
Gennemgang af faste elementer, samfundsfag 

Diskutér 

Eksempel: 

”Diskutér hvorvidt Dansk Folkeparti vil opnå øget politisk indflydelse ved at indgå i en regering. 

Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A5, og du skal anvende viden om partiadfærd” 

(2015 Regeringsmagten. Delopgave A: Regeringsmagten) 

”At diskutere” handler om, at du skal belyse en sag fra flere sider. Dvs. at du skal modstille  

faglige argumenter. Det kan f.eks. bestå i at du modstiller faglige argumenter for og imod, at DF vil opnå 

øget politisk indflydelse ved at gå i regering. 

 

Du vil typisk få udleveret et kort tekstuddrag eller et videoklip, du skal tage udgangspunkt i, og emnet vil 

hænge sammen med det andet bilagsmateriale, du har fået udleveret i delopgaven. 

 

Du bliver bedt om tage udgangspunkt i tekstuddraget (evt. et videoklip eller data), hvilket vil sige, at du skal 

tage afsæt i det og gerne lave konkrete nedslag (citater, tal). Endvidere er det en god idé at inddrage 

relevante dele af opgavens øvrige bilagsmateriale. 

Der må gerne være en problematiserende introduktion, hvor du opstiller nogle spørgsmål i forlængelse af 

opgaveformuleringen, der forbereder læseren til diskussionen.  

Diskussionen skal struktureres om en modstilling af faglige argumenter med inddragelse af relevante 

begreber og teorier. Påstande skal dokumenteres og begrundes med faglig viden, statistik, teori, modeller 

mv. Undlad at bygge argumenter på egen erfaring.  

Man kan fx forestille sig en opgave, der lægger op til at du giver fx en liberalistisk og derefter en socialistisk 

forklaring på et sag. Det vigtig at du giver plads til begge forklaringer. 

Derefter skal du uddybe hvordan der argumenteres dvs. hvad 

der gør disse forklaringer forskellige? Det handler om at de har et forskelligt 

ideologisk udgangspunkt. 

Diskussionen afsluttes med at det gives et svar på opgavespørgsmålet. Svaret 

i diskussioner er ofte flertydigt. Lav en nuanceret afrunding hvor du opsummerer de forskellige 

forklaringers hovedsynspunkter på spørgsmålet, og hvad der gør forklaringerne forskellige. 

 

 

Oversigt over diskussion: 

1. Indledning. Hvad er centralt i opgavespørgsmålet.  

2.  Opstille to eller flere forklaringer 

3.  Hvordan og hvorfor forklaringerne er forskellige 

4.  Konklusion: Enten som en opsummering eller afgøre diskussionen ved hjælp af 

bevis/argument. 

Se ledesætninger til opgavens enkelte dele og tjekliste til diskussion under menupunktet ”links”. 

 


