Opgaveskabeloner, samfundsfag

Undersøgelser
Tjekliste for undersøgelser:
1. Tage udgangspunkt i opgavespørgsmålet:
- Opgavespørgsmålet skal være styrende for din fremgangsmåde. Dvs. de emner du inddeler
tabellerne i og behandler tabellerne ud fra skal medvirke til at besvare opgavespørgsmålet.
2. Skrive på tværs af tabellerne:
- Du må ikke behandle tabellerne en ad gangen, men skal derimod skrive på tværs af tabellerne.
3. Dokumentation:
- Brug taleksempler fra tabellerne som dokumentation.
4. Fortolke:
- Hvordan skal tallene forstås? Hvorfor viser tallene som de gør? Her skal du så vidt muligt inddrage
viden og begreber fra samfundsfag.
5. Konklusion:
- En konklusion der opsummerer hvad tabellerne viser om opgavespørgsmålet.

Samling af ledesætninger:
Ledesætninger til
starten/indledningen af
besvarelsen:
Ledesætninger til selve
besvarelsen:

-

Det centrale i opgaveformuleringen er…
For at besvare denne opgave vil jeg…

-

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…
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…
Der er ikke et entydigt svar på opgaveformuleringen, men
sammenfattende kan det siges at…

Genrespecifikke ledesætninger:
Ledesætninger til
undersøgelser:

-

Tabellerne i bilagene omhandler alle…
Tabellen viser at…

Opgaveskabeloner, samfundsfag

-

Begge disse tabeller omhandler...
De vigtigste tal i tabellen er…
Man kan i tabellen se…
Udviklingen fra 1990-2010 er…
Desuden viser tabellen…
Samlet set viser tabellerne altså…
Tabel 1 viser at…, dette understøttes af tabel 2, der viser at…
Tabel 1 viser at…, inddrages tabel 2 nuanceres billedet, da tabel 2
viser at…

Fra Lasse Ørum Wikman: Genrebevidsthed og progression gennem stilladsering: De store spørgeord
Opgaveeksempel (forkortet).
Eksempel: Undersøg, i hvor høj grad kriterierne for vellykket integratio n(bilag A1) er opfyldt ifølge materialet i bilag A2.
Tabellerne i bilag A2 er fra tre forskellige statistiske undersøgelser, og giver indblik i forskellige aspekter af integrationen
i Danmark. Bilag A1 er fire kriterier for vellykket integration opstillet af regeringens tænketank om udfordringer for
integrationsindsatsen i Danmark fra 2001. For hvert af disse kriterier anvendes tabellerne fra A2 til at besvare i hvor høj
grad kriterierne er opfyldt.
For kriteriet om Danskkundskaber og uddannelse viser tabel 1 en generel stigning i uddannelsesfrekvensen blandt ikkevestlige indvandrere, især blandt kvinderne fra 5% til 23%, men viser også, at ikke-vestlige indvandrere ligger under
danskere i uddannelsesfrekvensen.
For kriteriet om Forsørgelse viser tabel 2 at ikke-vestlige indvandrere ikke i samme grad som danskere er
selvforsøgende, men efterkommere nærmer sig danskernes selvforsørgelsesgrad. Desuden viser tabellen at jo yngre
indvandrere og efterkommerne er jo større grad af selvforsørgelse.
For kriteriet om kontakt mellem udlændinge og danskere så viser tabel 4, at der er et markant fald i at hente ægtefæller
i udlandet for mænd fra 68 til 40% og for kvinder fra 52 til 23% fra 2001 til 2007. Desuden viser tabel 4 at der er en
markant kønsforskel, hvor kvinderne i langt højere grad vælger at gifte sig med danskere. Tabel 1 viser en stigende
uddannelsesfrekvens og tabel 2 viser en stigende erhvervsfrekvens, hvilket begge vidner om en stigende kontakt til
danskere.
For kriteriet om værdier og normer viser tabel 3 en overrepræsentation af mandlige indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande i kriminalitetsindekset. Derimod viser tabel 5 ens holdning mellem indvandrere og danskere til 3 af 4
værdispørgsmål, mens indvandrerne i højere grad end danskerne mener, at det er ydmygende at modtage penge man
ikke har arbejdet for.
Man ser generelt en positiv udvikling væk fra en segregation mod en integration. Dette kan skyldes en mere målrettet
integrationspolitik samt en positiv økonomisk udvikling siden 1997, der gør det nemmere at integrere indvandrere på
arbejdsmarkedet. Desuden kan det hænge sammen med den stramme indvandringspolitik ført af V-K regeringen, der
har nedbragt antallet af nye indvandrere.
Det kan konkluderes at specielt kriterierne om selvforsørgelse og overholdelse af landets love ikke er opfyldt, at alle
udviklingstendenser i tabelmaterialet går i retningen af større opfyldelse af kriterierne, og at for uddannelsesfrekvens
og for værdispørgsmål er kriterierne meget tæt på at være opfyldt.

