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1. Karakterfordeling  
 
Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2009 blev som vist i tabel 1. Gennemsnittet blev på 
6,05 i 2009, hvor det sidste år lå på 6,2. Gennemsnittet i samfundsfag ligger lidt under matematik 
og lidt over dansk, engelsk og kemi.  
2,7 % bestod ikke prøven i samfundsfag i 2009, hvor det sidste år var 2,2 %. Dumpeprocenten i 
dansk i 2009 ligger på samme niveau som samfundsfag, mens den er lidt højere i engelsk og meget 
højere i naturvidenskabelige fag.  
Tabel 1 viser de karakterfordelinger, der blev indtastet på censormødet i Avedøre. Verificerede 
karakterer for samfundsfag og andre fag offentliggøres senere af UNI-C. 
 

Tabel 1.  
Karakterer til skriftlig prøve i 
samfundsfag i 2009 og 2008. 
Indtastet på censormødet i Avedøre. 
    
 2009 2009 2008 
Gennemsnit 6,05  6,2 
 Antal  % % 

12 196 3,2 4 
10 1073 17,6 18,6 

7 2145 35,3 36,2 
4 1844 30,3 27,2 
2 663 10,9 11,8 
0 156 2,6 2,2 

-3 7 0,1 0,06 
 

Tabel 2.  
1.-censorernes karakter til skriftlig prøve i 
samfundsfag i 2009 
     
 A B C I alt 
Gennemsnit 6,3 5,8 5,8 6,00 
Fordeling %     

12 7 4 4 4,7 

10 19 16 16 17,0 

7 33 33 33 32,9 

4 28 31 31 30,0 

2 11 13 14 12,6 

0 3 4 3 2,7 

-3 0,1 0,1 0,2 0,2 
     
Opgavevalg % 38 23 39  
     

2008 41 51 8  
 
I tabel 2 ses, at elevernes valg af delopgaver var mere jævnt fordelt i 2009 end i 2008. 
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Der er stor forskel i karaktergennemsnit for de mange hold. Højeste gennemsnit er 9,00 og laveste 
gennemsnit er 1,95. 13 hold har fået et gennemsnit på 8,0 eller derover og 15 hold har fået under 

4,0. 
Der er således fortsat et stort behov for, at man blandt kollegerne på den enkelte skole og på tværs 
af skolerne hjælper hinanden med, hvad der kræves til den skriftlige prøve, og hvordan man bedst 
muligt træner eleverne i disse færdigheder.  
Jeg har skrevet til de 8 skoler med hold med mindst 6 elever, der har fået over 8,2 i snit, og bedt 
lærerne i nogle stikord beskrive hvad der vurderes som hovedårsagen til det gode resultat. Jeg 
tænker især på forhold der vedrører undervisningens tilrettelæggelse. 
Jeg har også skrevet til skoler med hold med mindst 6 elever, der har gennemsnit på 3,5 og derunder 
og anmodet rektor om at indsende en redegørelse for eventuelle særlige forhold, der kan have været 
medvirkende til de lave resultater. 
 
Gennemsnit for samfundsfag som studieretningsfag ligger på 6,24, mens det for frie valgfag ligger 
på 5,65. Det bekræfter formodningen fra sidste år om, at det på de frie valghold er svært at træne 
eleverne tilstrækkeligt til skriftlig prøve på ét år. Det kan derfor stærkt anbefales at placere 
elevtimer i de underliggende B-niveau-klasser og blandt lærerne her aftale, hvilke skriftlige 
færdigheder, der trænes på B-niveau, således at eleverne på frie valghold i 3.g har nogle fælles 
færdigheder at bygge videre på.   
Det er dog ikke umuligt at opnå et godt resultat på de frie valghold. Blandt de 13 hold med 
gennemsnit over 8, var 4 frie valghold. Men blandt hold med de 10 laveste gennemsnit, var de 9 frie 
valghold. 
 
I dag skal man via fagkonsulentens side på emu’en hente oplysninger om krav til de skriftlige 
prøver 3 steder: Notat om nye spørgeord til fællesdelen, Kvalitetskriterier for skriftlig samfundsfag 
og afsnit i vejledningen for samfundsfag A om at skrive et notat. Opgavekommissionen og 
fagkonsulenten arbejder på at udarbejde et samlet notat om alle spørgeord til skriftlig samfundsfag.  
 
 
2. Opgavesættet ”Grænser for politik” 
 
Opgavesættets spørgsmål dækkede samlet en meget stor andel af de faglige mål og dækkede 
kernestof indenfor alle fagets discipliner med hovedvægt på dansk udenrigspolitik, mikroøkonomi 
og sociologi.  
 
Fællesdelen indeholdt spørgsmål, der krævede opfyldelse af specifikke faglige mål.  
 
1a 
I spørgsmål 1a skal eleven opfylde faglige mål om at kunne tydeliggøre udviklingstendenser ved 
hjælpe af beregninger. Relevante beregninger kan her være indekstal, procentvis stigning eller 

procentvis andel. De kan hurtigt udføres på en lommeregner eller i regneark. Eleven kan nøjes med 
at skrive resultatet af beregningen i besvarelsen, og skal derefter uddrage rigtige konklusioner om, 
hvad der er steget mest og mindst og gerne også næstmest og næstmindst. Man skal ikke bruge 
ressourcer på at gennemgå selve beregningerne, og hvordan de rent matematisk er udarbejdet. Den 
gode besvarelse bemærker at tallene er i årets priser og beregner dernæst udgifternes andel af BNP. 
Den gode besvarelse konstaterer, at der er - bortset fra sundhedsudgifterne – er sket et fald i de 
offentlige udgifters andel af BNP. 
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Det er glædeligt, at så mange elever foretager relevante beregninger og uddrager rigtige 
konklusioner om udviklingen på baggrund af beregningerne. Det er tydeligt, at notat om nye 
spørgeord har haft sin virkning på undervisningen. Det er dog langt fra alle elever, der foretager 
relevante beregninger, eller uddrager rigtige konklusioner ud fra beregningerne.  
 
1b 
I spørgsmål 1b skal eleven kunne argumentere om et emne (miljø) ud fra en bestemt ideologi 
(socialisme). I den gode besvarelse anvender eleven ideologien til en sammenhængende og eksplicit 
argumentation imod udsagnet i opgaveformuleringen. Den gode besvarelse inddrager fx begreber 
som privat/offentlig sektor, individuel/ kollektiv trafik, markedsstyring/statsstyring og 
brugerbetaling som adfærdsregulering til gavn for en bæredygtig udvikling. 
Den utilstrækkelige besvarelse er kendetegnet ved kun at referere ideologien uden at argumentere 
eksplicit imod udsagnet eller bruge almengyldige, fornuftige argumenter imod forslaget uden brug 
af politisk ideologi eller argumentere på en måde, som lige så godt kunne være ud fra en liberal 
ideologi. 
 
1c 
I spørgsmål 1c skal eleverne opstille hypoteser, der kan forklare de mønstre, der fremgår af figuren, 
og understøtte hypoteserne med en faglig begrundelse. Evnen til at opstille hypoteser går bedre end 
sidste år. Træning ud fra sidste års opgave og notatet om nye spørgeord betyder større sikkerhed i at 
opstille hypoteser. Vanskeligheden består i at opstille ”hypoteser, der kan forklare de mønstre…”. 
Mange opstiller blot mønstrene som hypoteser, og skriver så forklaringen i den faglige begrundelse. 
Det kan godt give en middelkarakter, mens det til en topkarakter kræves, at hver hypotese 
indeholder en (enkel) forklaring af mønsteret. Forklaringen skal så uddybes med faglige begreber i 

den faglige begrundelse. 

Ud fra figuren kan opstilles en række forskellige hypoteser fx at efterkommere har en højere 
erhvervsfrekvens end indvandrere på grund af bedre integration eller socialisering. Den faglige 
begrundelse kan fx indeholde begreber om integrationsstrategier, socialisering, familietyper og 
samfundstyper eller anvende Bourdieus begreber om habitus og kapitaler. 
 
Fællesdelen indeholder et krav om at den maksimalt må fylde 1000 ord. Mange elever bruger 
ordtælling og angiver selv antal ord ved afslutning af fællesdelen. Det kan stærkt anbefales, da både 
elev og censorer kan se, at kravet er overholdt, og at besvarelsen ikke kan være større, hvis der er 
skrevet lige under de 1000 ord. 
 
I maj 2009 blev figurer mm til fællesdelen udleveret til gruppeforberedelsen kl. 9.00. Denne praksis 
vil fortsætte under den nuværende læreplan, dvs. til skriftlig prøve i 2010-2012.  
 
Delopgave A 
Delopgave A om ”Dansk udenrigspolitik” kræver opfyldelse af faglige mål om at bearbejde 
materiale til at undersøge problemstillinger, diskutere Danmarks handlemuligheder og anvende 
begreber og teorier om international politik. 
Den gode besvarelse af A2 sammenholder Sørens Espersens (DF) række af synspunkter med 
danskernes holdninger ifølge tabel og alle figurer. Tabel og figurer er hver for sig ikke svære. Den 
gode besvarelse kommer frem til nuancerede konklusioner om DF’s holdning til EU sammenholdt 
med danskernes holdninger og anvender sikker viden om EU. Den mindre gode besvarelse 
anvender ikke alle figurerne og indeholder ikke nuancer fx om DF’s holdning til EU eller 
danskernes holdning til euroen. 
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I A3 er det tydeligt, hvordan man etablerer en diskussion. Argumenter for at VK-regeringens 
udenrigspolitik har øget Danmarks sikkerhed skal sættes op imod argumenter for at denne 
udenrigspolitik har mindsket Danmarks sikkerhed. Diskussionen skal tage udgangspunkt i Thøger 
Seidenfadens kritik, som uddybes og modstilles. Det lykkes for mange elever at etablere en reel 
diskussion i dette spørgsmål.  
Den gode besvarelse inddrager teorier, begreber og viden i diskussionen. Det kunne fx være 
trusselsopfattelser, sikkerhedsbegrebet, realisme/idealisme, småstatens udenrigspolitiske 

muligheder og viden om Danmarks udenrigspolitik i forskellige konflikter og i forhold til 
forskellige aktører. Den gode besvarelse indeholder en nuanceret og dokumenteret konklusion på 
diskussionen. Den mindre gode besvarelse inddrager ikke relevant viden, begreber og teori i 
diskussionen – eller den bliver for normativ, fordi eleven har svært ved at inddrage viden, der kan 
bruges til at imødegå eller nuancere Tøger Seidenfadens synspunkter. 
Det lykkes for mange elever at demonstrere stor viden om Danmarks udenrigspolitik og anvende 
relevant begreber og teorier. Elever med delopgave A har opnået højere gennemsnit end elever med 
de andre delopgaver (se tabel 2). 
 
Delopgave B 
I delopgave B om ”Dansk klimapolitik” skal eleven opfylde faglige mål om at bearbejde statistisk 
materiale, forklare effektivitetshindringer og diskutere konsekvenser af politisk styring og 
kombinere viden/begreber/teori fra økonomi og politik til at undersøge en aktuel problemstilling. 
 
I B2 skal eleven undersøge, hvad der kan udledes af en række figurer om danskernes holdning. 
Nogle af figurerne er lette at aflæse og to af figurerne indeholder en udvikling, hvor der skal 
demonstreres et overblik. Den gode besvarelse uddrager ikke kun konklusioner ud fra hver figur for 
sig, men går på tværs af og sammenholder figurerne og når derved frem til nuancerede konklusioner 
om danskernes holdninger og udviklingen heri. Metodiske overvejelser om sammenhæng mellem 
spørgsmålenes formulering og respondenternes svar trækker op. 
Den mindre gode besvarelse anvender ikke alle figurerne, er mere refererende og sammenholder 
ikke figurernes oplysninger. 
   
I B3 skal der tages udgangspunkt i et svært bilag med fagøkonomiske begreber om negativ 
eksternalitet og om afgifter som middel til at internalisere de eksterne omkostninger. Det svarer til 
økonomisk kernestof om bæredygtig udvikling og markedssvigt. Mange elever har svært ved at 
forstå hele bilaget og anvende det optimalt. Mange bruger dog bilagets indhold om 
generationskonflikt og afgifter. 
At materialet er bilag B1 er relativt let, opvejes af at materialet i bilag B2 er relativt svært. 
I B3 skal man diskutere hvilke økonomiske og politiske problemer, der er forbundet med at 
reducere CO2-udledningen i Danmark. De økonomiske problemer kan diskuteres ud fra hvor 
effektive afgifter, kvoter, tilskud/subsidier eller påbud/forbud er til at reducere CO2-udslippet i 
Danmark. Den gode besvarelse anvender økonomisk teori/begreber fx om typer af goder, 

eksternalitet og politisk styring af markedet. Den gode besvarelse diskuterer hvilke politiske 
problemer der er fx ud fra viden om VK-regeringens miljøpolitik, vælgernes holdninger ifølge bilag 
B1, interesseorganisationers indflydelse eller globale forholds betydning for Danmarks reduktion 
som fx Kyoto-aftalen, forholdet mellem i- og ulande eller spilteori/”blame-game” frem til 
Københavner-aftalen.  
Mange elever har svært ved at etablere en egentlig diskussion fx af hvilke problemer der afgørende, 
og hvilke der er af mindre betydning. Besvarelsen bliver mere til en undersøgelse af eller 
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redegørelse for, hvilke problemer der er – eller fokuserer i for høj grad på internationale aspekter i 
problematikken. 
Den gode besvarelse indeholder en nuanceret konklusion både om økonomiske og politiske 
problemer. 
 
Delopgave C 
I delopgave C om ”Danskerne og deres arbejde” skal eleven opfylde faglige mål om at bearbejde 
statistisk materiale, forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og sociale mønstre og 
anvende sociologiske teorier til at forklare og perspektivere en samfundsmæssig problemstilling. 
 
I C2 skal man ud fra figurer og tabeller udlede konklusioner om danskernes arbejde og deres 
forhold til arbejde. De fleste figurer er relativt lette. Tabel 1 er sværere da man her skal forstå 
begrebet beskæftigelsesfrekvens og sammenhængen mellem de tre kolonner for at opnå en optimal 
anvendelse af tabellen. Den gode besvarelse udnytter alle figurer og tabeller, sammenholder 
materialet og skaber et nuanceret overblik over både danskernes arbejde og deres holdning hertil. 
Den gode besvarelse inddrager begreber fx om livsformer eller flexicurity. 
 
I C3 er det oplagt at etablere diskussionen ud fra Sennets negative opfattelse af arbejdets betydning 
i bilag C2 og modstille denne opfattelse med andre sociologiske teoriers mere positive opfattelse. 
Det kan også etableres andre diskussioner fx om arbejdets vigtigste betydning for individet er 
identitetsdannelse/anerkendelse, forbrugsmulighed/livsstil eller noget tredje. Der kan anvendes 
mange forskellige sociologiske begreber og teorier i diskussionen som fx Giddens, Bourdieu og 
Habermas. Den gode besvarelse fastholder fokus og får anvendt begreber og teorier til en egentlig 
diskussion af arbejdets betydning for individet, mens den mindre gode besvarelse nøjes med ”name-
dropping” og redegørelse for en eller flere teorier. Den gode besvarelse fører frem til en nuanceret 
konklusion. 
 
 
3. Censorernes opfattelse af opgavesættet og besvarelserne 
 
56 ud af 58 censorer besvarede et spørgeskema med 15 spørgsmål. 
Af besvarelserne af spørgeskemaet fremgår det bl.a. 

− At de enkelte opgaver giver gode mulighed for at bedømme elevernes evne til at opfylde de 
faglige mål: Den laveste vurdering er, at 69% af censorerne synes at opgave 1c giver gode 
muligheder for denne bedømmelse, og den højeste vurdering er, at 98% af censorer synes, at 1a 
er god til at bedømme faglige mål. 

− At 79% af censorerne mener opgavesættet dækker væsentlige dele af fagets kernestof,  

− At ca. 76% af censorerne mener bilagenes sværhedsgrad er passende, hvilket er lidt lavere end 
sidste år. En del censorer mener, at bilagene til spørgsmål 2 var for lette. 

− At for de nye opgavetyper i spørgsmål 1a, 1b og 1c mener henholdsvis 91%, 73% og 68% af 
censorerne, at spørgsmålene er klare og forståelige for eleverne. 

− At for de traditionelle opgavetyper i delopgaverne mener 77-95% af censorerne, at 
spørgsmålene er klare og forståelige for eleverne 

− At for spørgsmål 1a, 1b og 1c mener henholdsvis 80%, 41% og 32% af censorerne, at 
spørgsmålene giver gode muligheder for at differentiere i bedømmelsen, dvs. anvende hele 
karakterskalaen. 

− At for spørgsmål 2 i delopgaverne mener 48-63% af censorerne, at spørgsmålene giver gode 
muligheder for at differentiere i bedømmelsen. 
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− At for spørgsmål 3 i delopgaverne mener 79-88% af censorerne, at spørgsmålene giver gode 
muligheder for at differentiere i bedømmelsen. 

− At ca. 74% af censorerne mener, at bedømmelsen alene ud fra faglige mål mm fungerer godt 

− At 67% af censorerne mener at bedømmelsen ville foregå væsentligt bedre, hvis der var en 
rettevejledning til hver opgave. 

 
Sammenlignet med sidste år ser det sådan ud for en række af spørgsmålene: 
 

Tabel 3. 
Censorers svar på spørgeskema 2007-2009. % 
    
 2009 2008 2007 
Sættet er godt til at bedømme 
elevernes evne til at opfylde faglige 

mål 

 
 

69-98 (68) (66) 
Sæt dækker væsentlige dele af 
kernestof 

 
79 77 70 

Bilag i passende sværhedsgrad 76 90 80 
    
Klare og forståelige spørgsmål:    
Nye opgavetyper 91, 73, 68 61-66  
Sædvanlige opgavetyper 77-95 79-93 80 
    
God mulighed for at differentiere i 
bedømmelsen: 

 
 50 

Fællesdel  20  
Delopgaver  49-67  
1a 80   
1b, 1c 41, 32   
A2, B2, C2 61, 48, 63   
A3, B3, C3 88, 79, 82   
 
Tabel 3 viser at bilagenes sværhedsgrad vurderes lidt lavere end i 2008. 
Differentieringsmulighederne i fællesdelen vurderes højere end i 2008, men der er stadig plads til 
forbedringer. 
En erfaren censor skrev om undersøgelsesspørgsmålene: ”For få udfordringer. Problemer med 

differentiering”. 

 
Alt i alt vurderer censorerne opgavesættet i 2009 til at være på højde med eller bedre end 
opgavesættet i 2008 mht. opgaveformulering, faglige mål og kernestof for hele opgaven og mht. 
differentieringsmuligheder i delopgaverne.  
Om diskussionsspørgsmålene skrev ovennævnte censor: ”Diskussionsspørgsmålene fungerer godt. 

Jeg har sjældent læst så lange spørgsmål her. Ofte opgavens længste. Hvornår har vi sidst set 

det?” 

 

 

23.08.2009 

Bent Fischer-Nielsen 
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fagkonsulent 

 


