
Gennemgang af faste elementer, samfundsfag 

Sammenlign 

I en opgave med sammenligning vil du typisk blive bedt om at sammenligne tre artikler fx 

Sammenlign de opfattelser af den liberale verdensorden, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og 

B3. I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik. 

Formålet med sammenligningen er, at du identificerer både ligheder og forskelle i bilagenes 

synspunkter om det, der spørges om. I dette eksempel er det bilagenes opfattelser af den liberale 

verdensorden. 

Den gode sammenligning går på tværs af teksterne. Den går direkte på med hovedsynspunkter på 

et givent emne, undlader længere referater og uddyber argumentation med præcis angivelse af 

afsender. 

 Den strukturerer besvarelsen i forskellige emner/begreber og sammenligner ligheder og forskelle 

mellem de forskellige bilags opfattelser af dette emne.  Således sammenligner du først 

ligheder/forskelle i bilagenes opfattelser af det ene emne, derefter det andet osv. 

Hvis der er tre bilag og de to repræsenterer modsatrettede opfattelser kan du starte med at 

sammenligne synspunkterne i disse to og derefter forholde det tredje bilag hertil. Det vigtige er at 

du får nuancerne frem. På hvilke punkter ligger synspunkterne i bilagene tæt på og på hvilke 

punkter adskiller de sig fra hinanden. 

I selve opgaven kan der være angivet to emner fx at man skal sammenligne årsager og 

konsekvenser. Så kan strukturen være først at sammenligne a) årsager og derefter b) 

konsekvenser. 

Du skal bruge samfundsfaglig viden, begreber og teori til at vise hvordan og hvorfor bilagenes 

synspunkter er forskellige. 

Når det er angivet, at du skal anvende viden fx ”anvende teorier om international politik” betyder 

det, at du skal sætte denne viden i spil, når du skal karakterisere bilagenes synspunkter. Fx: ligger 

disse synspunkter helt eller delvis i forlængelse af fx realisme eller idealisme? Her skal du også 

anvende begreber knyttet til teorierne. 

Til sidst laver du en fokuseret opsamling af ligheder og forskelle i forhold til spørgsmålet. 

Se tjekliste for sammenligning. 

Sammenligningen kan disponeres i en indledning, hvor det centrale i opgaveformuleringen 

præsenteres, og du angiver hvordan du vil besvare spørgsmålet. Derefter kommer en hoveddel, 

hvor det kan være en god idé i første afsnit at stille synspunkter fra de tre bilag op over for 

hinanden og til sidst en konklusion med de vigtigste ligheder og forskelle. Der er en oversigt over 

genrespecifikke ledesætninger, og ledesætninger til opgavens enkelte dele under links. 

 


