
Opgaveskabeloner, samfundsfag 

Sammenligning 

Tjekliste for sammenligning: 

1. Det centrale i en sammenligning: 

- Skrive på tværs af bilagene. Du må ikke behandle bilagene en ad gangen, men skal tage 

udgangspunkt i forskellige emner at sammenligne bilagenes forskelle og ligheder ud fra. 

2. Indledning: 

- Beskriv hvad der er det centrale i opgavespørgsmålet, og hvordan du vil svare på 

spørgsmålet. 

3. Faglighed: 

- Anvender du faglige begreber og teorier i sammenligningen? 

4. Hvorfor de forklaringer er forskellige: 

- Hvad er det der gør, at der er forskellige syn på sagen? (Hint: Kan f.eks. handle om 

forskellige teoretisk eller ideologisk udgangspunkt). 

5. Konklusion: 

- En konklusion der opsummerer de vigtigste pointer fra sammenligningen og besvarer 

opgavespørgsmålet. 

 

 

Samling af ledesætninger: 

Ledesætninger til 

starten/indledningen af 

besvarelsen: 

- Det centrale i opgaveformuleringen er… 

- For at besvare denne opgave vil jeg… 

Ledesætninger til selve 

besvarelsen: 

- Teorien siger at… 

- Undersøgelser viser at… 

- Tager man udgangspunkt i teorien om …, så siger denne teori 

at… 

- Denne teori viser dermed om dette emne, at… 

- Dermed kan man sige, at.. 

- Bilaget viser at… 

- I bilaget beskrives… 

- Som bilaget påpeger… 

- I bilaget skriver forfatteren at… 

- Denne forklaring er baseret på… 

- Den centrale forklaring er… 

- Tekstens fokus er udtrykt i dette citat… 

 

Ledesætninger til 

afslutningen/konklusionen 

af besvarelsen: 

- På denne baggrund kan jeg sammenfatte, at… 

- Svaret på opgaveformuleringen er dermed… 
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- Der er ikke et entydigt svar på opgaveformuleringen, men 

sammenfattende kan det siges at… 

 

 

 

 

Genrespecifikke ledesætninger: 

Ledesætninger til 

sammenligninger: 

- De tre bilag omhandler alle… 

- Hovedforskellen mellem de tre bilag er… 

- Bilagene ser forskelligt på… 

- Årsagen til at de tre bilag ser forskelligt på sagen er… 

- Dette er bilaget 2 uenig i, da… 

- Bilagene har hver deres syn på… 

- Bilag 1 og bilag 2 er begge… 

- Hvor bilag 1 beskriver at…, så beskriver bilag 2 at… 

 

 

Fra Lasse Ørum Wikman: Genrebevidsthed og progression gennem stilladsering: De store spørgeord. 

 


