
Gennemgang af faste elementer, samfundsfag 

Undersøg 

Et eksempel på et eksamensspørgsmål kan være: 

Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 kan udledes om, hvordan unges politiske holdninger og politiske 

deltagelse adskiller sig fra resten af befolkningens. Undersøgelsen skal understøttes af relevante 

beregninger”. 

(2014 Værdier og modernitet. Delopgave B: Politiske ændringer.) 

I en undersøgelse handler det om at finde ud af noget. Der er et spørgsmål, som skal besvares, og der skal 

gives tydelige svar. Der følger altid en del bilag med, der kan være enten kvantitative data (statistisk 

materiale) alene eller både kvantitative og kvalitative data (herunder videoklip og udskrift af interviews). 

Du skal holde fokus på opgaveformuleringen, således at du udleder lige præcis det, der spørges om.  

Således skal du kun udlede, hvad der er relevant, men du skal samtidig udlede noget fra alle 

figurer/tabeller/ interviews mv. som indgår i undersøgelsesopgaven. Med dine undersøgelse skal du nå 

frem til en tendens eller sammenhæng, der kan besvare opgavespørgsmålet. 

Undersøg om der er faglige sammenhænge på tværs af bilagene og bring her faglig viden og begreber i spil.  

 I en undersøgelse er dokumentation meget vigtig for at du kan vise hvordan, du kommer frem til dine 

konklusioner. Du skal lave konkrete nedslag på taleksempler i tabeller/figurer og på citater i interviews. 

Med samfundsfaglig, viden og begreber skal du fortolke tallene og sætte dem i en faglig kontekst.   

Anvend gerne samfundsfaglig teori, hvis det kan forstærke din sammenhæng. 

Du skal strukturere din opgave ud fra spørgsmålet i stedet for at gå slavisk frem fra det ene bilag til det 

andet. Hvis der i spørgsmålet fx nævnes to forhold, som skal undersøges fx unges politiske holdninger og 

deltagelse er det en god idé at lave en struktur, hvor du først inddrager de tabeller mv, der siger noget om 

a) unges politiske holdninger og derefter undersøger b) unges politiske deltagelse. 

Du kan også komme ud for en undersøgelsesopgave, hvor du skal undersøge, om nogle påstande i et bilag 

kan understøttes af bilagsmaterialet. Her udleder du påstande fra bilaget og undersøger herefter en for en, 

om de kan understøttes af bilagene. Se eksempel på en opgave under punktet ”Eksempler på forskellige 

typeopgaver”. 

I en undersøgelsesopgave stilles ofte krav om, at undersøgelsen understøttes af relevante beregninger og 

evt. er der også krav om at opstille et eller flere diagrammer.  

Hvis der både er kvantitative og kvalitative data, skal du undersøge, hvad der kan udledes af dem hver især, 

og hvorvidt der er en sammenhæng. Fx kan et interview indeholde en forklaring på en tendens, der fremgår 

af en figur/tabel. Her er det en god idé at inddrage metodiske overvejelser. Du kan direkte i spørgsmålet 

blive bedt om at vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilagene. Som fx i denne 

opgave: 

”Undersøg, hvad der på baggrund af bilag C1 (figur 1, figur 2, figur 3), bilag C2 og videoklippet i bilag C3 kan 

udledes om unges adfærd på de sociale medier og de sociale mediers betydning for identitetsdannelsen”. 
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Du skal anvende sociologiske begreber, og du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved 

anvendelsen af bilag C1, C2 og C3”. 

Undersøgelsen skal du afslutte med en opsummering af, hvad der kan udledes om det overordnede 

spørgsmål. 

Oversigt over undersøgelser 

1. Hvad er det centrale i opgave formuleringen og hvordan vil du gribe den an. 
Forklar kort hvad bilagene er og handler om 

2. Undersøg hvad bilagene viser. Her skal du inddrage taleksempler fra bilagene. Skriv på tværs af 
bilagene i stedet for at redegøre for bilagene en ad gangen 

3. Fortolk hvad disse tal betyder 
4. Opsummering der besvarer opgavespørgsmålet 

 
Se ledesætninger til de enkelte dele af opgaven og tjekliste for undersøgelser under menupunktet ”links”. 
 


