
At diskutere i samfundsfag - skriveskabelon: 
 

1. Formål med at diskutere  

I samfundsfag skal du kunne diskutere. Det vil sige, at du skal kunne se en sag fra flere sider.  

Eksempel: ”Diskuter årsagerne til USA’s invasion af Irak med udgangspunkt i bilag B4”.  

 

2. Forarbejde 

I førskrivningsfasen gør man sig nogle tanker om, hvad man ved om emnet, her USA’s 

invasion af Irak. Disse overvejelser skriver man ned, for de kan bruges senere i 

skriveprocessen.  Man læser det bilagsmateriale, man skal arbejde med 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. Man finder ud af, 

hvilke modsatte synspunkter, der er relevante for diskussionens emne: Forskellige teoretiske 

forklaringer eller forskellige ideologiske synspunkter. 

 

3. Oversigt over tekstdele og krav til tekstdele 

Når man skal udarbejde en diskussion består arbejdet i følgende skridt: 

 Indledning: Kort om opgavens centrale emne/begreb, her USA’s invasion af Irak. Hvad 

handler det om? Hvilke begreber og teorier er vigtige? Oftest vil det handle om, at de 

forskellige forklaringer argumenterer med udgangspunkt i et forskelligt teoretisk eller 

ideologisk udgangspunkt, som det også ses i eksemplet herunder med realisme og 

idealisme.  

 Opstille to eller flere forklaringer 

 Hvordan og hvorfor forklaringerne er forskellige 

 Konklusion: En opsummering af diskussionen.  

Kort sagt handler ”At diskutere” om at se sagen fra flere sider. Dvs. at du skal opstille 

forskellige forklaringer, der er uenige med hinanden. Det kan f.eks. bestå i at du først giver en 

liberalistisk og derefter en socialistisk forklaring. Det vigtig at du giver plads til begge 

forklaringer. 

Derefter skal du uddybe, hvordan disse forskellige forklaringer argumenterer, dvs. hvad der gør 

disse forklaringer forskellige? Det handler om at de forskellige forklaringer har forskelligt 

teoretisk eller ideologisk udgangspunkt. 

Du skal afslutte diskussionen med en konklusion, der besvarer opgavespørgsmålet. Svaret i 

diskussioner er ofte flertydigt, og afhænger af hvilken ideologi man har, eller hvilken teori man 

tror mest på. Derfor vil svaret ofte trække på flere af de forklaringer, du har givet, og svaret vil 

ofte have form af en opsummering af de forskellige forklaringers hovedpointer. 

4. Vær opmærksom på   

 at du skal opstille modsætninger - der skal være uenighed i dine forklaringer.  

 at du ikke skal lade din egen holdning komme til udtryk - du skal derimod opstille de 

forskellige teoretiske eller ideologiske forklaringer.  

 at du skal tage udgangspunkt i det udleverede bilagsmateriale.  

 at du skal huske den afsluttende konklusion, hvor du opsummerer de forskellige 

synspunkter i diskussionen  


