
At undersøge i samfundsfag - skriveskabelon: 

 

1. Formål med at undersøge  

I samfundsfag skal du kunne anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at 

undersøge samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå.  

Eksempel: ”Undersøg i hvor høj grad kriterierne for vellykket integration er opfyldt”.   

 

2. Forarbejde 

I førskrivningsfasen gør man sig nogle tanker om, hvad man ved om emnet, her integration. 

Disse overvejelser skriver man ned, for de kan bruges senere i skriveprocessen.  Man læser det 

materiale, man skal anvende i undersøgelsen flere gange.  Mens man læser, tager man noter. 

Inden man går i gang med den endelige opgavebesvarelse, formulerer man, hvad man vil 

komme ind på og i hvilken rækkefølge. 

 

3. Oversigt over tekstdele og krav til tekstdele 
For undersøgelser er der et spørgsmål, der skal besvares. Det kan være ”Undersøg i hvor høj 

grad kriterierne for vellykket integration er opfyldt”. Dermed skal der også gives tydelige 

svar. Til undersøgelsesopgaver følger altid flere bilag enten figurer eller tabeller med statistisk 

materiale. 

Det er oftest nemmest at behandle bilagene et ad gangen, men en bedre fremgangsmåde er at 

tage udgangspunkt i opgavespørgsmålet og inddrage bilagene som det er relevant. 

Undersøg hvad de enkelte tabeller viser, og om der er sammenhænge på tværs af bilagene. 

Undersøgelser kræver bevisførelse/dokumentation. Dvs. du skal vise, hvordan du når frem til 

dine konklusioner. Dette gøres ved at du i tabelopgaver inddrager tal-eksempler. 

Efterfølgende skal du fortolke hvad disse tal eller citater betyder. Brug din samfundsfaglige 

viden til at sætte tallene ind i en faglig kontekst – hvorfor viser tabellerne som de gør? 

Hvordan skal citaterne forstås? 

Du skal altid afslutte med en opsummering, der besvarer opgavespørgsmålet. 

 

Oversigt over undersøgelser: 

1. Forklar kort hvad bilagene er og handler om 

2. Undersøg hvad bilagene viser. Her skal du inddrage tal-eksempler 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 

 

4. Vær opmærksom på om du får læst og forstået alle bilagene, samt om du får inddraget alle 

bilag i din besvarelse. Bilagene viser nemlig altid noget tilsammen. Og som altid skal du 

huske at slutte med en opsummering.  

 


