 104 

Opgaveformuleringen lægger op til en diskussion, som skal tage udgangspunkt i bilag A2, som 

er et uddrag fra en artikel fra Information fra 2008 med Svend Brinkman.  

 

Kommunikationsrelationen er ligesom med spørgeordene opstil hypoteser og undersøg ikke 

ekspliciteret, hvorfor afsenderforholdet er begrænset til at være det mellem elev og censor. 

Kommunikationsfeltet og dermed registret afgrænses i form af teori indenfor et bestemt 

kerneområde, hvorfor det er leksikalt, da eleven skal fokusere på sociologiske teori. Det 

indskrænkes yderligere af, at diskussionen skal omhandle forbrugets betydning for 

identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Rettevejledningen lister ni mulige indgangsvinkler 

op, hvoraf fem af dem er teoretikere og deres teorier, som alle kredser om identitetsdannelse i det 

senmoderne samfund. Det forventes ikke, at alle inddrages og det anbefales, at der tages 

udgangspunkt i 1-2 af dem.105 Hermed indskrænkes kommunikationsfeltet yderligere i form af 

leksikale udtryk fra disse teorier, men det er frit for eleven at vælge mellem dem og dermed er 

registret bestemt af elevens eget valg af teorier i forhold til bilagets indhold, og i mindre grad af 

opgaveformuleringen.  

Opgaveformuleringen sætter dog den 

overordnede ramme ved at stofområdet er 

afgrænset til sociologi og forbrugets betydning 

for identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 

 

Ligesom i argumenter imod, så er 

kommunikationsmåden ret bredt defineret, dog 

skal der tages udgangspunkt i bilaget, samt 

104 (Ministeriet for børn og unge, "Forbrug", 2013) 
105 (ibid.) 
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bestemte skrivehandlinger forventes, heraf nævnes argumentere og diskutere i rettevejledningen. 

I vores tidligere opgave kom vi desuden frem til, at eleverne tillige skal kunne analysere, samt 

formidle, som ses i skrivehjulet her.106   

 

Det nævnes desuden, at der skal være et fokus for diskussionen, samt at opgaven skal være 

struktureret, men det uddybes ikke hvordan. Det er derudover ikke yderlige forklaret, hvad der 

menes med diskussion, udover at det anbefales, at der er fokus på forbrugets betydning for 

identitetsdannelsen, samt følgende formulering:  

”Brinkmanns argumentation kan understøttes og modstilles med fremhævelse af 
faglige argumenter vedr. forhold af betydning for individets identitetsdannelse i 
senmoderniteten”107.  

Hermed kan en diskussion både være en enighed med Brinkman og/eller en uenighed, hvor der 

lægges vægt på en faglig argumentation. En eksemplarisk diskussion beskrives dog som en 

nuanceret diskussion, hvorfor det til trods for lidt den vage formulering, som tydeliggøres af 

modalverbet kan (som antyder en mulighed og ikke en nødvendighed) lægger op til en uenighed 

mere end en enighed, men i alle tilfælde forventes en dybere faglighed. 

Samme vage formulering gør sig gældende i forhold til struktureringen, som antyder, at der er 

bestemte krav, som dog ikke eksemplificeres mere end, at fokus skal holdes.108 Der insinuerer 

med andre ord en fast form, men den tydeliggøres ikke. Registeret bliver altså i højere grad 

bestemt af eleverne selv inden for det det kommunikationsfelt, som bilaget og 

opgaveformuleringen rammesætter. 

 

Vore respondenter er enige i, at registeret fortrinsvis bestemmes af eleverne selv og det er en 

mindre bunden genre. Kommunikationsfeltet rammesættes af bilaget inden for det rigtige 

kerneområde, men en diskussion er altid faglig og teoritung, hvilket respondent 1 kommer ind på 

her:  

En elev, der godt ved at man skal bruge noget teori i en diskussion, men det bliver 
meget redegørende. Først redegør vi for bilaget og så for Goffman, som måske ikke er 
skide relevant, når fokus er forbrug. (54.30) 

Diskussionen skal altså udformes på den rigtige måde og den skal have det korrekte fokus, og 

der er vore respondenter ikke enige omkring bedømmelsen af opgaven. Respondent 1 mener, 

106 (Krarup & Paludan Hansen, 2013, s. 24) 
107 (Bilag 4, s. 4) 
108 (Bilag 4 s. 4) 
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som det antydes i citatet ovenfor, at eleven kun redegør og ikke diskuterer, da der ikke opstilles 

to forskellige vinkler, som eksempelvis at forbrug har og ikke har en betydning for 

identitetsdannelsen, hvormed det er kommunikationsmåden i forhold til diskutere, som den er gal 

med. Altså den førnævnte mulighed fra rettevejledningen, hvor Brinkman både understøttes og 

modstilles fagligt.  

Respondent 1’s kritik går på, at ”Teorien legitimeres, men ikke argumenteres”109, hvormed at 

han siger, at eleven kun bruger teorierne til at argumentere for at forbrug har betydning for 

identitetsdannelsen, men ikke for hvorvidt teorierne er relevante i denne sammenhæng. Han 

kritiserer eksempelvis eleven for at inddrage Goffman, som han ikke finder relevant og dermed 

beskylder eleven for ikke at holde sig inden for kommunikationsfeltet.110 Respondent 1 mener 

altså, at en diskussion, udover at kræve modsætninger, ligeledes kræver vurdering.  

 

Respondent 2 er uenig, da han læser diskussionen, som en klassisk faglig diskussion, hvor eleven 

er på et højt fagligt niveau, da han tager udgangspunkt i, at forbrug har en betydning for 

identitetsdannelsen, hvilket han belyser gennem anvendelse af forskellige teoretikere. Han mener, 

at det er en fyldestgørende diskussion, men at den er lige i underkanten og at eleven både er 

inden for det korrekte kommunikationsfelt og til dels lykkedes med kommunikationsmåden.111  

Respondent 2 nævner desuden, at de ikke er enige i opgavekommissionen og har deres fraktioner 

om, hvorvidt en diskussion kun behøver at være for/imod, men at opgavekommissionen officielt 

godkender begge, hvilket vi også så i rettevejledningen.112  

 

Vi har opstillet følgende tabel for at illustrere forskellen på vore to respondenter: 

 

109 (Respondent 1: 55.41) 
110 (ibid.) 
111 (Respondent 2 del 2: 00:00-12:46)  
112 (ibid.) 

Spørgeord Respondent 1 Respondent 2 
Diskutér 1. Indledning - begyndelse med 

afsæt i bilaget  
 
2. Midte med diskussion for/imod 
 
3. Sammenfatning, som besvarer 
opgaveformuleringen 

1. Brug tekststykket som afsæt (max ½ side)  
 
2. Diskussion (frigøre sig fra bilag) 
2a. For/imod 
2b. Klassisk faglig diskussion (liste viden op om fokus) 
 
3. Vende tilbage til bilag/start - konklusion 
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Deres uenighed kommer tillige til udtryk gennem hvilke skrivehandlinger, som de forventer, at 

eleverne anvender. Respondent 2 mener, at strukturere, analysere, diskutere og informere er 

vigtige, da eleven skal tage afsæt i bilaget, hvor der skal analyseres for derefter at frigøre herfra i 

en for/imod-diskussion eller en klassisk faglig diskussion, hvor der informeres om anvendelsen 

af teorien og afslutningsvis vende tilbage til starten og bilaget i konklusionen.  

Respondent 1 har de samme skrivehandlinger, men mener tillige, at eleven skal have en kritisk 

stillingtagen til valg af teori og dermed skal kunne vurdere.  

Det kan diskuteres, om besvarelsen overhovedet er en diskussion i klassisk forstand, hvor teorier 

rystes med hinanden, hvis der ikke er en eller anden form for modsætning eller nogle nuancer, 

men det er en vigtig pointe, at vores respondenter ikke læser opgaven på samme måde og ikke 

har helt samme bedømmelseskriterier i forhold til kommunikationsmåde og skrivehandlinger. 

Der er en diskrepans mellem respondenternes vurdering, da respondent 1 kræver analyse og 

diskussion, hvorimod respondent 2 er tilfreds med en argumentation inden for 

kommunikationsfeltet. 

 

De er til gengæld enige om, at kommunikationsrelation mellem bedømmer og elev er vigtig. De 

fremhæver begge samme eksempel, nemlig et eksempel med Apple som brand og dermed som 

værende identitetsskabende. Respondent 2 mener, at eleven tydeliggør over for bedømmeren, at 

teorien er forstået ved at komme med et konkret og relevant eksempel. Respondent 1 siger noget 

lignende her: 
”Det synes jeg egentlig er meget godt, for det bliver meget konkret i forhold til den 
problemstilling, der fremhæves i opgaveformuleringen. […] det viser det han ellers ikke viser: en 
mulig omsætning af det faglige og bringe en aktuel dagsorden ind i det”.113 

Eksemplet med Apple er dermed et eksempel på, hvorledes eleven bevæger sig inden for 

registret i forhold til den rette kommunikationsrelation og illustrer, at han både kan anvende teori, 

samt kan inddrage noget aktuelt. Sidstnævnte er vigtig i samfundsfag, da aktualitet er en del af 

fagets identitet og det kan derfor antages, at det i kommunikationsrelationen er vigtigt, at eleven 

viser, at denne har haft samfundsfag ved at afspejle fagets identitet, faglige mål og kerneområder. 

 Kommunikationsfeltet er rammesat af opgaveformuleringen og bilaget til at omhandle 

forbrugets betydning for identitetsdannelse i det senmoderne samfund, hvorfor det er inden for 

113 (Respondent 1: 1.00.50) 
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kerneområdet sociologi. Kommunikationsmåden er tillige ret bred, men vore to respondenter er 

ikke enige, da opgavekommissionen godkender to måder at diskutere på, hvor det virker til, at 

for/imod-diskussionen er mere anerkendt end den anden.   

Til trods for at vore to respondenter ikke er enige i bedømmelsen af undersøgelse og diskussion 

så ender den samlede opgave på omkring 7, hvor respondent 1 er nærmere 4 end 10 og hvor det 

forholder sig omvendt med respondent 2. 

4.5 Skriv et notat 
Notatet, som vi tog udgangspunkt i til interviewene, var ikke en del af eksamen 2013, men var 

fra en tidligere eksamensopgave. Rammerne for notatet er overordnet, som følger:114 

 

Notatet er uden sammenligning det spørgeord, hvor eleverne skal bruge flest kompetencer og 

skrivehandlinger for at lave 

en god besvarelse, hvilket 

også kommer til udtryk i 

skrivehjulet nedenfor. 

  

I besvarelsen af det konkret 

notat, som stammer fra 

eksamen 25 maj 201,1 skal 

eleven agere rådgiver for 

Lars Løkke Rasmussen (V). 

Opgaveformuleringen lød 

således: 

114 (Krarup & Paludan Hansen, 2013, s. 25) 
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Du er økonomisk-politisk rådgiver for Venstres formand Lars Løkke 

Rasmussen (V). Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, 
hvordan Lars Løkke Rasmussen skal håndtere spørgsmålet om finansiering af 

den danske velfærdsstat ved det næste folketingsvalg. Angiv kilde ved 
anvendelse af supplerende materiale. 

Kommunikationsrelationen er dermed, ud over relationen mellem eksaminand og censorer, en 

fiktiv relation mellem Lars Løkke Rasmussen og dennes økonomisk-politiske rådgiver, som 

eleven skal foregive at være, hvorfor det stiller store krav til eleven om at kunne forestille sig og 

formidle denne afsenderrolle, udover at denne samtidigt skal honorere genre- og 

registerforventninger til notatet. 

Til trods for følgende formulering i rettevejledningen:  

”Notat-genren giver mulighed for at udtrykke sig mere kreativt, hvorfor den 
fremragende besvarelse kan udformes på forskellig vis. Det centrale i notatet er dog 
den faglige argumentation, der skal være målrettet problemstillingen”115  

Notatet er altså genremæssigt en lettere fast form. Den faste form er betinget af, at der er krav om 

at opstille en eller flere strategi- og løsningsforslag, som der skal formidles og argumenteres for, 

samt deres fordele og ulemper skal diskuteres, hvortil der sluttelig skal være en faglig begrundet 

anbefaling af en bestemt strategi- eller løsningsforslag, hvorfor et notat får følgende struktur:  

1) Indledning 

2) Strategi(-er)/løsningsforslag 

3) Begrundet anbefaling  

Dette skal selvfølgelig gøres inde for et bestemt register, som er formet af 

1) Kommunikationsrelation - i dette tilfælde både: 

a. Ekspliciteret mellem Lars Løkke/økonomisk politisk rådgiver  

b. En implicit mellem eksaminand/censor.  

2) Kommunikationsfelt - i dette tilfælde: 

a.  Begreber og teorier inden for økonomi og politik. 

3) Kommunikationsmåde - i dette tilfælde  

a. Skriftlig 

b. Notatgenren. 

I kommunikationsfeltet skal der som nævnt både tages hensyn til både politik og økonomi, 

hvorfor der i rettevejledningen foreslås vælgergrupper og –adfærd, værdi- og fordelingspolitik, 

115 (Bilag 4) 
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skat og offentlig service, partiadfærd og håndtering af medierne (spin, branding, diskurser 

mm.)116.  

Respondenterne er begge enige om, at der ikke skal lægges for meget vægt på den imaginære 

kommunikationsrelation. Respondent 2 barberer det ned til et minimum:  

”De skal skrive: ’Notat til … om …’ hvad det nu handler om. Og så ikke noget som 
helst til sidst.”117  

Også respondent 1 kommenterer på afsenderpositionen, men tildeler det ikke nogen afgørende 

betydning:  
”Lille detalje: ”Kære Lars Løkke” og ”med venlig hilsen” kunne måske være lidt 
mere rådgiveragtigt og ikke som om han er en god ven, men altså det er fuldstændigt 
ligegyldigt”118  

I forhold til det konkrete notat mener respondent 2, at eleven positionerer sin afsenderrolle 

forkert:  

”…hun har ikke tænkt: ’jeg skal fortælle mine lærere, at jeg ved noget samfundsfag’. 
Hun har tænkt ’gud hvor er det lækkert, nu skal jeg simpelt hen få korrigeret Lars 
Løkke ind på rette kurs’”119  

og tilføjer senere ”Man skal huske, at man også er elev.”120 Citatet viser tydeligt, at respondent 

2s forventninger til kommunikationsrelationen går mod en prioritering af elevrollen. 

Forventningerne til kommunikationsrelationen afspejler sig også i forventningerne til 

kommunikationsmåden:  

”…du bliver nødt til at lægge en strutur ind, hvor du får fortalt censorerne, at du ved 
noget om det her felt.”121  

Begge respondenter er enig i, at Molins model er oplagt som struktureringsmodel. Respondent 1 

bemærker det som en kvalitet ved det aktuelle notat: ”Det er lige før man aner Molin bagved, 

selvom han ikke italesætter det 100%”122, hvor respondent 2 mener, at det skal bruges til en mere 

generel indføring i, hvad eleven ved om det felt, der skal behandles.123 Begge respondenter er 

ligeledes enige med rettevejledningen i at notatstrukturen er tredelt, som skitseret ovenfor. Der er 

dog forskel på, hvordan de to respondenter mener, at kommunikationsfeltet skal fordeles 

116 (ibid.) 
117 (Respondent 2: 36:00) 
118 (Respondent 1: 1.27.40) 
119 (Respondent 2: 37:50) 
120 (Respondent 2: 40:35). 
121 (Respondent 2: 37:19) 
122 (Respondent 1: 1:26:30) 
123 (Respondent 2: 33:40) 

Side 41 af 117 
 

                                                 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
indenfor strukturen. Respondent 2 mener at indledningen skal have en generel karakter og 

tydeligt angive, hvad eleven ved om dette område  

”…så skal de starte med nogle generelle betragtninger over, hvad et moderne politisk 
parti har af generelle problemer og muligheder for så får de lagt noget faglighed 
på.”124 Herefter skal de så skitsere ”optioner på lang sigt og optioner på kort sigt”125  

For afslutningsvis at komme med en anbefaling af hvilke optioner der skal prioriteres. 

Opsummeret kort:  

”en faglig indledning på en side og så de optioner et politisk parti har. Og så til sidst 
en ’jeg synes, fordi’… ”126  

På denne måde måde er respondent 2’s forventninger i tråd med Blooms taksonomi, hvor der 

skal redegøres, analyseres og vurderes. Respondent 1 er enig med fordelingen af 

kommunikationsfeltet i anden og tredje del af notatet, men lader til at have en mere løs tilgang til 

indledningen, hvor det aktuelle notat bl.a. får anerkendelse for at lave en indledning, der ridser 

den aktuelle politiske situation op:  
”Allerede fra indledningen er der aktualitet. Det er helt hot det, der bliver 
fremhævet.”127  

Begge er enige i, at 2. del skal være begrebstung og inkludere faglig viden for at undgå, at det 

bliver for meget ’common sense’-betragtninger  

”Det er problemet ved genren, synes jeg, at hvis ikke lærerne har fortalt, at det er 
exceptionelt vigtigt at du får placeret nogle centrale politiologiske termer., så bliver 
det sådan noget 7-tals noget her. Noget snak-snak-noget.”128  

Det er afgørende, at begreber og faglig viden anvendes til at argumentere for de strategier, der 

præsenteres:  
”…der kommer to strategier og der bliver argumenteret med faglig viden og 
begreber”129  

I besvarelsen af et notat, skal den imaginære kommunikationsrelation skæres ned til et minimum 

og det kan ligefrem være et minus, hvis eleven ’spiller for meget med på legen’. Hvor meget den 

skal skæres ned, er der ikke konsensus om blandt vores respondenter, hvor den ene er fortaler for 

nærmest at negligere rådgiver/ politiker-rollen til fordel for en elev/ censor-rolle er den anden 

mere åben for en subtil ’laden som om’, der dog ikke må tage overhånd. Kommunikationsmåden 

124 (Respondent 2: 33:10) 
125 (Respondent 2: 33.35) 
126 (Respondent 2: 35:02) 
127 (Respondent 1: 1:26:30) 
128 (Respondent 2: 30:45) 
129 (Respondent 1: 1:26: 34) 

Side 42 af 117 
 

                                                 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
er som skitseret ovenfor tredelt, og der er fin konsensus omkring del 2, hvor der skal være 

begrundede forslag til strategier og del 3, som skal være en vurdering af hvilken strategi, der er 

mest hensigtsmæssig. Del 1 derimod er centrum for den forskel, vi også så i 

kommunikationsrelationen, hvor respondent 1 mener, at der er plads til at komme med aktuelle 

begivenheder og lege lidt med rollen som rådgiver, mener respondent 2, at del 1 skal bruges til 

redegørelse for, hvad man som elev ved om dette emne. 

Respondenternes forventninger til kommunikationsfeltet i dette notat er i overensstemmelse med 

rettevejledningen, der udpeger vælgergrupper og –adfærd, værdi- og fordelingspolitik, skat og 

offentlig service, partiadfærd og håndtering af medierne som centrale elementer i 

kommunikationsfeltet. 

4.6 Sammenfatning 
Analysen viser, at der i rettevejledningen er forventninger til mere eller mindre fast form i 

besvarelserne af spørgeordene, hvor især forventningerne til kommunikationsmåde i opstil 

hypoteser og notatet efterhånden er en fast undergenre, hvor diskussionen nærmer sig en fast 

undergenre, og undersøg og argumenter derimod friere i formen. Der er desuden en tendens til, 

at besvarelserne i højere grad bør struktureres efter indholdet, det være kommunikationsfeltet og 

kommunikationsrelationen i det tilfælde, hvor eksaminanden skal agere en anden, som i 

argumenter imod og notatet. Kommunikationsrelationen har i samme opgavetyper en dobbelthed, 

idet eleven skal spille en ekspliciteret rolle som enten liberalist eller økonomisk-politisk rådgiver, 

samtidigt med en implicit rolle hvor afsender/modtagerforholdet mellem eksaminand og censor 

skal varetages. Nedenfor er en oversigt over vores resultat fra analysen. 

 Argumenté
r imod 

Opstil 
hypoteser 

Undersøg og 
beregn 

Diskutér Skriv notat 

Kommunikations-
måde – struktur 

Fri struktur: 
Argumentér 
imod 
 
 
 
 
Res. 1 
Begyndelse  
Midte  
Slutning 
 
 
Res.2 (fast) 
For det første, 
for det andet, 
for det tredje) 

Fast struktur 
Påstand 
Begrundelse 
Faglig 
forklaring 
 
 
Res. 1+2 
Enighed 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidt struktur: 
Fokuserede 
nedslag formet 
efter bilag 
Sammenfatning 
 
 
Res. 1 
Fokuserede 
nedslag formet 
efter bilag 
Sammenfatning 
 
Res. 2 (fastere) 
Bevarelse  
Dokumenter på 
tværs af bilag 

Fri struktur: 
Uenighed/enighed 
(Faglig diskussion) 
Fokus 
 
Faglig diskussion 
 
Res. 1 (fastere) 
Begyndelse (bilag) 
Midte - for/imod 
Sammenfatning 
 
 
Res. 2 (fast) 
Begyndelse (bilag) 
Midte - for/imod 
Midte - faglig 

Fast struktur 
Indledning 
Strategier/løsnings-
forslag 
Faglig begrundet 
anbefaling 
 
Res. 1 + 2 
Enighed 
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Begge respondenter mener, at spørgeordene efterhånden er faste genrer og specielt respondent 2 

stilladserer sine elever mere, end opgavekommissionen giver udtryk for gennem 

rettevejledningen. Det kom tydeligst til udtryk med argumentér imod, men ligeledes med de 

andre spørgeord. Det kan være fordele ved, at spørgeordene tilnærmer sig en fast genre. I hvert 

fald er den australske genrepædagogik udviklet med det formål at forebygge social arv. Det 

kræver dog, at genreforventningerne og kravene til registeret er ekspliciteret tydeligt, så alle 

elever (og lærere) har mulighed for at kende dem. Det er dog ikke helt tilfældet. Respondenterne 

er for så vidt ikke uenige med rettevejledningen, men især respondent 2 er fortaler for formen 

kan bidrage til at eleverne indholdsmæssigt bliver mere nuancerede, hvormed 

kommunikationsmåden bliver mere specialiseret. 

 

Eksempelvis er der to forskellige måde at diskutere, hvor der er forskellige forventninger til 

kommunikationsmåde i forhold til strukturering, fokus og skrivehandlinger, men som ikke 

tydeliggøres i rettevejledningen og vore to respondenter er ikke helt enige i deres bedømmelse af 

den. Til trods herfor kommer de frem til næsten samme samlede karakter. 

 
Max ord 
 

 
Max ord 

Sammenfat og 
konkluder 
 

diskussion 
Sammenfatning 
 

Kommunikationsmåd
e - skrivehandlinger 

Argumentere 
Informere 
Forestille 
(Vurdere) 
(Strukturere) 
(Analysere) 
 

Argumentere 
Informere 
Forestille 
Analysere 

Argumentere 
Informere 
Vurdere 
Analysere 

Informer 
Analysere/diskuter
e 
Strukturere 

Argumentere 
Informere 
Forestille 
Vurdere 
Strukturere 
Analysere/diskuter
e 
 

Kommunikationsfelt Økonomi + IP 
Økonomisk 
liberalisme 
 
Miljø/vækst 

Samfundsfagli
g: 
Mønstre i 
bilag 
 

Bilag + 
beregning 
Forbrug og 
livsstil  
 
Signifikant 
forskel 
 

Sociologi: 
Forbrugs 
betydning for 
identitets-dannelse 
i det senmoderne 
samfund 

Politik og økonomi 
Vælgerteori 
 
Værdi- og 
fordelingspolitik  
 
Partiadfærd  
 
Mediehåndtering 
 

Kommunikations-
relation  

Eksplicit 
Økonomisk 
liberalist/Daly 
 
Implicit 
Censor/elev 
 
 

Implicit 
Censor/elev 
 

Implicit 
Censor/elev 
 

Implicit 
Censor/elev 
 

Eksplicit 
Løkke/økonomisk 
og politisk rådgiver  
 
Implicit 
Censor/elev 
 
(Prioritering) 
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Det samme gør sig ikke gældende ved notatet, hvor der ikke er enighed om, hvilken 

kommunikationsrelation, som er vigtigst, hvilket kommer til udtryk gennem en uenighed 

omkring, hvor ekspliciteret kommunikationsfeltet skal være, hvilket betyder forskellen på en 

middel og en fremragende karakter.  

5. Analyse af genren 
Genre og tekst bliver det centrale i forståelsen af skolens verden i og med, at genrene 
og deres indbyrdes relationer udgør en kultur (Martin og Rose 2008). At få kritisk 
kontrol over skolens kultur er således – lettere forenklet sagt – at få greb om dens 
genrer.130  

 

Ovenstående citat berører noget essentielt, da genren er det skriftlige udtryk for den kultur, som 

er på samfundsfag i gymnasiet. Vi ønsker at definere genren skriftligt samfundsfag for at forstå 

den kultur, der er og forholde os kritisk til den.   

5.1 Det konkrete lag 
En opgave i skriftligt samfundsfag består af to spørgsmål til henholdsvis fællesdelen og 

delopgaven. Ideen er at opgavebesvarelsen følger Blooms taksonomi, hvor fællesdelen er det 

redegørende niveau, og delopgaven indeholder det undersøgende og det diskuterende/vurderende 

niveau. Det diskuterende/vurderende niveau er enten en diskussion med udgangspunkt i et bilag, 

som er i forlængelse af det undersøgende niveau, eller et notat, hvor eleven skal agere rådgiver 

for en bestemt politiker. Det undersøgende niveau bliver testet med spørgeordene undersøg, som 

er en undersøgelse af kvantitative data ofte med beregningskrav eller sammenlign, som er en 

sammenligning af kvalitative data. Beregn kan dog ligeledes optræde i fællesdelen, som i 

sommerens digitale eksamen om Danmark-Tyskland131. 

I fællesdelen blev det redegørende niveau afskaffet med reformen i 2005 og i stedet valgte 

opgavekommissionen at tage nogle af de faglige mål og lave om til spørgeordene opstil/forklar 

model, argumenter imod/for og opstil hypoteser.132 De fleste af spørgeordene er, som vi så i 

analysen, blevet til faste undergenrer inden for den overordnede genre samfundsfagsopgaven, 

men notatet er ifølge respondent 2 under forandring.  

 

130 (Mulvad, Hvad er genre i genrepædagogikken?, 2013, s. 256) 
131  (Undervisningsministeriet, 2014) 
132 (bilag 12, åbenkodning – genre) 
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Begge respondenter er enige om, at en normal eksamensopgave er mellem 6-7 sider, men de er 

ikke enige om vægtningen. Respondent 1 mener, at sideantallet skal vægtes ligesom 

bedømmelsen, hvor fællesdel tæller en og delopgaven tæller 2. Det vil sige, at hvert spørgeord 

vægter en tredjedel og dermed lige meget, hvorfor hvert spørgeordsbesvarelse skal fylde ca. 2 

sider. Respondent mener, at det diskuterende/vurderende niveau skal vægtes mere, hvorfor hans 

fordeling er 2-2-3. Begge respondenter mener, at antal side er med til at sige noget om eleven. 

Udover at leve op til de formelle krav, så skal eleven vise, at denne forstår konteksten, som er 

skriftligt samfundsfag. 

5.2 Kulturelle kontekst 
Da den kulturelle kontekst er rammegivende for genren, vil vi i følgende se på den kulturelle 

kontekst, dog med skæven til den situationelle kontekst, da vi tager udgangspunkt i vores 

tidligere analyse af registeret, samt supplere med læreplanen for samfundsfag A og vore 

interviews. 

For hele opgaven er der ifølge respondenterne følgende krav til registeret133 
 Respondent 1 Respondent 2 
Kommunikationsrelation Viden 

Signalere faglighed 
Signalere viden om genre 
Selvstændighed 
 

Lærer/elev 
Rådgiver (notat) 
Debattør 
Den gode elev 
 

Kommunikationsfelt Faglighed 
Metode 
Beregninger 
Fagsprog 
Taldiskurs 
Viden 
 

Faglighed 
Metode 
Beregning 

Kommunikationsmåde Struktur 
Taksonomi 
Faglighed 
 
Skrivehandlinger 
 

Taksonomi 
Metode 
Beregning 
Faglighed 
Struktur 
Stilladsering 
 
Skrivehandlinger 

 

I registeranalysen fandt vi, at kommunikationsrelationen hovedsageligt er 

afsender/modtagerforholdet mellem bedømmer og elev, men at der i spørgeordene argumentér 

for/imod og notat tillige er en rolle, som enten rådgiver eller debattør med en bestemt holdning, 

133 (Bilag 11+12) 
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som eleven skal spille. Vore respondenter gav udtryk for, at kommunikationsrelationen mellem 

elev og bedømmer skal være tydelig, hvor især respondent 2 mente, at den var vigtigere end 

rollen som rådgiver i eksempelvis notatet. Det er i den forbindelse interessant at se på, hvad der 

er forventet af afsenderen i en fremragende besvarelse. En afsender som respondent 2 kalder for 

den gode elev.  

Den gode elev skal ifølge respondent 1 signalere viden om faglighed, metode, beregninger og 

viden generelt, samt mestre et fagsprog og en taldiskurs134, hvilket vi samler under følgende 

overskrifter almen viden, faglighed, selvstændighed og genreforståelse. Den gode elev er i 

respondent 1’s forståelse til dels inkarnationen af formålet med samfundsfag (vores markeringer), 

som blandt andet er, at: 
” Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale 
samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne 
samfund. Samfundsfag A skal fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og 
deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og 
arbejdsformer engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og 
samfundsudviklingen. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes 
selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige 
problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau. Elevernes studiekompetence skal 
udvikles ved anvendelse af viden, begreber, teorier og metoder fra de 
samfundsvidenskabelige discipliner på konkrete samfundsfaglige problemstillinger.”135 

Undervisningen skal være medvirkende til to ting, nemlig at give en faglighed i form af viden, 

teori og begreber, men ligeledes at give dem en faglige ballast, så da kan anvende denne 

faglighed. De skal altså både kunne agere fagligt i den kontekst, som er på gymnasiet, men i 

forlængelse heraf overføre denne faglighed til andre kontekster uden for gymnasiet. Det vil sige 

samfundsfag har et dannelsesperspektiv.  

 

5.3 Den gode elev 
I det følgende vil vi uddybe kravene til den gode elev i forhold til almen viden, faglighed, 

selvstændighed og genreforståelse. 

Almen viden 
Den gode elev har en god portion almen viden. Vi skelner mellem faglig viden og almen viden, 

hvor den faglige viden vil behandles under faglighed. Den almene viden er viden, som ikke kun 

er specifik for samfundsfag. Vore respondenter fremhæver eksempelvis den almene viden, da 

134 (Bilag 11, åbenkodning (egenskaber og dimensioner) – genre) 
135 (Ministeriet for børn og unge: BEK nr 776 a, 2010) 
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eleven i undersøgelsen behandler Apple som et brand, fordi eleven forstår, at narcissisme har 

ændret sig siden 80’erne. Et andet eksempel er, da eleven ikke har en forståelse for udviklingen 

af madforbrug. Endnu et eksempel er fra notatet, hvor eleven inddrager aktuel viden om GGGI-

sagen, så aktualitet og relevant historisk viden er en del af den almene viden. Den almene viden 

går altså på tværs af fagene og kan bedst beskrives med begrebet kulturel kapital af Pierre 

Bourdieu, da almen viden handler om at være velinformeret, men tillige at have dannelse, 

hvormed der menes, at eleven har en forståelse af, hvad der regnes for relevant og korrekt viden. 

En del af dannelsen i samfundsfag er at lære at holde sig opdateret, hvilket ses sidst i følgende 

citat: 
”…være med til at give den faglige besvarelse så meget løft, at jeg slet ikke tænker 
over, om sproget er godt eller skidt. For det er bare godt…for ellers kommer han ikke 
frem med det resultat her. (…) Jeg tror også, at det her er et akademikerbarn. (…) Det 
er en, som ved, at man skal følge med, (…), det der aktualitetsinddragelse er over et 
niveau, som man normalt ser.”136  

Respondent 1 fremhæver eleven, som en som har kulturel kapital, da aktualitetsinddragelsen er 

fremragende, hvilket ligeledes kommer til udtryk ved, at han gætter på, at eleven er 

akademikerbarn. Den kulturelle kapital kommer desuden sprogligt til udtryk, da den ud over 

dannelse, dækker over sproglige kompetencer. Respondent 1 påpeger, hvorledes sproget løfter 

det faglige. Det høje sprogligt kompetenceniveau er med til at fremme det faglige niveau, hvilket 

styrkes af den korrekte dannelse, at besidde en viden om aktualitetskravet i samfundsfag. 

Samfundsfag skal altså være med til at styrke elevernes kulturelle kapital gennem at øge deres 

almene viden. 

 

Almen viden dækker altså over sproglige kompetencer, aktualitet og anden ikke-faglig viden, og 

bidrager til at støtte og løfte fagligheden. 

 

Faglighed 
Fagligheden bliver udtrykt i kommunikationsfeltet i forhold til at have det rigtige fagsprog og 

kunne ramme de rigtige diskurser, som der er inden for faget, som eksempelvis taldiskursen. 

Faglighed handler i samfundsfag derfor om indhold, som eksempelvis teorier og begreber, men 

det er også at kunne være metodisk. Vore respondenter nævner herunder taksonomi, beregninger 

136 (R1: 01:30:05) 
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og taldiskurs (lineær regression og chi-i-anden), men skæves til læreplanen indeholder metoder 

desuden komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode.137  

 

Fagligheden bidrager til at have en samfundsfaglig forståelse og kunne anvende de rigtige 

redskaber i form af metode, teori, begreber, taksonomi og beregninger. Det kan diskuteres om 

beregninger ikke i højere grad bliver en del af genreforståelsen, da der er nogle bestemte rammer 

for, hvorledes beregningen skal italesættes.  

Genreforståelse 
I tillæg til at den gode elev skal have almen viden i form af kulturel kapital og en god portion 

faglighed, så skal eleven kende spørgeordene og deres genrer. Genreforståelsen handler om, at 

kunne anvende den rigtige faglighed på det rigtige tidspunkt og selvfølgelig mestre 

skrivehandlingerne. Alle skrivehandlingerne er i spil, men det viste sig i vores analyse at det at 

strukturere har en vigtigere rolle end rettevejledningen umiddelbart giver udtryk for. Det var 

ligeledes en pointe i registeranalysen, at kommunikationsmåden er med til at determinere, hvilke 

færdigheder, som den gode elev skal lægge vægt på i det givne spørgeord. Det vil sige, at 

genreforståelsen handler om at vide, hvornår og hvordan den almene viden og faglige viden skal 

anvendes, hvor kommunikationsfeltet i højere grad rammesættes af opgaveformuleringen. I 

tillæg hertil skelner respondent 1 mellem færdigheder (struktur og opgaveformuleringer) og 

anvendelse af faglighed (teori og begreber). Hvor førstnævnte bedst kan omsættes til 

kommunikationsmåden og sidstnævnte er kommunikationsfeltet. Det at mestre genreforståelsen 

hænger altså sammen med at kunne besvare opgaveformuleringerne indenfor det rette register.  

 

Netop derfor kan undervisning i genrene og fokus på formen hjælpe eleverne, da formen kan 

være med til at stilladsere eleverne, så de derigennem lærer at være faglige, samt at ramme 

registeret. Specielt respondent 2 brugte helt bevidst genrene til at stilladsere eleverne, 

eksempelvis ved at tvinge dem ned i bilaget i argumentationen ved at finde tre nedslag og skrive 

for det første…, for det andet… og for det tredje... Respondent 1 er ikke uenig, da han siger, at 

tidligere  (lære at tænke sig om) 
”…hvis I læser de der i Samfundsfagsnyt, der skrev om hvorfor deres elever havde 
klaret sig særligt godt, der var det helt tydeligt, at når de giver tilbagemeldinger og 
når de giver feedforward til dem, så snakker de jo stort set ikke om det faglige 

137 (Ministeriet for børn og unge: BEK nr 776 a, 2010) 
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indholdsmæssige. De snakker meget stilen; hvordan griber man det her an, hvordan 
man starter med at konkludere i et eller andet, og man slutter af med en 
sammenfatning. Det er sådan meget teknisk, skriveteknisk sådan som jeg læser det. Og 
det gør jeg også meget selv.”138 

Det er ifølge respondent 1 en tendens hos en del undervisere, at de finder stilen, hvilket vi 

oversætter til kommunikationsmåden (form), vigtigere end den faglige viden, hvilket vi omsætter 

til kommunikationsfeltet (teorier og begreber). Det samme observerede vi især i Opstil hypoteser, 

hvor opstillingen af forklarende hypoteser, det vil sige kommunikationsmåden, var 

hovedevalueringskriteriet. (teaching for the test).  

Selvstændighed 
Den sidste færdighed, som den gode elev skal besidde er selvstændighed. Respondent 1 

kritiserede i den foregående analyse eleven for at være mekanisk og lærebogsagtig, hvilket må 

være at være uselvstændig, men har efterfølgende denne refleksion, da han skal svare på 

spørgsmålet om, hvorvidt eleven mangler en personlig stemme: 

”Nej, det er jo en mekanisk genre det her, eller det er det jo ikke. Det er jo det, jeg 
klandrer ham for at være, men der er jo nogle krav og der er en ramme om, hvordan 
man skal skrive den her type opgave og det skal de lære.” 

Respondent 1 behandler her paradokset om, hvordan kan man skrive selvstændigt, når man skal 

følge en bestemt opskrift i forhold til at leve op til nogle bestemte genreforventninger inden for 

en bestemt struktur. Den gode elev følger mekanisk genren, men er alligevel selvstændig? 

Heldigvis finder respondent 1 svaret, da han læser notatet og har følgende skelnen mellem 

mekanisk og selvstændig: 

”Man kan godt fornemme læreren her, fordi strukturen er i skabet, ik? Selv sådan en 
dygtig elev her finder ikke ud af det her selv, vel? Men han fanger lynhurtigt at her 
skal være en indledning, her skal være to strategier og jeg skal huske at sammenfatte 
til sidst, ik? Men selve den faglige anvendelse, den faglige begrundelse og 
aktualitetsinddragelse og så videre. Det er jo eleven selv.”   

Den gode elev følger altså strukturen, men viser sin selvstændighed gennem valg af faglighed, 

argumentation og almen viden, som beskrives som inddragelse af noget højaktuelt og så den lidt 

sigende formulering: ”…og så videre”. Det vil sige, det som man ikke helt kan sætte fingeren på, 

men som skiller fårene fra bukkene, den gode elev fra de andre elever. 

Respondent 2 løser paradokset på anden vis, da han mener, at stilladseringen kan føre til at 

eleverne tænker ud af boksen, hvilket vi behandlede i forhold til spørgeordet argumentér. 

Eleverne kunne, ved at skrive ”…for det første, for det andet og for det tredje…” blive tvunget 

138 (Respondent 1: 1.04.55) 
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til at komme ned i bilaget og blive mere nuancerede og kreative i deres modargumentation, 

hvilket er en måde at vise selvstændighed på. 

5.4 Definition af genren 
Slutteligt kan den opsummeres, at en samfundsfaglig opgave bør være mellem 6-7 sider lang, 

hvor vægtningen er 2-2-2/3 og opbygget med udgangspunkt i Blooms taksonomi, hvor 

redegørelsesniveauet er skiftet ud med spørgeord, som lever op til de faglige mål. Den ideelle 

kommunikationsrelation er den mellem censor og den gode elev. Den gode elev er kendetegnet 

ved at have almen og faglig viden, en genreforståelse og selvstændig nok til at have en personlig 

stemme, som kommer til udtryk gennem valget af almen og faglig viden (kommunikationsfeltet). 

Den gode elev skriver med andre ord inden for det korrekte register, som både formes af genrene 

(spørgeordene) og opgaveformuleringerne. 

6. Diskussion 
Ovenstående analyse ekspliciterer opgavekommissionens genre- og registerforventninger, både 

hvor der er konsensus og hvor der ikke er. Vi vil i det følgende diskutere, hvad denne mangel på 

konsensus skyldes. Vi vil redegøre for de forskellige positioner i opgavekommisionen, som disse 

er kommet til udtryk gennem vores interviews for herefter at diskutere konsekvenserne både af 

uenigheden, men også af de enkelte positioner. 

Hvilke positioner er der i opgavekommissionen?  
Gennem vores interviews blev det tydeligt, at vores respondenter for det første opfattede sig selv 

som del af en position, men også at denne position var i modstrid til andre i opgavekommisionen. 

Der er ikke tale om dikotomiske positioner, men et spørgsmål om, hvad der skal vægtes i 

opgaver og besvarelser. Af respondenternes udtalelser og vægtninger i interviewene kom der dog 

også andre ligeså grundlæggende positioner frem, samt flere der forholdt sig til besvarelsen af 

den enkelte genre. Vi har skitseret positionerne i nedenstående tabel. 
 Argumenter 

imod 

Opstil 

hypoteser 

Undersøg og 

beregn 

Diskuter Notat 

Diskurser på 

spil 

Genrediskurs 

Fagdiskurs 

Stilladseringsdiskurs 

Genrediskurs Fagdiskurs 

Metodediskurs 

Taldiskurs 

Teoretisk 

diskussion 

For/imod-

diskussion 

Rådgiver 

Eksaminand/censor 
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Positionerne har vi opdelt i generelle og specifikke, hvor de generelle er positioneringer i forhold 

til faget generelt og de specifikke er positioneringer inden for den enkelte genre. De generelle 

kan identificeres gennem følgende diskurser: Genrediskurs, stilladseringsdiskurs, fagdiskurs, 

metodediskurs og taldiskurs. Herudover har vi identificeret følgende specifikke diskurser 

forbundet til spørgerordet diskuter: teoretisk diskussionsdiskurs og en for/ imod-

diskussionsdiskurs og under notatet er der en afsenderdiskurs, der deler sig mellem 

rådgiver/politikerdiskursen og eksaminand/censordiskursen. 

Stilladseringspositionen 
Stilladseringspositionen kalder vi den position, hvor genren bliver lukket af en bestemt 

stilladsering. Vi oplever, at en af vores respondenter i høj grad benytter didaktiseringen af 

spørgeordet som vurderingskriterie. Med andre ord kan man sige, at forventningerne til 

kommunikationsmåden i høj grad er betinget af den stilladsering, han bruger i undervisningen. 

Dette kommer til udtryk i en forventet struktur til ’argumenter imod’ og notatet, hvilket vi har 

belyst ovenfor.  

Vores anden respondent tager en position med en mere åben tilgang til og opererer 

tilsyneladende med et bredere register i kommunikationsmåden, hvor der ikke er strikse 

forventninger til en bestemt strukturering af besvarelserne. Et sted, hvor begge respondenter og 

rettevejledningen er enige om en stilladseringsposition, er i spørgeordet ’opstil hypoteser’. Som 

vist i analysen er der en forventning om en helt bestemt strukturering af besvarelsen og dermed 

et meget snævert register for kommunikationsmåden.   

 

Den uenighed, der kommer til udtryk gennem stilladseringspositionen er problematisk for 

underviserne, da de risikerer at undervise deres elever på en måde, der ikke bifaldes af censorer, 

der går ind for en stram stilladsering af opgavebesvarelserne. Underviserne har ikke mulighed for 

at opnå viden om den bestemte stilladsering, som især én af vores respondent åbenlyst vurderer 

ud fra, da denne ikke er tilgængelig i nogen officielle dokumenter. Der er således tale om en 

skjult viden, som indførelsen af genrerne jo netop skulle være et middel imod. På den anden side 

er den mere åbne tilgang ligeledes favoriserende for elever, der har ’knækket koden’, for der er 

jo stadig kommunikationsmåder, der er mere rigtige end andre, som belyst under analysen af 

genre.  
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Er løsningen så at gøre stilladseringen officiel og således indskrænke kommunikationsmåden til 

et minimum, som man har set med hypoteserne? Umiddelbart ville det betyde, at eleverne ville 

kunne fokusere på kommunikationsfelt og kommunikationsrelation, hvilket vi ser som positivt. 

Det ville dog også betyde, at opgavebesvarelserne ville blive meget mekaniske og der ville ikke 

være plads til elevernes eget særpræg og selvstændighed.  Elever, der af den ene eller anden 

grund, ikke formår at leve op til skrappe stilladseringskrav, ville blive ramt uhensigtsmæssigt 

hårdt af et krav om en helt fast struktur og spørgsmålet er, om samfundsfag lever op til dets 

formål, hvis besvarelsernes form tildeles så stor vægt. I et fag, der skal være demokratisk 

dannende (det skal alle fag, men samfundsfag har det indskrevet i formålsparagraffen) og har 

som fagligt mål, at eleverne skal kunne argumentere for egne holdninger, bør der vel lægges 

mere vægt på andre aspekter end netop formen.  

Problemet er, som vi har set i vores interviews, at med en stram forventning til 

kommunikationsmåden følger et bestemt vurderingsmønster; form før indhold. Krav om ”Den 

gode elevs” genreforståelse bliver dominerende i forhold til selvstændighed, aktualitet, almen og 

faglig viden.  

Begge respondenter vurderer dog formen før indholdet i de fleste spørgeord. Hvis strukturen ikke 

er på plads, er vi i den nederste del af karakterskalaen og kan højst komme op på et 7-tal gennem 

indholdet. Vi anser det derfor for stærkt problematisk, hvis stilladseringspositionen får en 

dominerende plads i opgavekommisionen. Det er dog ikke engang nødvendigt, for alene den 

viden vi har opnået gennem interviewene og udmeldinger fra fagkonsulenten om ’best practice’, 

vil få os til at stilladsere vores elever i overensstemmelse med de udmeldte forventninger til 

kommunikationsmåden, for hvad nu hvis eleverne får en censor fra stilladseringspositionen?  

 

Således foregår der disciplinering af lærerne, der uanset deres egen opfattelse af den rette 

position er tvunget ud i en bestemt stilladsering og didaktisering af frygt for, hvad en censor vil 

lægge vægt på. Når det er sagt, så er det en god metode til at stilladsere eleverne, så de lærer at 

honorere de krav, som der eksempelvis er til ’argumentér’ og bliver altså kun et problem, hvis 

det bliver en del af vurderingskravet. 
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Talpositionen 
Vores respondenter italesætter også en position, som de ikke opfatter sig at være en del af, 

nemlig talpositionen. Talpositionen kommer til udtryk gennem krav om aflæsning af 

regressionslinjer og P-værdier og er meget tydelig i rettevejledningen. I interviewene var det især 

kommenteringen af P-værdien, der tydeliggjorde denne position og vores respondenters holdning 

til den. P-værdien var nemlig ikke kommenteret, hvilket den ene respondent overså og den anden 

bagatelliserede, på trods af, at rettevejledningen angiver, at hvis P-værdien ikke er kommenteret 

kan besvarelsen ikke vurderes som fremragende.  

En manglende kommentering vurderes altså til at være en betydende mangel i en besvarelse. Til 

respondenternes forsvar kan siges, at besvarelsen ikke var på et niveau, der kunne vurderes som 

fremragende, uagtet den manglende P-værdi. Vi tolker dog deres reaktion ind i, at de ikke 

vurderer det som centralt for faget samfundsfag, og sammenhængen med fagets formål og 

faglige mål kan da også synes noget tynd. I det hele taget kan det synes sært at tildele et statistisk 

mål så stor betydning og det samfundsfaglig udbytte af at kunne aflæse en P-værdi virker i 

bedste fald tyndt.  

Når det så er sagt, er det dog værre, at der eksisterer uenighed om kravet, end at kravet eksisterer. 

Hvor stor vægt skal det tildeles i undervisningen og hvor lang en udredning skal eleven skrive, 

når denne støder på en P-værdi til skriftlig eksamen i samfundsfag?  

 

Det er vores overbevisning, at der bør meldes meget tydeligt ud om dette, da vi oplever, at der 

bliver brugt uforholdsmæssigt meget tid i undervisningen på denne del set i forhold til vores 

respondenters vægtning og fagets formål. Der er ingen tvivl om at rettevejledninger med 

formuleringer om, at der skal kommenteres på P-værdien, har en voldsom disciplinerende effekt 

på lærerne på trods af rettevejledningens vejledende funktion. Det er vel også hensigten, men 

problemet opstår, når en P-værdi erstatter reelle overvejelser om kausalitet. Således kan man 

sagtens finde datasæt, der korrelerer statistisk med en P-værdi, der angiver signifikant forskel, 

men hvor kausaliteten ikke kan begrundes logisk. Hvis vægten skifter fra kritisk sans til en 

bevidstløs aflæsning af statistiske mål, som rettevejledningen rent faktisk lægger op til – den 

tildeler i hvert fald det sidste forrang – er det vores overbevisning, at det strider imod 
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samfundsfags identitet som et postmoderne fag, hvis formål er den demokratiske og almene 

dannelse.139  

At talpositionen er blevet mere dominerende er der ingen tvivl om efter de første eksamener i 

sommeren 2014. Her er der eksempelvis i den digitale opgave ”Tyskland og Danmark” 1stx141-

SAMn/A-26052014 således krav om beregninger i både fællesdel og delopgave A og B. En 

opgave, som allerede er omfangsrig, hvis man ikke har været så heldig at beskæftige sig med 

Tysklands økonomi.140 

  

Metodepositionen 
Når ret skal være ret, må det tilføjes, at rettevejledningen angiver, at generelle 

metodeovervejelser trækker op eller kompenserer for mangler, men samtidig udpeges P-værdien 

som et særligt felt, hvor der kan inddrages metodeovervejelser, vel at mærke overvejelser, der 

stort set kan kopieres fra en metodebog. Igen er vores korrespondenter uenige med 

rettevejledningen og tildeler ikke metodiske overvejelser, hverken generelle eller vedrørende P-

værdien, den store vægt.  

Vores ene respondent er dog villig til at lade det indgå i vurderingen, hvis vi taler om det 

fremragende niveau og kan således sige at lægge sig op ad formuleringen fra rettevejledningen. 

Det må dog antages, at hvad der kompenserer for fejl og mangler på det fremragende niveau 

også må kompensere på andre niveauer. Det er tydeligt med formuleringen om kompensering, at 

metodeovervejelserne ikke skal være i centrum af besvarelsen, hvilket indikerer, at 

metodepositionen ikke er så langt fra de andre positioner, men må anses som et ekstra aspekt, der 

kan inddrages, såfremt der er tid. Metodeovervejelser er altså at betragte som i yderkanten af 

kommunikationsfeltet. Omvendt kan det siges, at det altid ville være fordelagtigt at inddrage 

metodeovervejelser og undervisere bør vel instruere deres elever i, at de altid skal gøre dette, 

eftersom det trækker op.  

Problemet opstår i vurderingen af metodeovervejelserne. Kan det være på forhånd producerede 

overvejelser eller bør det være i relation til aktuelle materiale? Vores holdning er, at det 

naturligvis skal være i relation til den konkrete situationelle kontekst, men der skelnes ikke i 

rettevejledningen. Igen er usikkerheden med til at udvide kommunikationsfeltet set fra lærernes 

139 (Christensen, 2011) 
140 (Undervisningsministeriet, 2014) 
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side, for hvor meget metode forventes rent faktisk af de censorer, der skal vurdere, om der er nok 

metode til at kompensere for fejl og mangler? 

 

Fagposition og genrediskussionen 
I centrum af forskellighederne står fagpositionen og genrepositionen. De skal ikke forstås som 

dikotomiske modsætninger, da der tilsyneladende er bred enighed om nødvendigheden af begge, 

jævnfør vores respondenter og rettevejledningen. Det er mere et spørgsmål om, hvilken vægt 

genren skal tildeles i forhold til fagligheden og omvendt. I vores analyse af genren har vi 

afdækket et mønster hos respondenterne, der tildeler genrepositionen forrang i forhold til 

fagpositionen. Når en vurdering af opgaven starter med at se på kommunikationsmåden og 

indskrænke den mulige karakterfastsættelse på baggrund heraf, betyder det, at 

kommunikationsfeltet er sekundært. Vi ser to problemstillinger heri.  

 

For det første mener vi, at det er essentielt for samfundsfag, at det er den faglige anvendelse af 

kommunikationsfeltet, der skal være i centrum for bedømmelsen, hvor selve struktureringen må 

anses som sekundær. En dominerende genreposition vil betyde, at fokus i undervisningen fjernes 

fra den demokratiske og almendannende didaktik hen imod en mere skematisk og 

genrerettet ”teaching-for-the-test”-didaktik. Genrepositionen fordrer dermed et fokus på form 

frem for indhold. Som vi kan se i analysen af genren, er dette allerede tilfældet mange steder og 

de lærere, der har været fremhævet i Samfundsfagsnyt og i fagkonsulentens nyhedsbreve for høje 

gennemsnit ved skriftlig eksamen i samfundsfag, har alle fokuseret entydigt på genrekrav i deres 

tilbagemeldinger og feedforward til eleverne.141 Som vores udgangspunkt i socialsemiotikken 

mere end antyder, er vi tilhængere af en stilladserende didaktik, men hvis dette betyder, at vi 

fjerner fokus fra den faglige anvendelser og fokuserer på den rene form, mener vi, at vi bevæger 

os ud et sted, hvor fagets identitet har svært ved at være med.  

For det andet kan en udvikling, hvor genrerne bliver for specifikke, betyde, at elever med skæve 

tilgange til den skriftlige side af faget bliver undervurderet, fordi de ikke passer ind i en bestemt 

formel. Vi mener bestemt, at genretænkningen og genredidaktikken er et godt middel til at løfte 

bunden, men det må på ingen måde være en hæmsko for det, Anke Piekut har 

141 (Fischer-Nielsen, 2013) + (Respondent 1: 1.04.55) 
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kaldt ’kvalificerende genrebrud’142. Besvarelserne risikerer netop at blive uselvstændige, 

mekaniske og lærebogsagtige, hvilket er det, som respondenterne kritiserer besvarelsen 

af ”Forbrug” for. Det er vores vurdering, at forventningerne til kommunikationsmåden, som de 

kommer til udtryk i analysen og den disciplinering af lærerne, der finder sted, netop er denne 

hæmsko og der kommer en ubalance i forhold til ”den gode elevs” kompetencer, hvor der 

læggers mere vægte på genreforståelse end på aktualitet, selvstændighed, almen og faglig viden. 

Opsamling 
Positionerne i opgavekommisionen er på mange måder gode og nødvendige for at holde faget 

levende og i udvikling, og vi mener derfor, at de alle har deres berettigelse. Vi ser dog 

grundlæggende tre problemer.  

 

Det første er risikoen for, at en position bliver for dominerende, hvilket ville forskubbe fagets 

identitet i en for ensidig retning. Vi ser ikke dette som en aktuel risiko, selvom talpositionen har 

vundet frem ved dette års eksamen, da det lader til at aktørerne i opgavekommission befinder sig 

i flere af positionerne. Således er risikoen for en ortodoksisk tilgang til faget nærmest utænkelig.  

Det andet problem er, hvis den enkelte position i feltet får mulighed for at klemme elementer ind, 

som ikke er i overensstemmelse med fagets identitet, hvormed skriftlig samfundsfag mere bliver 

obstruerende end faciliterende for den daglige undervisning. Vi ser, som ovenstående diskussion 

viser, at dette rent faktisk er et snigende problem.  

Det sidste problem er, hvis man langsomt lader genrene bliver til meget specifikke strukturer. 

Dette ville betyde, at vi igen ville skabe en situation, der er ekskluderende for de elever, der ikke 

havde knækket koden, men også for nye lærere, som endnu ikke kender strukturerne. Der bliver 

desuden en ubalance hos ”den gode elev”, hvor genreforståelsen vil dominere eller helt 

ekskludere aktualitet, selvstændighed, almen og faglig viden. Enten må forventningerne blødes 

op ellers skal der meldes officielt ud. Vi er fortalere for den første løsning, da vi frygter, at den 

sidste vil kunne gøre skriftlig samfundsfag til en mekanisk disciplin, hvor der ikke er plads til 

den diversitet, som vi mener, er nødvendig for at fastholde samfundsfag som et demokratisk, 

almendannende og ikke mindst levende fag. 

142 (Piekut, Faglig og skriftlighed (artikeludkast), 2014, s. 2) 
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7. Konklusion 
Vi har i opgaven søgt at afdække hvilke genre- og registerforventninger opgavekommisionen 

havde til en specifik stillet opgave ud fra en antagelse af, at vi ville kunne generalisere og 

karakterisere disse forventninger på en måde, der ville afdække årsagerne til, at mange elever og 

lærere føler, at skriftlig samfundsfag er en uigennemskuelig genre.  

 

Igennem en registeranalyse af rettevejledningen og to ekspertinterviews, suppleret med 

konklusionerne fra en tidligere opgave, afdækkede vi opgavekommissionens forventninger og 

uenigheder i forbindelse med 2 elevbesvarelser. Vi fandt i vores registeranalyse af 

rettevejledningen og to ekspertinterviews frem til, at de forskellige tilgange og forventninger var 

knyttet til fire overordnede positioner i opgavekommisionen: metodepositionen, 

didaktiseringspositionen, genrepositionen og fagpositionen, men at der var en tendens til at 

tilgodese kommunikationsmåden over kommunikationsfeltet. Positionerne var tillige tilstede i 

genren i forhold til kommunikationssituationen mellem bedømmerne og ”den gode elev”, som 

var en inkarnation af fagets identitet og derfor besad selvstændighed, aktualitets- og 

genreforståelse, samt almen og faglig viden. 

 

Vi vurderer, at positionerne har hver deres eksistensberettigelse og at de interne kampe 

medvirker til at holde faget i bevægelse. Vi vurderer dog også, at der er risici forbundet med 

positionerne, hvis enkelte positioner bliver for dominerende, hvis positionen ikke er i tråd med 

fagets identitet eller hvis undergenrerne bliver for specifikke.  

  

Slutteligt må vi konkludere, at vi betragter genrerne som nødvendige for at kunne løfte 

gymnasiefremmede elever og stilladsere disse i dagligdagen, men det er afgørende for faget, at 

man i opgavekommisionen enten tager et opgør med bedømmere, der favoriserer en fasttømret 

forståelse af genrerne eller melder disse specifikke forventninger tydeligt ud, så skriftligt 

samfundsfag bliver faciliterende for et samlet samfundsfag. 

 

Vi er fortalere for den første løsning, da vi frygter, at den sidste vil kunne gøre skriftlig 

samfundsfag til en mekanisk disciplin, hvor der ikke er plads til ”den gode elev” og den 
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diversitet, som vi mener, er nødvendig for at fastholde samfundsfag som et demokratisk, 

almendannende og ikke mindst levende fag. 

8. Perspektivering 
Vores hovedformål med denne opgave var at få ide om hvilke diskurser, der er register og genre i 
skriftligt samfundsfag i opgavekommissionen for derigennem at få en bedre forståelse af, hvad 
der forventes af eleverne til eksamen i skriftligt samfundsfag.  

Et videre arbejde kunne være at undersøge, hvorvidt opgavekommissionens diskurs er 
dominerende, når det kommer til bedømmelsen af 
opgaverne eller om konfliktende diskurser gør sig 
gældende i undervisningen. Er de cementeret eller 
er der modstridende diskurser. Man kunne godt 
forestille sig, at der er en modvilje mod 
taldiskursen. 

Det er på den anden side ikke nok at vide, hvad 
der forventes af eleverne, det er ligeledes relevant 
at se på, hvorledes kan der foretages en 
didaktisering heraf. Vi vil derfor ligeledes 
perspektivere til Teaching Learning-modellen, 
som ses her, for at komme med et forslag til videre 
arbejde.    

Vi vil læse cirklen læses udefra og ind, hvorfor det i første omgang handler om at sætte 
konteksten. Det vil sige rammerne for genren, som eksempelvis et fag og et bestemt spørgeord. 
Herefter skal igangsættes en cirkulær proces, som minder om den måde, hvorpå børn lærer at tale, 
nemlig en dekonstruktion, en fælles konstruktion og til sidst en selvstændig konstruktion. De har 
pile ind til kontrol over genre og tekst, som går ind over byggefeltet, som symboliserer en 
stilladseringsproces, hvilket illustreres ved en murstensmur i figuren. Hele figuren er dermed et 
billede på den proces, som fører til at en elev mestrer en given genre.   

Med udgangspunkt i vores analyse af register og genre kunne det derfor være interessant at 
anvende ovenstående model til at se på, hvorledes en didaktisering af stilladsering kunne 
foretages i forhold til dekonstruktion, fælles konstruktion og selvstændig konstruktion. Et 
eksempel kunne være at eleverne i fællesskab med læreren dekonstruerede en fremragende 
besvarelse, som eksempelvis notatet, som blev bragt i Samfundsnyt 187 september 2012 
eksempelvis efter kommunikationsmåde (struktur), kommunikationsrelationer (eksplicit og 
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implicit) og kommunikationsfelt (teorier, begreber, kohærens). Hvorefter de i fællesskab med 
læreren og resten af klassen formulerer et notat sammen og slutteligt selv skal skrive et hjemme.  

Det er interessant i denne sammenhæng at undersøge, hvorledes eleverne kan lære at frigøre sig 
fra stilladseringen og dermed undgå at være for mekaniske og uselvstændige. Hvordan kan ”den 
gode elev” modelleres? 

Sidst men ikke mindst kunne det være interessant i forlængelse af denne opgave at komme med 
kvalificerede forslag til nye spørgeord, som i højere grad var ramte et register, som var inden for 
den kulturelle kontekst samfundsfag A på stx, hvor ”den gode elev” balanceret kunne inddrage 
alle sine kompetencer.  
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Bilag 1: Interviewguide  

Eleven skal både kunne formidle sin faglige viden ud 

gennem anvendelse, samt argumentere, hvilket 

illustreres i hjulet til højre. Eleven skal desuden kunne 

sætte sig ind i en faglig forståelse og påtage sig en 

holdning, hvorfor denne tillige skal kunne forstille sig 

og dermed konstruere. Eleven skal dermed mestre den 

ene side af skrivehjulet.143  

 

  

143 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) 

Opgavetype Teori Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Indledende  Respondentens umiddelbare indtryk 1. Hvad er godt ved denne 
besvarelse? 
2. Hvad er ikke så godt? 

Argumentér  Formidles faglige viden gennem 
anvendelse af teori og begreber? 
(informere) 

1. Peg på steder, hvor den faglige 
viden bliver benyttet på en god 
måde? 
2. ...og en mindre heldig måde? 

  Er der den rigtige påvirkning af 
læseren? (argumentere) 

1. Hvor er argumentationen 
overbevisende?  
2….og hvor er den ikke?  

 
 

 
 

Forestille den anden holdning? 
(Konstruktion) 

1. Hvor formår eleven at påtage 
en anden holdning? 
2. ...og hvor gøres det ikke? 
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Opgavetype Teori Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Opstil 
hypoteser 

  Tages der udgangspunkt en 
undersøgelse af bilag (analysere) 

1. Er det tydeligt at eleven tager 
udgangspunkt i bilaget? 

  Formidles faglige viden gennem 
anvendelse af teori og begreber? 
(informere) 

1. Peg på steder, hvor den 
faglige viden bliver benyttet på 
en god måde? 
 
2. ...og en mindre heldig måde? 

  Er der den rigtige påvirkning af 
læseren? (argumentere 

1. Hvor argumenterer eleven 
overbevisende for sin hypotese?  
2….og hvor gøres det ikke? 

  Konstrueres en hypotese? 
(forestille) 

1. Hvordan konstruerer eleven 
en mulig hypotese? 
2. ...og hvor gøres det ikke? 

Skrivehjulet kan igen synliggøre, hvilke forventninger, der er til elevernes skriftlige evner. Det 

forventes, at eleven kan beskrive og analysere, da 

denne skal have en forståelse af en tekst, model 

eller tabel og derefter opstille en faglig hypotese, 

som kan forklare den. Hertil kræves 

skrivekompetencerne formidling og udvikling af 

kundskab i forhold til at formidle sin forståelse 

heraf. Derudover kræves argumentation, da der 

skal argumenteres fagligt herfor, hvortil 

påvirkning kræves. I forhold til opstil hypotese 

skal eleven altså mestre fire ud af seks 

skrivehandlinger.144  

 

144 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) 
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Opgavetype Teori Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Undersøg  Formidles faglige viden 

gennem anvendelse af teori 
og begreber? (informere) 

1. Peg på steder, hvor den faglige 
viden bliver anvendt på en god 
måde? 
2. ...og en mindre heldig måde? 

  Er der den rigtige påvirkning 
af læseren? (argumentere) 

1. Hvor argumenterer eleven 
overbevisende for sin 
undersøgelse?  
2…og hvor gøres det ikke? 

  Er opgaven struktureret godt? 
(strukturere) 

1. Struktureres opgaven på en 
faglig forsvarlig måde? – hvor og 
hvordan? 
2. Bliver opgaveformuleringen 
opsummeret i en opsamling? 

  Er der foretaget en nøje 
udvælgelse efter relevans 
(vurdering) 

1. Hvor foretager eleven 
fornuftlige og relevante nedslag i 
bilagene? 
2. og hvor gør eleven det ikke?  

  Er der en undersøgelse af 
bilagene (analysere) 

1. Hvor lykkedes eleven at skabe 
ny viden gennem samspillet 
mellem bilag og teori? 
2. Hvor gøres det ikke? 

Når en elev skal besvare en opgave med spørgeordet undersøge, så 

kræves der først og fremmest en analyse af bilagene og dermed 

udvikling af kundskab, da der trækker ny viden ud af, hvorledes 

bilagene supplerer hinanden. Eleven skal kunne argumentere, idet dokumentationen af faglige 

sammenhænge kræver dette. Det er desuden nødvendigt, at kunne formidle, og dermed informere og sidst 

men ikke mindst kunne organisere og strukturere, samt vurdere i forbindelse med udvælgelsen af 

relevans.145  

145 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) 
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Opgavetype Teori Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Diskuter  Formidles faglige viden gennem 

anvendelse af teori og begreber? 
(informere) 

1. Peg på steder, hvor den faglige 
viden bliver anvendt på en god 
måde i diskussionen? 
2. ...og en mindre heldig måde? 

  Er opgaven struktureret godt? 
(strukturere) 

1. Struktureres opgaven på en 
faglig forsvarlig måde? – hvor og 
hvordan? 
2. Bliver opgaveformuleringen 
besvaret? 

  Er der en diskussion? (diskussion) 1. Hvor lykkedes eleven at 
diskutere overbevisende? 
2. Hvor gøres det ikke? 
3. Er diskussionen fyldestgørende?  

Skal en elev mestre spørgeordet diskutér, skal denne 

trænes i tre skrivehandlinger og tre skriveformål. 

Formidling er essentielt, da eleven skriftligt både skal 

kunne videregive sin faglige viden og sin diskussion. 

Eleven skal dog ikke kun kunne diskutere, men tillige 

analysere og dermed kunne udvikle ny kundskab, da det er 

nødvendig, hvis denne skal lave en faglig afvejning af 

bilagets argumentation, samt kunne finde det vigtigste i 

bilaget, som diskussionen skal tage udgangspunkt i. Sidst 

men ikke mindst skal eleven have evnen til at organisere 

og strukturere diskussionen, så han/hun med afsæt i 

bilaget, besvarer opgaveformuleringen.146 

 

146 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) 
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Opgavetype Teori Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Om opgaven, 
som helhed 
 

Socialsemiotik Register 1. Peg på de steder, hvor teksten 
er rigtigt godt skrevet og forklar 
hvorfor. 

 Engagement Hvilken betydning har 
monogloss? 

1. Har eleven en personlig 
stemme?  
 
2. Er elevens egen stemme 
tydelig? 
 
3. Peg på de steder, hvor eleven 
er selvstændig? 
 
4. Vurderer du det som noget, 
der trækker opgaven op eller 
ned? 

 
 

 Hvilken betydning har 
heterogloss 

1. Kan du se at eleven trækker 
på nogle diskurser, teorier eller 
lignede? 
 
2. Hvor god er eleven til at 
inddrage andre holdninger? 
(flerstemmighed) 
 
3. Vurderer du det som noget, 
der trækker opgaven op eller 
ned? 

Afsluttende 
(denne 
opgave) 

  1. Hvilken betydning vurderer 
du, at det, som vi har snakket 
om, har for karakteren af 
opgaven 
 
2. Hvad har størst betydning for 
opgaven? 
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Opgavetype Teori Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Notatet 
 

Socialsemiotik Register 1. Peg på de steder, hvor 
teksten er rigtigt godt 
skrevet og forklar hvorfor. 

  Formidles faglige viden 
gennem anvendelse af teori 
og begreber? (informere) 

1. Peg på steder, hvor den 
faglige viden bliver anvendt 
på en god måde i notatet? 
2. ...og en mindre heldig 
måde? 

 Engagement + 
konstruktion 

Hvilken betydning har 
monogloss?  

1. Har eleven en personlig 
stemme?  
2. Er elevens egen stemme 
tydelig? 
3. Peg på de steder, hvor 
eleven er selvstændig? 
4. Vurderer du det som 
noget, der trækker opgaven 
op eller ned? 

 
 

 Hvilken betydning har 
heterogloss 

1. Kan du se at eleven 
trækker på nogle diskurser, 
teorier eller lignede? 
2. Hvor god er eleven til at 
inddrage andre holdninger? 
(flerstemmighed) 
3. Vurderer du det som 
noget, der trækker opgaven 
op eller ned? 

Afsluttende 
(generelt)  

  1. Hvilken betydning 
vurderer du, at det, som vi 
har snakket om, har for 
karakteren af opgaven 
2. Hvad har størst betydning 
for opgaven? 
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Notater er en som nævnt en speciel 

kommunikationssituation, hvorfor eleven, udover 

at kunne formidle og informere om sine strategier, 

skal kunne forestille sig at være en anden og 

dermed konstruere denne forestilling sprogligt. 

Samtidigt skal eleven mestre analyse og 

diskussion, og dermed udvikle kundskab, da det 

er nødvendigt at lave en analyse af både 

kommunikationssituationen, samt eventuelt det 

bilag, som opgaven skal tage udgangspunkt i, og 

diskutere, samt vurdere og reflektere over, 

hvilken strategi, som er den bedste. Det hele skal organiseres og struktureres i en eller flere 

strategier, som der selvfølgelig bliver fagligt argumenteret for. Eleven skal med andre ord mestre 

intet mindre end alle delene af skrivehjulet for at kunne besvare notatet.147  

Bilag 2: Vejledning/råd og vink 2012  
(vedlagt) 

Bilag 3: ”Forbrug” 2stx131-SAM/A – 30052013 
(vedlagt) 

147 (Krarup & Paludan Hansen, 2013) 
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Bilag 4: RETNINGSLINJER FOR CENSUR AF 
STUDENTEREKSAMENSOPGAVERNE 2stx131-SAM/A – 30052013 
(Forbrug) 
(vedlagt) 

 

Bilag 5: RETNINGSLINJER FOR CENSUR AF 
STUDENTEREKSAMENSOPGAVERNE l_250511_ordinær (udvikling eller 
afvikling) 

 

Bilag 6: Bilag 49 fra Stx-bekendtgørelsen 2010 (læreplan) 

Bilag 49 
Samfundsfag A – stx, juni 2010 

1. Identitet og formål 

1.1. Identitet 

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og 

teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der 

påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med 

sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder. 

1.2. Formål 

Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den 

dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Samfundsfag A skal fremme 

elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem 

undervisningens indhold og arbejdsformer engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og 

samfundsudviklingen. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og tillid til at 

kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau. 

Elevernes studiekompetence skal udvikles ved anvendelse af viden, begreber, teorier og metoder fra de 

samfundsvidenskabelige discipliner på konkrete samfundsfaglige problemstillinger. 

Side 71 af 117 
 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Eleverne skal kunne: 

– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige 

problemstillinger og løsninger herpå 

– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved 

anvendelse af begreber og teorier 

– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold 

– undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse 

– sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og 

kulturelle mønstre 

– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere 

løsninger 

– undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet 

mellem nationale og globale forhold 

– forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring 

– forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks 

handlemuligheder i forbindelse hermed 

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

– formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, 

vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at 

undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere 

– anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at 

gennemføre mindre empiriske undersøgelser 

– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier 

– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og 

egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller 

– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og 

nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 

– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk 

sammenhæng og indgå i dialog. 
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2.2. Kernestof 

Kernestoffet er følgende: 

Sociologi 

– identitetsdannelse og socialisation 

– massemedier og politisk meningsdannelse 

– social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring. 

Politik 

– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og 

vælgeradfærd 

– magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet 

– forskellige typer politiske systemer, herunder EU. 

Økonomi 

– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 

– økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling 

– makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt 

og globalt. 

International politik 

– Danmarks suverænitet og handlemuligheder 

– aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt 

– globalisering og samfundsudvikling. 

Metode 

– komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode 

– statistiske mål, herunder lineær regression og mål for signifikant forskel. 

2.3. Supplerende stof 

Eleverne vil ikke være i stand til at opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. De faglige mål 

opfyldes ved, at kernestoffets begreber og teorier anvendes i en undersøgelse af det supplerende stof. 

Det supplerende stof består typisk af eksempler fra den aktuelle debat i form af tekster, statistik og klip 

fra elektroniske medier. 

Eksempler på samfundsvidenskabelige publikationer indgår i det supplerende stof til at eksemplificere 

brug af præcis faglig terminologi, metodisk fremgangsmåde og akademisk dokumentation. 
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Samfundsfaglige synsvinkler på tværfaglige problemstillinger og udadvendte aktiviteter skal være en del 

af det supplerende stof. 

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen skal tilrettelægges tematisk med afsæt i elevernes undren og nysgerrighed vedrørende 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser. Eleverne skal inddrages i 

planlægning af undervisningen, herunder valg af problemstillinger og arbejdsformer. 

I behandlingen af stoffet anlægges et helhedssyn med respekt for de enkelte faglige discipliner. 

Undervisningen tilrettelægges således, at der veksles mellem induktivt og deduktivt tilrettelagte forløb. 

Induktivt tilrettelagte forløb tager normalt udgangspunkt i én eller flere aktuelle problemstillinger, hvor 

begreber og metoder fra flere discipliner anvendes. Deduktivt tilrettelagte forløb tager typisk 

udgangspunkt i en enkelt disciplin og giver begreber, teorier og metoder til efterfølgende at undersøge 

og formidle en problemstilling. Sådanne disciplinorienterede perioder bidrager til at fremhæve ligheder og 

forskelle mellem de enkelte discipliners metoder, teoridannelser og genstandsfelt. 

Der skal igennem det samlede forløb lægges afgørende vægt på, at den enkelte elev får muligheder for 

selvstændigt at formidle faglige problemstillinger og på et fagligt grundlag fremføre egne synspunkter, 

argumenter og vurderinger. Igennem det samlede forløb skal der successivt ske en skærpelse af de 

faglige krav til indholdet og sammenhængen i elevernes argumentation og præcision, herunder 

anvendelse af teoretiske sammenhænge. 

Undervisningen tilrettelægges således, at den er alsidig i valg af synsvinkler, teorier og metoder. 

3.2. Arbejdsformer 

I undervisningen skal der anvendes afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer, således at eleverne 

får muligheder for at undersøge, dokumentere, formidle og diskutere empiriske og teoretiske 

sammenhænge. Der udarbejdes i det samlede forløb mindst to skriftlige projekter, hvoraf det ene skal 

være resultatet af en empirisk undersøgelse. De to projektrapporter, herunder baggrundsmateriale, er en 

del af grundlaget for den mundtlige prøve og skal indgå i undervisningsbeskrivelsen. 

Der sker igennem det samlede forløb en udvikling frem mod mere selvstændiggørende og 

studieforberedende arbejdsformer, således at eleverne selvstændigt kan opstille, undersøge og forklare 

faglige problemstillinger. 
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Udadvendte aktiviteter gennemføres i form af gæstelærere, virksomheds- og institutionsbesøg eller 

empiriske undersøgelser og sker i sammenhæng med konkrete projekter eller integreret i 

undervisningsforløb. 

Det skriftlige arbejde planlægges, så der er progression og sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag. 

I det samlede forløb udarbejdes skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad på fagets taksonomiske 

niveauer. I samarbejdet med andre fag om skriftlighed bidrager samfundsfag A med faglig formidling i 

form af fagets opgavetyper og dermed anvendelse af begreber, teori, empiri og metode i et præcist og 

nuanceret sprog. 

Skriftligt arbejde skal understøtte opfyldelsen af de faglige mål, herunder evnen til systematisk at 

formidle faglige problemstillinger på de taksonomiske niveauer ved anvendelse af samfundsfaglige 

metoder og teorier. Der skal arbejdes systematisk med forskellige opgavetyper med varieret materiale, 

herunder tekst- og talmateriale. Eleverne skal ved brug af hjælpemidler kunne dokumentere faglige 

sammenhænge, ligesom eleverne selv skal kunne supplere det udleverede materiale. 

Som værktøj til at skabe fagligt overblik og struktur og til at formulere problemstillinger i forbindelse med 

mundtlige oplæg arbejdes der systematisk med synopser. 

Kravene til at argumentere sammenhængende, nuanceret og logisk konsistent skal successivt skærpes, 

ligesom arbejde med konklusion og sammenfatning indgår. 

3.3. It 

Informationsteknologiske redskaber anvendes i undervisningen til at støtte og supplere de faglige mål og 

den pædagogiske proces. 

It anvendes til: 

– simulation af økonomiske sammenhænge 

– informationssøgning 

– formidling og bearbejdning, herunder beregninger og konstruktion af diagrammer 

– vidensdeling. 

Anvisninger på centrale samfundsfaglige hjemmesider og brug af fokuserede søgestrategier indgår i 

forløb, herunder vurdering af informationers pålidelighed. Brug af elektroniske konferencer integreres i 

undervisningen. 

I udarbejdelsen af skriftlige opgaver og projekter skal forskellige datatyper og datarepræsentationer 

kunne integreres. It anvendes desuden som værktøj i forbindelse med empiriske undersøgelser. 

Side 75 af 117 
 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
3.4. Samspil med andre fag 

Samfundsfag A er omfattet af det generelle krav om samspil mellem fagene og indgår i almen 

studieforberedelse i overensstemmelse med de regler, der gælder for dette forløb. Dele af kernestof og 

supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil i 

studieretningen. 

Samfundsfag A bidrager til en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige 

problemstillinger. I konkrete undervisningsforløb giver faget begreber, metoder og teorier til empiriske 

undersøgelser. 

Studieretningsforløb 

I studieretningsforløb skal mindst ét af de to skriftlige projekter nævnt under pkt. 3.2. være et 

tværfagligt projekt, hvor matematik indgår. Projekterne skal være konkrete og indeholde en faglig 

problemstilling med en tydelig samfundsfaglig dimension. I behandlingen af problemstillingen indgår der 

en redegørelse for de anvendte metoder og empirisk materiale til dokumentation, og der demonstreres 

evne til faglig fordybelse. 

I behandlingen af dele af det økonomiske stofområde og dele af kvantitativ samfundsvidenskabelig 

metode, herunder anvendelse og fortolkning af statistiske mål, sker der en samordning med matematik. 

4. Evaluering 

4.1. Løbende evaluering 

Gennem fremadrettet, individuel vejledning, brug af interne prøver og tilbagemeldinger på faglige 

aktiviteter skal eleven undervejs i det samlede forløb bibringes en klar opfattelse af niveauet for og 

udviklingen i det faglige standpunkt. Grundlaget for evalueringen skal være de faglige mål. Der skal 

desuden gennemføres aktiviteter, som får eleven til selv at reflektere over faglig udvikling. Endvidere skal 

der mindst én gang i hvert semester ske en evaluering af elevens arbejdsindsats, aktive deltagelse og 

engagement i undervisningen. I forbindelse hermed sker der en fælles evaluering af undervisningen. 

I tilbagemeldinger på skriftlige og mundtlige aktiviteter skal der ske en fokuseret vejledning med præcise 

anvisninger på forbedringer vedrørende argumentation, struktur, udtryksevne, faglig korrekthed og 

fordybelse. 

4.2. Prøveformer 

Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. 
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Den skriftlige prøve 

Prøvens varighed er seks timer. Ved prøvens start udleveres alene opgaveformuleringer. Hvis skolen har 

bestemt, at eksaminandernes forberedende arbejde på grundlag af opgaveformuleringerne kan foregå i 

grupper, vælger eksaminanderne, om de vil forberede sig i gruppe eller individuelt. Efter én time 

udleveres bilagsmateriale. De resterende fem timer anvendes til at udforme en individuel besvarelse ved 

anvendelse af samfundsfaglig viden, begreber, teorier og metoder. 

Den mundtlige prøve 

Mundtlig prøve på grundlag af et prøvemateriale med et kendt tema og et ukendt bilagsmateriale af et 

omfang på 12-15 normalsider a 1300 bogstaver. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en 

del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til én normalside. Et prøvemateriales tema er 

kendt af eksaminanderne, idet det er identisk med et forløbs tema. 

Hvert prøvemateriale skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialetyper, herunder 

tekster og statistisk materiale. Prøvematerialerne skal tilsammen dække alle de faglige mål. Et 

prøvemateriale må højst anvendes ved tre eksamensenheder (se nedenfor). 

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke 

mindre end 24 timer, til udarbejdelse af synopsis. Hvis skolen har bestemt, at forberedelsen kan foregå i 

grupper, vælger eksaminanderne, om de vil forberede sig i gruppe eller individuelt. En eksamensenhed er 

en sådan gruppe eller en eksaminand, der forbereder sig individuelt. 

På baggrund af det udleverede bilagsmateriale, relevant kernestof og materiale fundet i 

forberedelsestiden skal eksaminanden udarbejde en problemformulering som et overordnet spørgsmål og 

i forlængelse heraf opstille, undersøge og diskutere samfundsfaglige problemstillinger. Eksaminationen 

tager udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse af synopsen (ca. 10 minutter) og efterfølges af 

uddybende spørgsmål af eksaminator og en faglig dialog mellem eksaminand og eksaminator. 

4.3. Bedømmelseskriterier 

Ved både den skriftlige og den mundtlige prøve vurderes det, i hvilket omfang eksaminanden lever op til 

de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. 

Ved den skriftlige prøveskal eksaminanden vise en samfundsvidenskabeligt funderet forståelse af én eller 

flere problemstillinger. 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på: 

– evne til at kunne analysere og formidle på fagets taksonomiske niveauer 
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– evne til at kunne dokumentere faglige sammenhænge ved hjælp af materiale og supplere ved brug 

af hjælpemidler 

– anvendelse af relevante begreber og teorier til forklaring af faglige sammenhænge og 

udviklingstendenser 

– diskussion af en faglig problemstilling med brug af relevante begreber, teorier, eksempler og faglig 

viden 

– færdigheder i at bearbejde et talmateriale, herunder tolke statistiske mål og udføre egne 

beregninger, og dermed påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser 

– logisk sammenhængende faglig argumentation og konklusion i et præcist og nuanceret sprog. 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 

Ved den mundtlige prøve skal eksaminanden vise en samfundsvidenskabeligt funderet forståelse af en 

samfundsmæssig problemstilling og udviklingstendenser. 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på: 

– formulering, undersøgelse og diskussion af en faglig problemstilling 

– fagligt overblik, således at relevante eksempler, faglig viden, begreber og teorier fra flere discipliner 

selvstændigt anvendes 

– demonstration af sammenhæng og dybde i vidensanvendelse og begrebs- og teoriforståelse 

– selvstændig anvendelse af viden om samfundsvidenskabelige metoder til at vurdere et materiales 

validitet 

– evne til at kunne diskutere og perspektivere en faglig problemstilling og argumentere 

sammenhængende for et synspunkt 

– færdigheder i at sammenstille og bearbejde et større materiale til dokumentation af komplekse 

faglige sammenhænge, herunder tolkning og anvendelse af statistiske mål og sammenhænge 

– evne til at analysere og formidle på fagets taksonomiske niveauer og under anvendelse af fagets 

terminologi. 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 

 

Bilag 7: Fællesdel og delopgave A (Forbrug) 
Fællesdel  

1.a  

Ideen ved ”den nye protektionisme” hvor der er større fokus på miljø er en god ting, men det vil 

ikke være en god idé at fjerne de store virksomheder. De er med til at holde priserne på varer 
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nede via den frie handel, hvilket er kommer forbrugeren til gode. Her er David Ricardos teori om 

komparative fordele mellem landende til mere gavn end en indsnævring af landes markeder ville 

være. Hvis enkelte lande selv skal til at producere, så vil det også have omkostninger for miljøet, 

da flere forskellige råstoffer ville skulle transporteres til mange steder i stedet for at samle det og 

kun sende varen. Frihandel vil i forhold til den globale økonomi også være at fortrække, da det er 

bedst og billigst for de lande der måtte handle. Det vil heller ikke være en fordel med for mange 

afgifter, da det vil kunne påvirke forbrugernes købemuligheder- og vilje. Dette kan resultere i en 

negativ påvirkning økonomisk set, hvilket vil kunne bringe et land i problemer. Hvis 

efterspørgslen ikke er stor nok, så vil produktionen nedsættes, hvilket vil have en indflydelse på 

antallet af arbejdspladser. 

 Der bør være mere fokus på miljøet, men miljørigtig produktion kræver mange penge, og her vil 

det frie marked i større grad end ”den nye protektionisme”  kunne skabe de bedste økonomiske 

resultater både nationalt og internationalt.  
(http://ipnu.systime.dk/index.php?id=337 afsnit 3.1 læst. 20 feb. 2014 10.37) 

  

1.b  

hypotese 1.  

Danskernes forbrug af fritidsudstyr, underholdning og rejser er steget siden 1966, fordi  

den danske befolkning er blevet rigere og har fået lettere adgang til disse muligheder.  

 

Den gennemsnitlige dansker er siden 1966 blevet rigere og rigere. Det har betydet, at nogle 

forbrugsgoder som fritidsudstyr og forskellig underholdning som fjernsyn og computer er blevet 

hvermandseje. Denne udvikling er sket samtidig med, at teknologien og det frie markedet har 

udviklet sig således, at rigtig mange ting også er blevet billigere. Det frie marked har for 

eksempel i rejsebranchen betydet, at flyrejser er blevet meget billige og gjort det muligt for den 

almene dansker at tage ud og rejse. Som det ses i figur 1 om det private forbrug efter 

forbrugstype i faste priser 1966-2011 (indekstal) så var den på 40 år steget med lidt mere end 

350 procentpoint. Det er især den gruppe der lever efter lønarbejderlivsformen, hvor arbejdet er 

midlet til at opnå fritid, således at man kan komme ud og opleve verden. Der ses dog et tydeligt 

dyk omkring år 2007,  hvor finanskrisen begyndte, hvilket for mange betød at man skulle spare, 

da denne gruppes økonomi lettere kunne blive påvirket af krisen.  
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Hypotese 2.  

Danskernes private forbrug af fødevarer er steget siden 1966, på grund af fødevarer er gået fra 

at være en af de primære udgifter, til i dag at være en mindre del af budgettet.  

 

Danskernes private forbrug af fødevarer er siden 1966 steget med 50 procentpoint, hvilket også 

skyldes at den almene dansker er blevet rigere og derfor har man råd til at købe mere mad. Her 

har et større frit marked, med en større andel af masseproduceret mad betydet, at fødevarende 

også er blevet billigere. Samtidig har en stigende globalisering gjort, at der er blevet skabt en 

voksende interesse for mad fra andre lande og kulturer. Den mere udbredte samhandel mellem 

lande i hele verden har gjort, at det er lettere at anskaffe sig fødevarer, der normalt ikke ville 

kunne anskaffes i et givent land. Samtidig med er mængden af mad vi spiser også vokset, hvilket 

har givet denne konstante stigning siden 1966.  
(https://www.danskerhverv.dk/MinBranche/handel/Forbrugerpolitik/tendenserogundersoegelser/Sider/Udviklingenif

orbruget-fraoverlevelsetiloverflod.aspx 20 feb. 2014 læst kl. 11.00) 

 

Hypotese 3.  

Forbruget af boligbenyttelse er steget fordi 

det senmoderne samfund er med til at nedbryde traditioner.  

 

Som det ses i figur 1, så er det private forbrug af boligbenyttelse vokset med cirka 175 

procentpoint, hvilket i høj grad skyldes det senmoderne samfund, hvor der brydes med tidligere 

traditioner, som for eksempel at bo sammen med hele sin familie. Individet skal realisere sig selv 

og konstruere sin egen identitet. Det kræver de rigtige rammer, hvilket egen lejlighed eller bolig 

kan være med til at give. Det bliver set som et styrketegn, at man kan klare sig selv og er for 

mange en vigtig del af deres frihed og derfor meget vigtig.  
(http://boligforskning.dk/flere-bor-alene 20 feb. 2014 læst kl. 11.20) 

 

Delopgave A: Forbrug og identitet 
2.  
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Danskernes pengeforbrug er stødt stigende fra 1966-2006, dog med nogle små dyk i perioden 

grundet forskellige årsager som oliekriser og lavkonjunktur. Som figur 1 i bilag A1, fra Dansk 

Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg viser, så er privatforbruget pr. person målt i tusinde kr. med 

2005-priser steget til det dobbelte. Danskere brugte i 2006, hvor det toppede, omkring 133.000 kr. 

pr. person til privatforbrug. Denne store stigning kunne godt tyde på, at penge er blevet en meget 

vigtig faktor for danskerne, da privatforbruget er vokset så meget. Ser man samtidig på figur 2 

bilag A1 fra 2009, så er penge den vigtigste faktor til forsætninger for lykke ifølge 1088 

respondenter over 18 år, hvor de blev spurgt hvad der skulle til for at gøre dem mere lykkelige. 

Ser man bort fra dem der har svaret: Andet/ingen af overstående og: ved ikke, så er flere penge 

den klart største faktor til mere lykke ifølge de adspurgte, hvor 16% havde dette som svar uanset 

køn. Hos mændene var den på 19%, hvilket samlet for hele undersøgelsen var det største hos 

mændene. Det vil altså sige, at hver femte mand ser flere penge som vejen til mere lykke i livet. 

Dette er næsten vægtet dobbelt så højt i forhold til et bedre sexliv og mere fritid. Med et stigende 

forbrug og ønsket om flere penge til at skabe lykke, så kunne der godt tegne sig et billede af, at 

danskeres forbrug er blevet en del af deres identitet, og at flere penge for mænd er afgørende for 

at de kan føle lykke.  

 Ser man på tabel 2 bilag A1, der viser 1314 respondenters svar til spørgsmålet: ”Hvor ofte 

shopper du for fornøjelsens skyld” fra 2007 i procent, så er det for kvinderne i højere grad dette 

der giver dem en tilfredsfølelse. Hele 37% af de adspurgte kvinder svarede, at de ofte shoppede 

for fornøjelsens skyld, hvilket for deres forbrug fortæller at de enten har nok penge til at kunne 

gøre dette, eller at de måske faktisk er afhængige af det. Hos mændene var dette tal 17%, hvilket 

samlet betyder at over ¼ af de adspurgte ofte shopper for fornøjelsens skyld. For danskeres 

forbrug af tøj tyder på, at man ikke kun køber tøj fordi det er nødvendigt, men også fordi, at man 

kan og har en fornøjelse ud af det.  

 Danskernes forbrug er dog ikke kun afhængig af køn, men også af socioøkonomisk status. Som 

man kan se på tabel 1 bilag A1, der viser forbrug og husstandsindkomst fordelt efter 

socioøkonomisk status i tusinde kr. 2009, så er forbruget også højest for lønmodtagere på højt 

niveau. Under arbejdsløse ses det dog, at forbruget i forhold til bruttoindkomst pr. hustand er ret 

højt. Sammenligner man dem med gruppen af lønmodtagere på højt niveau, så er 

bruttoindkomsten mindre end det halve, mens at forbruget er over halvdelen af forbruget for 

gruppen af lønmodtagere på højt niveau.  

Side 81 af 117 
 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
  

Forbrug spiller altså en stor rolle alt efter køn og indkomst, og dette ses også i tabel 3 bilag A1, 

der viser fravær af kulturforbrug fordelt på køn og uddannelse i procent. Disse procent er her 

omregnet til 

indekstal.  

 

 

 

 

Årene er 1975, 1993 og 2012. I forhold til køn ser man hos begge parter, at antallet der fravælger 

kulturforbrug er faldet i løbet af de 37 år. Det er dog stadig meget tydeligt, at mænd i meget 

større grad fravælger kulturforbrug, da dette tal i år 2012 hos mænd lå på 63,2 procentpoint mod 

kvindernes 44,1 procentpoint. I forhold til uddannelse er der også forskel, men det var især i 

1993, hvor antallet af erhvervsfaglige der fravalgte kulturforbrug, var mere end det dobbelte end 

hos gruppen med en lang videregående uddannelse. Det har dog siden ændret sig merkant og 

som tallene fra 2012 viser, så er denne forskel kun på 6 procentpoint nu. Samlet set så er antallet 

der fravælger kulturforbrug i løbet af disse 37 år næsten halveret, hvilket beviser at mange flere 

danskere ønsker at bruge penge på kultur som musical, ballet og skuespil og at flere også har 

mulighed for dette.  

  Af Materialet fra bilag A1 om danskernes forbrug, så kan det altså udledes at danskernes 

forbrug er steget merkant de sidste 40 år, i takt med at den enkelte dansker har fået flere penge. 

Hos mænd er det især flere penge der har betydning, mens det hos kvinder mere er muligheden 

penge giver til at købe ting. Der tegner sig også et billede af, at kulturelle ting har fået en større 

betydning, hvilket muligvis kan skyldes, at interessen er vokset i takt med, at det er med til at 

vise hvem man er og at man har penge nok til at deltage i disse begivenheder.  

 

3.  

Identitetsdannelse er en af de vigtigste faktorer når man snakker om det senmoderne samfund. 

Med frihed kan man selv konstruere sin identitet, men denne frihed har også nogle omkostninger. 

I denne sammenhæng spiller forbrug en stor rolle, for det er især vores ejendele, der er med til at 

fortælle om, hvem vi er som person. Som Svend Brinckmann, professor i psykologi forklarer i 
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artiklen af Lasse Lavrsen: ”Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?” Information 1.2. 

2008. Uddrag. Så er ”den nye narcissist” opstået i takt med dette. Den har brudstykker af 

narcissismen man så i 80´erne, men er i dag meget  mere flydende og omskiftelig. Brinkmann 

sammenligner dem med en kamæleon, der med et kan ændre sig til de omgivelser de befinder sig 

i. På nettet er det muligt at iscenesætte sig selv på eksempelvis datingsider og Facebook. Det er 

dog ikke kun på nettet, men også i hverdagen, hvor mange lever med en meget høj 

omskiftelighed. Brinkmann forklarer, at det er resultatet af den forbrugskultur, der er blevet skabt. 

Det handler om hele tiden at iscenesætte sig selv, så man kan vise hvem man er og udvikle sin 

identitet. Det er her, at denne frihed har sin pris, for som Brinkmann forklarer, så har man skabt 

et samfund, hvor det anerkendes at være ”på”  hele tiden. Dette med at være ”på” hele tiden kan 

forklares med sociologen Erving Goffmans frontstage-backstage. Når man er ”på” så befinder 

man sig i frontstage, hvor man her fortæller og viser andre, og derved en selv, hvem man er. 

Dette skyldes at man hele tiden søger accept i hvem man er som person, da ens identitet ikke er 

statisk. Her handler det om at være på og pleje sin vennekreds og vise, at man har interesse i 

andre mennesker. Man kan sammenligne det med et teaterstykke, hvor tæppet er trukket fra. 

Dette kan være meget hårdt både fysisk og psykisk og derfor skal man nogle gange trække sig 

tilbage til sit backstage og slappe af – bag tæppet. Det kan være derhjemme enten alene eller med 

familien, hvor man kan være sig selv uden at nogen dømmer en ud fra dette. (Thordal, 2008) 

Problemet med internettet og sociale medier er i denne sammenhæng, at denne tidligere klare 

linje mellem frontstage og backstage sløres. Selvom man er alene og ellers bør være backstage 

og slappe af, så kan man stadig kontaktes via sin smartphone og nettet uanset hvor man er. Det 

betyder, at man stadig skal være på og svare sine venner, for at pleje sin frontstage. Det er dette 

Brinkmann mener med at denne gruppe altid er ”på” fordi deres frontstage mere og mere 

overtager deres tid i backstage, hvilket kan være ekstremt krævende.  

  Udover omkostningerne fra de sociale medier og det konstante behov for at pleje sit frontstage, 

så betyder det frie valg også at man via sin livsstil og ejendele skal vise hvem man er. I denne 

sammenhæng mener den tyske sociolog Ulrich Beck, at vores liv er et ”projekt” og for at få det 

til at lykkedes, så kan man vælge at købe en identitet ved hjælp af mærkevarer og andre 

produkter med bestemt signaleffekt. (Jensen, 2010) Dette er også hvad Brinkmann forklarer med 

et semiotisk forbrug. De store omkostninger for forbrugeren i det senmoderne samfund med de 

frie valg er, at det ikke nødvendigvis er varernes materielle værdi, men de tegn, de sender.  

Side 83 af 117 
 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
  Der er nødvendigvis ikke forskel på ydeevnen af eksempelvis en computer og en Macbook, 

men det er der på prisen. Et mærke som Apple er ikke bare et mærke. Det er nemlig et brand og 

det er også med til at brande forbrugeren mellem andre forbrugere. Det er ikke nok bare at have 

en computer, for det skal også være den rigtige computer, som er med til at afspejle forbrugerens 

identitet. Som Beck forklarer, så kan man købe sig til en identitet, fordi nogle forbrugsvarer 

skaber identitet i sig selv. En anden og meget vigtig ting er ens tøjstil. Det er ikke nødvendigvis 

personen selv, der kan fortælle hvem man er, men det kan tøjet til gengæld.  

  Ens forbrug har i stor grad betydning for identitetsdannelsen i form af at netop vores ejendele 

fungerer som symbolsk kapital, der fortæller om, hvem vi er. 
(http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Samfund/habitus 20 feb. 2014 læst kl. 13.49)  
Som Benedikte Granvig også skriver i referatet af programmet Agenda på Dr.dk/P1, ”Vi lever i 

en identitetsøkonomi” (http://www.dr.dk/arkivP1/Agenda/Udsendelser/2012/03/16120919.htm 20 feb.14.01 læst 

kl. 14.02) så er personlig branding blevet meget vigtig for den enkelte forbruger. Med 

identitetsøkonomi er cost-benefit tanken ikke i fokus på samme måde, da det nemlig ikke kun er 

de økonomiske ting der spiller ind, men også hvorvidt varen overhovedet passer til ens egen 

selvforståelse.   

 

  Forbrug har altså stor betydning for identitetsdannelsen og med nye måder at tænke sit forbrug 

på, hvor det ikke længere kun handler om, hvad man har økonomi til, men også skal købe ind i 

forhold til hvem man er. Dette har så stor betydning for nogle, at de måske må låne penge til at 

købe sig til den identitet man gerne vil have, for at opnå anerkendelse. Det er som Svend 

Brinkmann siger et resultat af den forbrugskultur og det samfund vi har skabt, hvilket er et 

skræmmende scenarie. Man er tvunget til at forbruge for at kunne leve op til de forskellige krav 

ens venner og samfundet stiller til én. Det er i det senmoderne samfund ikke længere nok at være 

sig selv og blive accepteret sådan, men i stedet fungerer man som et levende brand, der brander 

sig selv for konstant at opnå accept af ens identitet. Dette med resultatet af, at man sjældent kan 

være backstage og koble af, hvilket kan have yderligere psykiske konsekvenser senere hen.  
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Bilag 8: Notat (Lars Løkke) 
 

3. Kære Lars Løkke Rasmussen, 

 

Nu er postyret med GGGI-sagen efterhånden overstået, og Christian Friis Bach 

har gjort det klart, at han var med på et møde, hvor de debatterede rejseregler blev 

vedtaget, hvorfor han derved træder tilbage som udviklingsminister (Sørensen, Laura 

Marie & Pia Dramshøj, 2013). Dette forventes at have været klart nogle dage før 

kommunalvalget, men man valgte altså først at offentliggøre det få dage efter valget, 

hvor Venstre på landsplan har fået 26,6 % af stemmerne den 19. november og 67 flere 

mandater i byrådene rundt omkring i landet end før valget (Bjørnager, 2013). Det er 

spændende at tænke på, hvorvidt valget havde sat anderledes ud, hvis udmeldingen var 

kommet ud til befolkningen inden de stod i stemmeboksen, men du og dit parti skal se 

fremad - nu handler det fortsat om kampen for et mere liberalt Danmark frem mod 

næste folketingsvalg i 2015. Ifølge meningsmålinger fra Ritzau Index, ville Venstre få 

25,9 % af stemmerne, hvis der var valg i dag, og blå blok ville have 51,9 % af stemmerne 

(Ritzau, 2013b) – men det kan gøres bedre! 

 

Meget aktuelt er den nye Finanslov for 2014, som I i Venstre sammen med 

Konservative, har forhandlet jer frem til med regeringen. Der er afsat 0,8 mia. kroner til 

fremrykkede skatte- og afgiftslettelser, og det er et skridt i den positive retning med en 

rød regering, men for alt for mange mennesker i landet, er der blot en lille forskel på at 

have et fuldtidsjob frem for at være på offentlig forsørgelse. Den typiske venstrevælger 

er en mand i middelklassen (efter egen opfattelse), flittig og arbejdsom i det private 

erhvervsliv, leder eller selvstændig med en mellemlang uddannelse eller faguddannelse 

og gerne aktiv i lokalsamfundet og foreninger (Politiken, 2011), og du har derfor at gøre 

med de ”blå” og ”violette” ifølge minervamodellen, som er typerne, der gerne vil se 

resultaterne, har værdighed og er materialistiske i nogen grad. Som politisk rådgiver har 

jeg 2 muligheder for, hvordan du og Venstre kan øge vælgertilslutningen til næste 

folketingsvalg. 
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 Den første strategi går ud på at vinde nogle vælgere tilbage fra de andre 

højreorienterede partier, Konservative, Dansk Folkeparti og Libaral Alliance, da 

meningsmålinger viser, at mens Venstre er gået ned, så er disse partier gået op efter 

debatten med Helle Thorning-Schmidt om de 2000 kr., skattesagskommissionen og 

GGGI-sagen. På nogle af de her enkelt- og personsager har Venstre både mistet 

kernevælgere, der har stemt på partiet gennem mange år (Bjerg, 2013), men naturligvis 

også marginalvælgere, da disse er karakteriseret ved at placere deres stemme et andet 

sted netop på grund af sådanne sager. 

Jeg er godt klar over, at din udtalelse omkring de 2000 kr.: ”Det kommer an på hvem 

man er”, handlede om hvorvidt nogle folk mener, at det er værd at forpligtige sig til et 

fuldtidsjob, hvis man ”kun” får 2000 kr. ud af det i forhold til at få udbetalt et beløb fra 

kommunen hver måned uden at skulle stå op hver morgen og gå på arbejde (Ritzau, 

2013a). Medierne valgte kun at fremhæve den del af debatten, der fik dig til at fremstå 

usympatisk og sagens udvikling er et meget tydeligt eksempel på, at medierne virkelig er 

den fjerde statsmagt (DR, udateret). De her sager gør ikke dine kernevælgere mindre 

liberale, men til gengæld opfatter de dig i højere grad som arrogant, hvorfor de flytter 

deres stemme til et andet blåt parti (Bjerg, 2013).  

Derfor er det meget enkelt, hvad I i Venstre skal undgå, for at vinde nogle af disse 

vælgere tilbage: At holde sig udenfor medielyset med uheldige personsager, hvor 

medierne kan vende og dreje historien, som de ønsker. Det vil føre til en høj grad af 

issue voting, hvor vælgerne egentlig ikke kender hele historien, men alligevel stemmer 

på baggrund af det, de hører i medierne, og der er ikke grund til at tage fat i sagerne igen 

og forsvare dem. Det betyder ikke, at I skal undgå medieomtale, men til gengæld skal I 

have udelukkende fokus på Venstres egentlige politik som et klasseparti og komme ud til 

vælgerne med jeres mærkesager, så befolkningen kan mærke, at I brænder for at føre 

liberal politik. Særligt mener vælgerne, at du og Venstre fører den bedste økonomiske 

politik (figur 1), hvorfor fordelingspolitikken i jeres 5 sigtelinjer er vigtig at fremhæve 

(Venstre, udateret) i forhold til, hvad Venstre-vælgeren helt konkret får ud af disse. 

Herved henvender I jer og beviser, at Venstre kæmper for den politik, Venstre-vælgerne 

så gerne vil se indført.  
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Den anden strategi går ud på at få fat i en stor del af vælgerne fra den røde blok. 

Nu har regeringen siddet i 2 år, og det viste sig hurtigt at Fair Løsning med 

millionærskat ikke blev en realitet og formåede at bryde 100 løfter på bare 100 dage 

(Karker, 2012), men i stedet for fremover at fortsætte mudderkastning mod regeringen, 

mener jeg at I i Venstre, har grebet chancen og håndteret opgaven meget bedre, da det 

blev muligt for jer at sidde med i finanslovsforhandlingerne. Det skal I have ros for, og 

det bør I fortsætte med fremover. Ifølge tabel 3 mener vælgerne, at økonomien og 

løsningens af krisen er højest på dagsordenen, men idet regeringens økonomiske politik 

har taget en højredrejning ved at de har indgået nogle forlig med de højreorienterede 

partier, er det i højere grad selve tilliden til, hvem der bedst kan løse krisen, vælgerne 

stemmer efter (Sørensen, 2013) – og der har I en fordel, viser figur 1. Derfor vil jeg råde 

jer til at fortsætte med at være aktivt interesserede i forhandlingerne som 

oppositionsparti og få nogle enkelte tiltag indført, som I gjorde med Finansloven 2014. I 

kan komme til at gamble en smule med kernevælgerne, da Venstre vil fremstå mere som 

et catch-all-parti, der forsøger at få fat på vælgere fra alle sociale lag og erhvervsgrupper, 

men hvis Socialdemokratiet, SF og Radikale fortsat lader Venstre få indflydelse på 

forhandlingerne i Folketinget, så vil disse partiers troværdighed falde overfor 

marginalvælgerne, og hvis I i Venstre samtidig viser interesse for at lave brede forlig, da 

vil issue voting komme dig og dit parti til gode, da der er flest marginalvælgere (Karnøe, 

2012). I en kriseperiode, er regeringen nærmest nødsaget til at effektivisere den 

offentligt sektor for at spare på statens budget og styrke konkurrenceevnen, hvilket jo 

ikke strider mod jeres mærkesager (Venstre, udateret), så sørg for, at medierne 

videreformidler til jeres vælgere, at de egentlig ligeså godt kunne sætte krydset ved 

Venstre, hvis de er enige i den økonomiske politik, regeringen fører (Winther, 2013). 

 

Afslutningsvis vil jeg råde dig og dit parti til at følge min anden strategi, hvor I handler 

som et aktivt oppositionsparti, idet det vil mindske troværdigheden til regeringen og 

derved stjæle nogle stemmer derfra. I bund og grund handler det jo om, at den blå blok 

skal stå med det højeste procenttal efter næste folketingsvalg, og derfor vil jeg ikke 

foreslå jer, at vinde stemmer tilbage fra DF og Konservative i første omgang. I skal ikke 
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gøre noget aktivt i medierne for at få regeringen svækket - de skal skam nok få det ud til 

vælgerne, hvis I formår at lave flere forlig med regeringen end støttepartiet Enhedslisten 

gør, og det vil sætte tankerne i gang hos marginalvælgerne, men også hos nogle 

kernevælgere, hvis røde stemme måske går til Enhedslisten i stedet). Når I så har 

genvundet regeringsmagten, så vil jeg råde dig til at følge den første strategi, hvor du så, 

i modsætningen til Helle Thorning-Schmidt, skal bevise overfor vælgerne, at de kan 

stole på dig og at den politik, du fører, matcher den de har valgt dig for. 

 

Med venlig hilsen 

Politisk rådgiver 

 

Bilag 9: Interview med respondent 1 
 

Bilag 10a: Interview med respondent 2 - del 1 
 

Bilag 10b: Interview med respondent 2 - del 2 
 

Bilag 11: Meningskondensering (respondent 1) 
Åben kodning (sorterer)  

Bedømmelseskrav   

Niveau  ’Godt’ ’Dårligt’ 

Argumenter imod Kernestof Undergenre 

Faglige nuancer 

Opstil hypoteser Undergenre Faglige nuancer 

Undersøg Undergenre  

Faglighed (færdighedskrav til 

Beregning og p-værdi 
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behandling af statistisk 

materiale) 

Diskuter Undergenre Diskuterer ikke 

Notat Undergenre  

Faglighed (implicit og 

eksplicit) 

Sprog 

 

Argumenter imod (tid: 06:21) 

• Middel besvarelse 
• Referere til ny protektionisme er godt  
• Frihandel – Ricardo (godt) 
• Starter skidt, men retter op (få ord) 
• Anvender teorien til at argumentere – argumentationskæde (frihandel – afgifter - 

efterspørgsel) 
• Starter svagt, men midten bedre, men slutter skidt 
• Kan sit kernestof, men har ikke fanget nuancerne 
• Argumenterer fint traditionelt fagligt, anvende viden nuanceret 
• Mekanisk – lærebogsagtigt (relaterer nuanceret til citat – svært citat) 
• Argumentationsteknisk - ikke fremragende 
• Direkte i flæsket (opgavetype) – løbende referere 
• Tager afsæt i problemstillingerne i citatet  
• Viden/argumentation 
• Direkte imod synspunktet (undgå lange redegørelser for bilaget) 

 

Opstil hypoteser (tid: 17:17) 

• Procent og procentpoint (procent når det er indekstal) – mekanisk tilgang 
• Gode hypoteser – rigtige forklarende hypoteser (alle tre) 
• Hypotese 1+2 er en variant af det samme (gentagelse) 
• Grundlæggende fornuftig 
• God faglig viden – kombination af individ og samfund (fin nuance) 
• Dokumenterer stigning 
• Forskellige hypoteser, men samme faglige forklaring 
• Sociologisk vinkel i hypotese 3 
• Faglig argumentation – for kort, men ikke drevet igennem (hypotese 3) 
• Faglig dokumentation og faglig viden honoreres (men ikke godt nok) 
• Faglig viden - teori 
• Genrene er vigtig pga opgaveformuleringen (sjældent over 4) 
• Se på sammenhængende på kurverne og ikke kun enkeltvis 
• Fagligt begreb (øget velstand – i stedet for rigere) 
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• Fagsprog - helhedsindtryk 
• Signalerer faglighed (vise at de har haft samfundsfag) 
• Overordnede krav (genre) og faglighed (sprog) – faglig argumentation 
• Strategisk uklogt at starte med at lave en fejl  
• Husk fordi (altid kausale sammenhænge) 

 

Undersøg og beregn (tid: 33:51) 

• Eleven prøver at finde sammenhænge i materialet og sammenholde det – forståelse  
• Beregningskravet mangler (indeksberegning på procent)  
• Fortolke p-værdi (signifikant forskel på køn) 
• Ikke forståelse for, hvornår der skal beregnes. 
• Penge betyder noget i forhold til køn 
• Færdighedstest i at behandle statistisk materiale 
• Finde overblik og sammenhænge  
• God dokumentation, men forkert beregning (mere relevant dokumentering) 
• Der skal ikke argumenteres, men dokumenteres 
• Der bliver slået ned på de rigtige ting 
• Manglende metodiske overvejelser 
• Under middel 
• Generel indgang, og forskellige vinkler ind 
• Faglig forståelse for de færdigheder, som skal honoreres 
• Mekanisk tilgang (viden) 
• Relevante nedslag – nuanceret tilgang 
• Fornuftligt godt omkring materialet – men manglende regnefejl og chi-i-anden 
• Relevante beregninger (en del af opgaveformuleringen) 
• Færdighedskravet til at behandle statistisk materiale (overblik, forståelse for 

sammenhænge, relevante nedslag i materialet og det skal dokumenteres) 
• Skaber ny viden (forbindelse mellem materialet) – i stedet for slavisk gennemgang 
• Sammenfatning til sidste (”…af hele materialet ser vi…”) 
• Det er en pæn besvarelse – anvende det, men det går galt ved forbindelsen 
• P-værdi – nok at er forskellen mellem kønnene er signifikant, fordi p er mindre end 0,05 
• Taldiskurs (signifikans) 
• Vise overblik og forståelse for sammenhænge (fra generelle til det specifikke + 

sammenfatning) 
 

Diskuter (tid: 54:30) 

• Teori i en diskussion  
• Redegørelse – bilag og Goffman, Beck og Brinkman – supplerende materiale 
• Diskuterer ikke - legitimerer 
• Sammenfatning til sidst – får sig løsrevet fra sine krav 
• Argumentation i stedet for legitimering 
• Grundlæggende sociologisk viden 
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• Struktur – udgangspunkt i bilag, , sammenfatning  
• Selvstændighed 
• Diskuterer – argumenterer for brug af teori i relation til Brinkman (Goffman) – Beck 
• Indledning – fornuftigt, kridter banen op omkring en faglig ramme (frihed og identitet), 

som kobles til forbrug - Slutter godt med sammenfatningen 
• Midten – redegørende og legitimerende mere end diskussion 
• Besvarer opgaveformuleringen 
• 7 
• Anvendelsen af teorierne –er klar over det, men formår det ikke 
• Kritisk stillingtagen (hvorfor Goffman?) 
• Eksempel med Apple – konkret i forhold til problemstilling (omsætning af det faglige) 
• Sproget er fint uden at være prangende – men flere faglige begreber  
• Personlig stemme – samfundsfagslæreren, dog Apple 
• Klar ramme – stil og struktur er vigtig 
• Relevante teorier – Goffman anvendes ikke i forhold til forbrug og identitet 
• Holde fokus – skal bruges relevant 
• Gå dybere i argumentationen (dygtige elever) mange teoretikere (svagere) 
• Vise, at de kan en masse samfundsfag 

 

Notat (tid: 01:19) 

• 2 strategier – fordele og ulemper – anbefal en 
• Godt – i top 12 
• Genreforståelse, faglighed og argumentation, samt aktualitet 
• 2 strategier, argumenteret, begreber, modeller, aktualitet og Molin bag (italesættes ikke) 
• ”Kære..” og ”venlig hilsen” – mere rådgiveragtigt og mindre venner 
• Hug fra ene fløj og anden fløj – parlamentarisk forståelse 
• Selvstændig besvarelse 
• Strukturen er i skabet (fornemme læreren) 
• Faglige anvendelse, forståelse (eleven selv) 
• Sprogligt højere (sekundært) – giver den faglige besvarelse et løft (internalisering) 
• Aktualitetsinddragelse er højt 
• Det faglige er ekspliciteret og implicit (ligger mellem linjerne, som et skelet) 

 

Generelt () 

• 2-3 opgaver i timen (effektiv rettetid) 
• Standardopgave 6-7 sider 
• Det går galt ved forbindelsen mellem faglighed og struktur -  
• Godt kendskab til genrene – har potentiale 
• Stilladsering for eleverne 
• Siddet i opgavekommissionen i næsten 10 år 
• Tidligere akademisk genre (for de indviede) – nu tydeliggøres kravene = særlig struktur 
• Retningslinjer laves i opgavekommissionen (laves på forhånd) 
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• Tidligere for-censursmøder i regionerne 
• Taksonomi – fornuftigt (trækker op) 
• Problem at se elevens stemme – overskygger det faglige (den faglige tilgang) 
• Lært færdigheder, struktur, opgavetyperne, anvendelse af faglig viden (begreber og 

teorier) 
• Middel opgave – lært noget, men det er ikke internaliseret 
• Genreforståelse vigtig for at honorere på opgaveformuleringer (indtil 7) 
• Faglig anvendelse, hvor teorier og begreber behandles nuanceres (over 7) 
• Træning er på genreforståelse og anvendelse af faglig viden 
• Mere tydeligt, hvad der forlanges 
• Notatet er også blevet mere stilladseret 
• Læreren skal se, at p-værdi skal kommenteres 
• Mange krav (aktualitet, genre) – omfattende, men anvisning i opgaveformuleringerne 
• Rettevejledninger - fagkonsulenten gør stort arbejde 
• Fællesdelsopgaverne som test, sammenligne, diskutere, 2g kommer notat 
• Opstil modellerne i undervisningen (trænes mundtligt) – gode værktøjer 
• Hjælp til det fagdidaktiske 
• Fokus på form – stilladsering til at lære at tænke sig om. Tidligere afkodning 
• Styrke for faget – klare krav til censurering 
• Notatet halter fortsat 
• Travlt i forhold til tiden, men de kan nå det 
• 2 sider (fællesdel), 2 sider (undersøg/sammenlign) og 2 sider (diskussion, notat) 
• Afspejling af virkeligheden –  
• Hjælpe hinanden med at forstå opgaveformuleringen, hvor har vi det? Hvilket tema 

havde vi? 
• Kig på opgaveformuleringen (opgavetype+genre/begreber+teorier/strukturere 

selvstændigt – begynde at besvare på opgaven) 
• Overordnede retningslinjer, som går på de faglige mål 

 

Åben kodning – kategorier og begreber 

Kategori Begreber – fra første kodning 

Register:  

Kommunikationsfelt 

 

• Begreber og teorier - nuancer (ny protektionisme, 
Ricardo  

• Argumenterer 
• Viden – kernestof unuanceret 
• Mekanisk lærebogsagtigt 
• Procent og procentpoint 
• Fagsprog (helhedsindtryk) 
• Rigere (burde være øget velstand) 
• Overordnede krav (genre) og faglighed (sprog) 
• Fordi (kausale sammenhænge) 

Side 92 af 117 
 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
• Signifikant forskel på køn, fordi p er mindre end 0,05 
• …af hele materialet ser vi… 
• Taldiskurs 
• Goffman, Beck og Brinkman 
• Fint sprog uden at være prangende – flere begreber 
• Personlig stemme 
• Relevante teorier 
• Begreber, modeller (Molin)  
• Kære og venlig hilsen (for kammeratligt) 
• Faglighed (sprog) 
• Sprogligt højere (internaliseret – notat) 

Kommunikationsrelation 

 

• Signalerer faglighed (vise at de har haft samfundsfag) 
• Strategisk uklogt at starte med fejl 
• Vise overblik og forståelse for sammenhænge 
• Fagsprog - helhedsindtryk 
• Selvstændighed 
• Vise at de kan en masse samfundsfag 
• Læreren skal se forståelse for p-værdi 
• Elevens stemme overskygger den faglige stemme 
• Omsættelse af det faglige (Apple) 
• Overordnede krav (genre) 

Strukturen er i skabet (fornemme læreren) 

 

Kommunikationsmåde 

herunder skrivehandlinger 

 

 

• Struktur:  
Argumenter 

Starter skidt – direkte i flæsket 

Undgå lange redegørelser 

Tag afsæt i problemstillingen i citatet 

Argumentationskæde 

God midte 

Dårlig slutning 

 

Analysere 

Argumentere 

Referere 

Informere 

Teoretisere/forestille 
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Vurdere? 

Strukturere 

 

Opstil hypoteser 

Forklarende hypoteser 

Nuancer i teori – sammenhænge ml. kurver 

Overlap 

Faglig argumentation (kort i 3) 

Genre vigtigt pga opgaveformuleringen 

Fordi (kausale sammenhænge) 

 

Analysere 

Strukturere 

Teoretisere/forestille 

Argumentere 

Undersøge 

Dokumentere 

 

Undersøg: 

Fra generelt til specifikke – sammenfatning til sidst 

Finde sammenhænge og sammenholde det (forståelse) 

Overblik 

Relevans – nuanceret tilgang 

Godt omkring materialet 

Skaber ny viden 

Anvende det 

Forbinde det (går galt)  

 

Dokumentere (minus argumentere) 

Analysere 

Vurdere 
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Teoretisere 

Strukturere 

Informere 

 

Diskussion 

Indledning (kridte banen fagligt op) 

Midten – redegørende og legitimerende mere end 

diskussion 

Sammenfatning 

Holde fokus - relevans 

Teori i en diskussion 

Omsætning af det faglige (eksempel med Apple) 

Diskuterer ikke – legitimerer 

Argumentation – ikke legitimere 

Besvare opgaveformuleringen 

Dybere i diskussionen (dygtige) mange (svage) 

 

Diskutere 

Strukturere 

Argumentere 

Informere 

Vurdere (argumentere for brug af teori) 

 

Notat:  

2 strategier – fordele og ulemper – anbefal en 

Genreforståelse + faglighed + aktualitet 

Mere rådgiver og mindre venner 

Parlamentarisk forståelse  

Molin, som skelet 

Faglig anvendelse 

Det faglige er både implicit og eksplicit 
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Argumentere 

 

 

Genre • Genreforståelse for at honorere opgaveformulering 
• Lært færdigheder (struktur og opgaveformuleringer) og 

anvendelse af faglighed (teori og begreber) 
• Stilladseret – fokus på form (lære at tænke sig om) 

 

 

Åben kodning – egenskaber og dimensioner 

Kategorier Begreber   

Kommunikationsfelt 

(faglighed er sproglig) 

Faglighed 

Metode 

Beregninger 

Fagsprog 

Taldiskurs 

Viden 

 

• Argumentere 
• Internaliseret 

 

Nuanceret – 

unuanceret 

Mekanisk – 

frigjort 

Selvstændigt - 

uselvstændigt 

Kommunikationsrelation  Viden 

Signalere 

faglighed 

Signalere viden 

om genre 

Selvstændighed 

 

• Overblik 
• Forståelse 

 

Kommunikationsmåde  Argumenter 

• Afsæt i 
opgaveformulering 

• Direkte i flæske 
• Midte 

(argumentationskæde) 
• Slutning 
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• Analysere 
• Argumentere 
• Referere 
• Informere 
• Teoretisere/forestille 
• Vurdere? 
• Strukturere 

 

Opstil hypoteser 

• Forklarende hypoteser 
• Ingen overlap 
• Faglig argumentation  
• Fordi  

 

Analysere 

Strukturere 

Teoretisere/forestille 

Argumentere 

Undersøge 

Dokumentere 

 

Undersøg: 

• Fra generelt til 
specifikt. 

• Finde sammenhænge og 
sammenholde det  

• Sammenfatning  
 

• Dokumentere  
• Analysere 
• Vurdere 
• Teoretisere 
• Strukturere 
• Informere 

 

Diskussion 

• Indledning  
• Midten – diskussion 
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• Sammenfatning 
• Besvare 

opgaveformuleringen 
 

• Diskutere 
• Strukturere 
• Argumentere 
• Informere 
• Vurdere  

 

Notat:  

• 2 strategier  
– fordele og ulemper 

• Anbefal en 
• Molin, som skelet 

 

• Argumentere 
 

Genre  • Genreforståelse for at 
honorere 
opgaveformulering 

• Lært færdigheder 
(struktur og 
opgaveformuleringer) 
og anvendelse af 
faglighed (teori og 
begreber) 

• Stilladseret – fokus på 
form (lære at tænke sig 
om) 

 

 

 

 

Bilag 12: Meningskondensering (respondent 2)  
Åben kodning (sorterer)  

Bedømmelseskrav   

Niveau  ’Godt’ ’Dårligt’ 
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Argumenter imod Liberalist (internationalt) Undergenre 

Opstil hypoteser Undergenre (forklarende 

hypoteser) 

Faglighed 

Undersøg  Undergenre 

Diskuter Undergenre - faglighed   

Delopgave 3B (notat) Undergenre Faglighed 

 

Argumenter imod (tid: 2:25 – del 1) 

• Mangler struktur: ”for det første…for det andet…for det tredje” – referere præcist til 
teksten 

• Antal af argumenter er uklart 
• Minus præcis henvisning til steder i teksten 
• Får David Ricardo central ind (okay faglighed) 
• Sidste tre linjer diskutable fagligt (postulat) – dårlig slutning (løser ikke problemet) 
• Middelkarakter 
• Ikke tydelige argumenter – der er kun et argument i teksten 
• Anvender ikke viden på en opfindsom/kreativ måde  
• Formår at påtage sig en liberalistisk holdning (internationalt) 
• De første 8 linjer – referat af det, som de har lært i samfundsfag om international 

frihandel 
• Ét argument er ikke nok – der skal være to eller tre med reference (hvis hans lærer havde 

sagt) 
• Vi (opgavekommissionen) skriver ikke det, som jeg siger  
• Ordentlig start og ordentlig slutning betyder ikke noget (småfejl betyder ikke noget) 
• God start – ridser hovedpointe op (halo-effekt) 

 

Opstil hypoteser (tid: 14:45 – del 1) 

• To første hypoteser er forbilledlige – rigtige struktur (forklarende hypotese) 
• Struktur: 3 tydelige og forskellige hypoteser. Klar adskillelse mellem hypotese og 

forklaring 
• Mønster og så hypotese (fordi) – lærer selv elev at sætte punktum, men den her er den 

korrekte 
• Uenighed i kommissionen – sætte punktum eller ej? 
• De faglige begrundelser – flere penge på rejser, da billigere holder ikke 
• Rammer ned i den mest markante udvikling  
• Faglige begrundelse har nogle mangler 
• Gal formulering – hvorfor er den steget så lidt 
• 3’eren er ikke helt ude i hampen – men kunne være mere præcist (livsstilskomponent) 
• Vores holdning er at fange de tre vigtigste ting – ikke fokus på stigning/fald 
• Det gode er strukturen – hovedevaluering 

Side 99 af 117 
 



Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan  
MiG 4. semester, forår 2014 

 
• Procentpoint og præcise begreber – skrevet noget faglighed ind 
• Indholdet i hypoteserne er diskutabelt, men mønsteret er godt 

 

Undersøg og beregn (tid: 34:27 – del 1) 

• Skrammel – besvarelsen er langt under middel 
• Struktur – tager en tabel, så en tabel og så en… (forkert) 
• Dårlig start – pengeforbrug (det hedder privatforbrug) 
• Anbefalet struktur: 

1) Starte med at svare på spørgsmålet (opsummering: disse tabeller viser…) 

2) Start med den tabel, som bedst viser det, som er blevet spurgt om  

Hvor kan de bedst vise det, som de har lært i samfundsfag – hvilken tabel er mest 

relevant og tilsammen danner de følgende billede 

Læse på tværs af bilagene (ligger som regel i tilfældig rækkefølge) 

3) Afslutning: samles op og konkluderes 

• Beregning, som jeg ikke forstår, er lavet (tydeliggør ikke – kan ses i forvejen) 
• Chi-i-anden (uenighed, men omkring 1 karakter) 

Evidensen er så i øjenfaldende (signifikant forskel) – men ved tvivl og flere tabeller 

Han har læst dem rigtigt – men ikke kommenteret det 

• Metodisk overvejelse trækker kraftigt op (ifølge nogle – ikke enighed i 
opgavekommissionen) 

• Ingen teoretiske overvejelser i opgaven, men rimelig omgang med faglige begreber   
Savner ikke teoretiske overvejelser - styrke (undgår dårlige forklaringer) 

Socioøkonomiske – tør bruge det ord, så ved man, hvad det betyder 

• Fordel at anvende tidligere model (taksonomi) – folde ud fagligt (uden at forklare)  
• Nuancer behøves ikke i fig. 1 – se finanskrisen, men ikke for meget. Det vigtige er 

finanskrisen! 
• Bemærke sjove nuancer – hvad kan så gøre noget folk lykkelige? (12-niveau) 
• Der genereres ikke ny viden i undersøgelsen 
• ”Beviser” er ikke en ord, som vi er glade for (dårligt sprogligt) – burde være indikerer 
• Dårlige formuleringer (undervisning – slår meget hårdt ned, censor – ikke eksplicit i 

vurdering) 
• De skal dømmes på den faglige formidling, ikke den sproglige 
• 6-7 sider, ingen opgaveformulering, 2+3 – elever, som har gjort sig umage (anstrenger 

sig) 
 

Diskuter (tid: 00:00 - del 2) 

• Udnyttet internettet fornemt – finder central artikel  
• Godt: Skifter identitet – bedre i denne genre, end de mere bundne 
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• Bruger tekststykket, som afsæt (kun ½ side) og det er udmærket - frigør sig fra det 

Vender tilbage til Brinkman til slut – fornem struktur (start-slut er en styrke)  

• Fagligt højt: Det rigtige svar på spørgsmålet – han kender Goffman, Beck (rigtigt)  
Forbrug har betydning for identitet 

Hans forståelse er god – ikke bevidstløs brug af frontstage og backstage 

• Disponerer det fint  
• Fraktioner angående diskussion (diskussion for/imod - liste viden op om det, som er 

spurgt om) 
Det ene synspunkt er irrelevant – klassisk faglig diskussion (godt – aparte på det her felt) 

• Eksempler (Apple og Mac) er fremragende at vise sin forståelse ved et konkret eksempel 
• Viser forståelse og spillet mellem lærer og elev (tydeliggøre over for læreren, at det er 

forstået) 
• Fyldestgørende diskussion, men er lige i underkanten 
• Skiftet personlighed – meget bedre til at anvende sin viden 
• Han har lært mere samfundsfag end metoder (- flikke noget sammen ved at læse tabeller) 
• Har historisk viden om narcissisme 

 

Hele opgaven (tid: 12:46 - del 2) 

• Slutter overbevisende – det er diskussionen (det tungeste ligger i 3’eren) 
• 1 side til fællesdel, 1 side til andet spørgsmål, 2 sider til 3 sider til sidste spørgsmål 
• Passende omfang 
• Flere alvorlige mangler i enkeltdelene – men sidste del  
• 7+ (ok til 10, 4 – du er skudt i hovedet) 
• Tabellæsningsusikkerhed, fagligusikkerhed 

 

Notat (tid: 29:55 - del 2) 

• Typisk notat – prøver ikke at få faglige ting ind (begreber mm.), men kun sund fornuft 
• Politologiske termer, som langt sigt, kort sigt, muligheder for at vælge issues, priming, 

framing, marginalvælgere/kernevælgere. 
• 7 – snak snak 
• Systematisering af besvarelsen: 

1) Generelle betragtninger over moderne politisk partis muligheder og problemer (Molin) 

2) Optioner – på langt sigt og på kort sigt  

3) Jeg synes, du på den lange bane og på den korte bane 

• Ikke meget samfundsfaglighed.  
De faglige stemmer mangler – demonstration af faglig viden 

Lægge en struktur ind, hvor du får fortalt censorerne, at du ved noget om fagligheden 

Fortæller ikke læreren, at der vides noget samfundsfag 
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Ikke ufornuftigt – men kunne være en lægmand, som har skrevet det – ikke samfundsfag 

Passe på med kun at blive ”politisk rådgiver” – viser elev/lærer-forhold  

• ”Kære …” – modstand imod i censorkorpset – ”Notat til Lars Løkke om strategien”  
Tonen er okay – men for kammeratlig 

• Svær genre – udkast til struktureringen, som mangler den generelle analyse med termer 
• Optioner – valgmuligheder (1-3) og en anbefaling (tredelt struktureret besvarelse) 
• Appetitligt og veloplagt, solid aktuel viden, men ikke nok faglighed 
• Notatet arbejder vi med – vil gerne forholde formatet (en rigtig genre – ”virkeligheden”) 
• Tre former for notater: 1) Tilrettelæg politik (Thorning, Barfoed, Løkke) 2) Ømtålelig 

politikområde (indvandre etc.) 3) Sætte politiker i stand til at argumentere for noget  
Svær genre – tre forskellige undergenrer (ikke på plads endnu) 

Notat om notatet – det kan vi ikke bibeholde (hvilke partier mangler vi) 

Den kan laves på forhånd – anden minder om argumenter imod/for 

 

Generelt  

• Formand i 15 år – siddet i den i 22 år 
• God udvikling, indtil fællesdel fra 3 til 2, og ingen bilag til gruppearbejde (skrev samme 

opgave) 
• 9 genrer – fællesdelen er god (hvad skal eleverne kunne bliver til et opgavespørgsmål) 
• Undersøg (bilag+figur)  
• Sammenlign (tekster)  
• Videnskrævende, som opstil model (færdighedsprøver – mobilisere faglig viden) 
• Ikke kun kende formen og lærerens tankegang – men tænke fagligt 
• Den første time: skriveråd, finde ud af, hvad I vil skrive om, hvad har I lært, teori + 

begreber 
• Matematik-halløj tvunget nedover os - kan diskuteres 
• Kravene er blevet præciseret (kvalitetskrav til genrene) 
• Brug af nettet er vigtigt – undervise i Infomedia 
• Knæk koden – lavet egne råd til eleverne (hand-out) 
• Alle opgaver skrives i fællesskab – taler om rimelig struktur (ejerskab) 
• Hvad skal den første sætning være… i faglig sammenhæng 
• Opgavekalender – alle fag er inde og eleverne kan se alles opgaver (se den gode opgave) 
• Lærerne på metaplan fortæller – kan de ikke kopiere 
• Første krav – stav rigtigt (u-landende) 
• Skriftlighedsudvalg – tre niveauer i samfundsfag (redegør, undersøg, diskuter i Tænk – vi 

skriver) 3. spørgsmålstyper 
Afskaffe Bloom – argumenter niveauet (genre – begrænse ord + faglige mål) 

Vi tester ikke redegørelsesniveauet – anvendelse af teorier og hypotesetest, argumentaion 

Diskussion for/imod + diskussion kan være flere ting – kan skrives godt (uenighed i 
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kommission) 

FALS – spillede op til opgavekommissionen, når faget ændres, så skal opgavetyperne 

også  

Fællesdelen skulle forbedres – faglige mål 

Sammenligning: skriv tre bilag ind sammen først (forskelle) 

 

 

Åben kodning – kategorier og begreber 

Kategori Begreber – fra første kodning 

Register:  

Kommunikationsfelt 

 

• ”For det første…for det andet…og for det tredje” 
• David Ricardo 
• Liberalist (international) 
• International frihandel 
• Vækst 
• Protektionisme 
• Framing, timing, priming  
• Molins model 
• Senmoderne samfund 
• Demonstration af faglig viden 
• Tabellæsnings-sikkerhed 
• Præcise begreber: 

Politologiske termer, som langt sigt, kort sigt, 

muligheder for at vælge issues, priming, framing, 

marginalvælgere/kernevælgere etc. 

• Ingen teori i undersøgelse, men begreber 
• Anvende sin viden – eksempler 
• Ikke kun kende formen og lærerens tankegang – men 

tænke fagligt - kreativt 
• Dømme på den faglige – ikke den sproglige 
• Metodisk overvejelser 
• Chi-i-anden skal kommenteres (signifikant forskel) 
• Lært i samfundsfag 

Kommunikationsrelation 

 

• Lærer/elev – demonstrere samfundsfag/vise viden 
2. lag 

• International liberalist (argumenter imod) 
• Politisk rådgiver/Løkke (notat) 
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Tonen er okay – men for kammeratlig (minus kære 

Lars…) 

Appetitligt og veloplagt, solid aktuel viden 

Kommunikationsmåde 

 

• Vise metode  
• Fordel at anvende tidligere model (taksonomi)  
• Faglighed 
• Anstrengt sig: 6-7 sider, ingen opgaveformulering, 2+3  
• Struktur:  

Argumenter 

• Ridser hovedpointe op 
• ”for det første…for det andet…for det tredje” – referere 

præcist til teksten” – referere præcist + modargumenter 
• Konklusion  

Opstil hypoteser 

• 3 tydelige og forskellige hypoteser.  
• Klar adskillelse mellem hypotese og faglig forklaring 

Undersøg: 

1) Starte med at svare på spørgsmålet (disse tabeller 

viser…) 

2) Start med mest relevante tabel - Læse på tværs af 

bilagene - ligger som regel i tilfældig rækkefølge.  

(Hvor kan de bedst vise det, som de har lært i 

samfundsfag) 

3) Afslutning: tilsammen danner bilagene følgende 

billede  

Diskussion 

• Brug tekststykket, som afsæt (kun ½ side) - frigøre sig 
2a) For/imod  

2b) Klassisk faglig diskussion (liste viden op om fokus) 

• Vende tilbage til bilag/start til slut  
Notat:  

1) Generelle betragtninger over moderne politisk partis 

muligheder og problemer (Molin) 

2) Optioner/strategier – på langt sigt og på kort sigt  

3) Anbefaling - lange bane og korte bane 
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• Tre former for notater:  

1) Tilrettelæg politik (Thorning, Barfoed, Løkke)  

2) Ømtålelig politikområde (indvandre etc.)  

3) Sætte politiker i stand til at argumentere for noget  

(ikke på plads endnu) 

 

Genre • Fast form - Kravene er blevet præciseret (kvalitetskrav) 
• Tre niveauer i samfundsfag (redegør, undersøg, 

diskuter)  
• Vi tester ikke redegørelsesniveauet, men faglige mål 
• 9 genrer  
• Fællesdelen: faglige mål = opgavespørgsmål  
• Argumenter, opstil model og opstil hypoteser 
• Undersøg (bilag + figur) - diskuter  
• Sammenlign (tekster) - notat 
• 1 side til fællesdel, 1 side til andet spørgsmål, 2 sider til 

3 sider til sidste spørgsmål 
Skrivehandlinger 

 

• Informere (referere) 
• Argumentere 
• Diskutere/analysere (diskutere, anvende viden, 

undersøg) 
• Struktur (strukturere) 
• Teoretisere/forestille sig (kreativ, opfindsom, spille 

rolle) 
• Vurdere (relevans) 

Andet • Den første time: skriveråd, finde ud af, hvad I vil skrive 
om, hvad har I lært, teori + begreber 

 

Åben kodning – egenskaber og dimensioner 

Kategorier Begreber   

Kommunikationsfelt Faglighed 

Metode 

Beregning 

• Demonstration 
• Anvendelse 
• Eksempler 

Usikkerhed - 

sikkerhed 

Upræcis - 

præcis 

Relevant - 

irrelevant 

Kommunikationsrelation  Lærer/elev • Vise faglighed  
• Argumenterende 

Usikkert - 
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Rådgiver (notat) 

Debattør 

 

sikkert 

Kommunikationsmåde Taksonomi 

Metode 

Beregning 

Faglighed 

Struktur 

Den gode elev 

 

Skrivehandlinger 

• Sammenhæng 
• Begreber/teori 
• Statistik 
• Overvejelser 
• Vurdering 
• Anstrengt sig 

Argumenter 

• Ridse 3 hovedpointe op 
• Referere tekst præcist 
• Modargumenter 

Opstil hypoteser 

• Hypotese  
• Faglig forklaring 

Undersøg: 

• Svar på spørgsmål  
• Mest relevante tabel 
• På tværs af bilag 
• Sammenfatning  

Diskussion 

• Tekststykke som afsæt  
• A) For/imod  
• B) Klassisk faglig (liste 

viden op om fokus) 
• Vend tilbage til 

bilag/start  
Notat:  

• Tredelt struktur 
• Generelle betragtninger 

over moderne politisk 
partis muligheder og 
problemer (Molin) 

• Strategier –langt/kort 
sigt 

• Anbefaling – lang/kort 
bane  

Tre undergenrer:  

1) Tilrettelæg politik  

Forkert – rigtigt 

Usikkert - 

sikkert 

Uvidende - 

vidende 
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2) Ømtålelig politik 

3) Sætte politiker i 

stand til at argumentere 

• Informere  
• Argumentere 
• Diskutere/analysere  
• Strukturere  
• Teoretisere/forestille sig  
Vurdere 

Genre  • Fast form  
(kvalitetskrav) 

• Taksonomi – (redegør), 
undersøg, diskuter  

• 9 genrer  
• Fællesdel (faglige mål) 
• Delopgave: 

 Undersøg (bilag + 

figur) - diskuter  

Sammenlign (tekster) - 

notat 

• 1 side til fællesdel, 1 
side til andet spørgsmål, 
2 sider til 3 sider til 
sidste spørgsmål 

• Skrivehandlinger 
• Faglighed 
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