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1. Karakterfordeling  

 

Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2013 blev som vist i tabel 1. Gennemsnittet blev på 

6,2, og 2,8 % bestod ikke prøven. Gennemsnit for 2013 er på niveau med 2012 (6,3) og foregående 

år (6,1). Dumpeprocent er lidt højere end i 2012. 

 

Andel af 12-taller på 5,2 % er som i 2012 lidt højere end det typiske tidligere niveau på ca. 4 %, 

hvilket er positivt. Det er i år og sidste år blevet indskærpet overfor censorerne, at der til 12 godt 

kan være få uvæsentlige mangler. 

 

Gennemsnit for de to ordinære sæt og it-sæt er på samme niveau. Næsten alle skoler havde valgt at 

placere skriftlig prøve i samfundsfag på den første dag.  

 

Tabel 1. Karakterer til skriftlig prøve i samfundsfag i 2011-2013 

 

 2013 2013 2013 2013 2012 2011 

 Sæt 1 Sæt 2 It Total Total Total 

Gn.snit 6,2 6,0 6,25 6,2 6,3 6,1 

Fordeling%       

12 5,1 2,2 6,1 5,2 6,1 3,8 

10 19,1 15,1 19,3 19,0 18,9 18,8 

7 34,1 39,3 31,9 33,8 33,0 33,6 

4 26,8 31,3 28,1 27,2 28,4 28,1 

2 12,1 9,2 12,1 12,0 11,2 12,9 

0 2,7 2,9 2,4 2,6 2,3 2,7 

-3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 

       

Antal 5909 272 1581 7762 7554 6705 
 

Tabel 1 viser endelige karakter indtastet på censormødet. Verificerede karakterer offentliggøres senere af UNI-C. 

 

 

Ud af 7762 elever skrev 1581 elever (20 %) i 2013 den digitalt stillede opgave med adgang til 

internettet. I 2011 deltog 635 elever (9 %) og i 2012 deltog 1140 elever (15 %). Det er positivt, at et 

stigende antal deltager i den nye prøveform, hvor der er mulighed for at anvende nettet, og hvor 

eleven skal kunne anvende videoklip og regneark i besvarelsen af opgaverne.  

 

Gennemsnit for samfundsfag A som studieretningsfag var på 6,3 og som valgfag på 5,9. Forskellen 

i 2013 var større end i 2012 og 2011. Der er åbenbart stadig problemer med at træne de skriftlige 

kompetencer på valgfaget på grund af de noget vanskeligere vilkår. Det kan fortsat 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 valgholdene i 3.g har nogle 

fælles færdigheder at bygge videre på.  
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Tabel 2. Første-censorernes karakter for sæt 1 (En splittet verden) fordelt på valg af 

delopgave 

 

1. censor sæt 1 2013 A B C Sæt 1 2013 

Gennemsnit 6,0 6,6 5,9 6,1 

     

Fordeling % 
EU 

   
S-R-SF 

  
Fattigdom 

   

12 7,5 7,9 4,6 6,6 

10 18,7 19,4 15,6 17,9 

7 27,9 35,3 32,4 31,4 

4 26,6 25,7 30,7 27,8 

2 13,1 9,9 13,6 12,4 

0 6,1 1,8 3,0 3,9 

-3 0,2 0,0 0,2 0,2 

     

Delopgaver %  41 27 32 100 

 

 

Tabel 3. Første-censorernes karakter for it-sæt 1 (Arbejde) fordelt på valg af delopgave 

 

1. censor it 2013 A B C It 2013 

Gennemsnit 6,9 5,9 5,6 6,2 

     

Fordeling % 
Skat og 
arbejde   

Arbejde og 
identitet  

Global 
økonomi   

12 9,5 3,9 5,1 6,2 

10 25,2 16,2 15,4 18,9 

7 32,5 32,9 27,4 31,5 

4 18,6 29,7 27,9 25,6 

2 11,3 13,6 18,7 14,1 

0 2,8 3,5 5,4 3,7 

-3 0,2 0,2 0,0 0,1 

     

Delopgaver %  34 41 25 100 

 

 

Fordelingen mellem valg af delopgaver var mere jævn end den plejer at være. Det er især positivt, 

at flere end sædvanligt valgte at skrive delopgaven med notat (C-opgaverne), og at eleverne med 

denne delopgave klarede sig på nogenlunde samme niveau som elever med de andre delopgaver. 

Opgavetypen notat er dermed bedre indarbejdet hos eleverne end tidligere. Måske på grund af det 

fokus, der har været på at forbedre vejledningen af lærerne i denne opgavegenre. Se ”Notat om 

notatgenren”, Vejledningen til samfundsfag A og ”Nyt materiale om opgavetyper og skriftlighed: 

Elevhandouts, øvelser mm” side 18-19 og 77-95 på fagkonsulentens side på emu’en. 
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Der er stor forskel i karaktergennemsnit for de mange hold. For hold med mindst ti elever er højeste 

gennemsnit 9,4 og laveste gennemsnit er 2,4, og fem hold har fået et gennemsnit på over 8,7, og 

fem hold har under 3,5. Der er således fortsat et stort behov for, at man blandt kollegerne på den 

enkelte skole hjælper hinanden med, hvad der kræves til den skriftlige prøve, og hvordan man bedst 

muligt træner eleverne i disse færdigheder. Der er hjælp at hente i materialet nævnt overfor.  

 

Jeg har skrevet til de fire skoler med hold med mindst ti elever, der har fået over 8,7 i snit, og bedt 

lærerne i nogle stikord beskrive, hvilke forhold i undervisningens tilrettelæggelse, der vurderes som 

hovedårsagen til det gode resultat. Jeg har også skrevet til de fire skoler med hold med mindst ti 

elever, der har gennemsnit på under 3,5 og anmodet rektor om at indsende en redegørelse for 

eventuelle særlige forhold, der kan have været medvirkende til de lave resultater. 

 

 

2. Opgaverne og censorernes kommentarer  

 

Opgavesættenes spørgsmål dækkede samlet en meget stor andel af de faglige mål og dækkede 

centralt kernestof indenfor typisk tre af de fire discipliner. 

 

Der er udarbejdet bedømmelsesvejledninger både for de to ordinære opgavesæt og de to it-sæt, og 

man kan her se, hvilke krav der stilles til den suveræne besvarelse af de forskellige opgaver. De fire 

bedømmelsesvejledningerne sendes til skolerne i august 2013. Censorerne udtrykte stor tilfredshed 

med, at de kunne anvende disse bedømmelsesvejledninger, som sikrer en national standard for 

bedømmelsen. 

 

I 2013 blev opgaverne i fællesdelen ændret således, at tabeller, figurer og citater først blev udleveret 

kl. 10 i 2. del af opgaven, og der var kun to spørgsmål i fællesdelen (1a og 1b). Det betød, at alle 

elever nu skal trænes i at udnytte gruppearbejdet i den første time til at forberede alle opgaverne 

uden brug af bilag: Hvad skal man helt konkret gøre i de enkelte opgaver (genrekrav)? Hvilke 

teorier og begreber skal bruges til at svare på de forskellige spørgsmål, og hvordan gøres det bedst 

muligt? Ministeriet fik reaktioner fra to skoler, hvor det kom som en overraskelse for 

eksaminanderne, at bilagene til fællesdelen først blev udleveret kl. 10.00. Det er naturligvis to 

skoler for meget, men ellers tyder det på, at den nye form har været trænet på skolerne.  

 

Som følge af den ændrede læreplan blev der stillet krav om tolkning af ”lineær regression og mål 

signifikant forskel” (Læreplan for Samfundsfag A, 2010). Der var typisk i hvert sæt en lineær 

regression i en undersøgelsesopgave og p-værdier under to tabeller i en anden undersøgelsesopgave.  

I forlængelse af Vejledningen for Samfundsfag A står der i bedømmelsesvejledningerne, at eleverne 

skal skrive, om forskellene i en tabel er signifikante eller ej. Fx:  

- ”I tabel 3 (stikprøven) kan det aflæses, at en højere andel af S+SF’s vælgere ønsker mere 

udligning, men forskellene er ikke signifikante, da p > 0,05.  

Det trækker op eller kompenserer for mangler, hvis man har metodiske overvejelser eller 

overvejelser om p-værdien f.eks. om stikprøve og population, nul-hypotese el. lign.” (En splittet 

verden) 

- ”Forskellene i tabel 1 mellem mænd og kvinder er ikke store, men de er signifikante, idet p er 

mindre end 0,05. Derimod viser tabel 2 ikke signifikante forskelle mellem mænd og kvinder, idet p 

er større end 0,05.” (Arbejde) 

I tolkning af regressionsanalyse skal eleverne tolke betydningen af R
2
 og af hældningskoefficienten i 

ligningen. I bedømmelsesvejledningerne står der fx: 
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- ”Af regressionsanalysen (y = -1,31x + 0,28. R
2
 = 0,51) kan det udledes,  

• at uddannelse forklarer 51 % af variationen i andel personer med en indkomst under 100.000 

kr. per år  

• at et års ekstra uddannelse mindsker andelen af personer med en indkomst på under 100.000 

kr. per år med 1,31 % -points (ligningen). 

Det trækker op eller kompenserer for mangler, hvis relevante metodiske overvejelser inddrages, 

f.eks. om kausalitet og hvilke andre faktorer, der kan have betydning i figur 2.” (En splittet verden) 

”Figur 2 viser en manglende sammenhæng mellem marginalskatteprocent og antal arbejdstimer i 

udvalgte OECD-lande. Dette kan konkluderes ud fra den meget lave R
2
-værdi.” (Arbejde). 

Det var ifølge censorerne ret forskelligt, hvor meget og hvad eksaminanderne skrev om tolkning af 

p-værdi og lineær regression. Mange elever kunne ikke tolke p-værdierne rigtigt, og ligeledes skrev 

mange alene om R
2
, men ikke om hældningskoefficienten i ligningen. Enkelte elever giver sig til at 

beregne p-værdier, hvilket ikke er meningen, da man skal alene kunne tolke de udleverede p-

værdier. Men der var også mange elever, der var blevet dygtige til at tolke de nye statistiske mål.  

Der er behov for, at eleverne bliver bedre til at tolke de nye statistiske mål. Lærerne kan bl.a. hente 

hjælp i ovenstående citater fra bedømmelsesvejledningerne, Vejledningen for Samfundsfag A og 

diverse materiale på fagkonsulentens side på emu’en. 

 

I fællesdelens opgaver med argumentér skulle der hver gang argumenteres imod et citat ud fra en 

bestemt grundholdning, og det var i år ud fra: 

- en liberalistisk grundholdning 

- en keynesiansk grundholdning 

En censor skriver: ”Der er en tendens til IKKE at bruge citatet, der først bliver udleveret kl. 10. 

Eleverne har altså arbejdet i gruppeforberedelsen med keynesianisme og skrevet en redegørelse, 

som så mere eller mindre er svaret - uden at man forholder sig til det efterfølgende citat.  Det skal 

derfor indskærpes over for eleverne, at de rent faktisk skal argumentere imod det, der står i citatet.” 

 

Om fællesdelens opgave med opstil en model skriver en anden censor: ”Samtlige elever havde (i 

modsætning til sidste år) alle lavet en oversigtsmodel. Det er ikke svært at finde faktorer vedr. 

vælger- og partiadfærd. Det, der er svært, er at finde faktorer, der forklarer ÆNDRINGEN i 

forholdet mellem vælger og parti. Her er problemet dog, at eleverne har siddet og øvet sig på at lave 

en model sammen UDEN at have bilagsteksten. Meget få har inkorporeret bilagstekstens pointer i 

besvarelsen…”  

 

Det er hermed indskærpet, at besvarelserne i fællesdelen skal bruge de bilag, der udleveres kl. 

10.00. 

 

I samtlige opgaver med sammenligning, diskussion og notat var der tilføjet et fagligt krav om, at der 

skulle anvendes teorier eller en bestemt faglig viden (begreber mm), som i år var om:  

- sociologisk teori 

- social arv og social mobilitet 

- medier og politisk meningsdannelse  

- økonomisk teori 

- velfærdsmodeller 

- politisk styring af økonomien 

- international økonomi 

- politiske ideologier 

- demokratiopfattelser 
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- partiadfærd 

- EU, europæisk integration og suverænitet 

- opfattelser af globalisering 

 

Disse præciseringer gør det mere tydeligt for eksaminanderne, hvad der kræves i opgaverne. 

Censorerne har fortsat meget forskellige holdninger til notat-genren, men mange giver udtryk for, at 

præciseringen af hvilken faglig viden, der skal anvendes i notatet, løfter kvaliteten af opgaven. 

 

Det er ikke nok blot at referere teori og begreber. Teori og begreber skal anvendes til at svare på 

spørgsmålet:  

- Begreber eller teorier om integration skal anvendes i sammenligningen fx til at karakterisere 

bilagenes opfattelse af EU’s udvikling, eller hvordan EU’s problemer skal løses.  

- Viden om partiadfærd fx Molins eller Kaare Strøms model skal anvendes til at diskutere, om SF 

fortsat skal deltage i regeringen.  

- Teorierne skal anvendes i diskussionen fx ved at modstille argumentationer ud fra Giddens og 

Bourdieu om, hvilken betydning det har for den enkeltes identitet at stå uden for arbejdsmarkedet. 

- Ideologier skal anvendes i diskussionen til at modstille argumentationer om fordele og ulemper 

ved at benytte skattelettelser til at øge beskæftigelsen. 

- Begreber eller teorier om medier og politisk meningsdannelse skal anvendes til at skrive et notat, 

der sætter Helle Thorning-Schmidt i stand til håndtere medierne, så de fremstiller regeringens 

økonomiske politik positivt.  

Se nærmere i bedømmelsesvejledningerne til de enkelte opgaver. 

 

Beregningskravet var som sidste år placeret i undersøgelsesopgaverne. Mindst en af tabellerne 

bestod af absolutte tal (kr., tons, personer, respondenter), som skulle omregnes til indekstal og/eller 

procenttal for at man kunne foretage rigtige konklusioner.  

 

It-opgaverne var formuleret som hidtil mht. brug af nettet og digitale muligheder. I de typiske 

undersøgelsesopgaver blev der udleveret færre figurer end i de ordinære opgaver, og der skulle til 

gengæld inddrages ”supplerende materiale”, som kan være fra nettet, men også kan være fra 

medbragt materiale. I bedømmelsesvejledningen blev det som sidste år præciseret, at man kan ”godt 

forestille sig en fremragende besvarelse, som blot inddrager et enkelt relevant supplerende 

materiale, da der i bedømmelsen skal tages højde for, at det tager en del tid at finde supplerende 

materiale”. I diskussions- og notatopgaver var brug af nettet en mulighed, men ikke et krav. Hvis 

man bruger nettet, skal der angives kilde. Udlevering af opgaven i digital form indebar, at der blev 

udleveret et TV-klip med debatoplæg eller reportage til diskussions-opgaverne og en eller flere 

tabeller i regneark med absolutte tal, som skulle bearbejdes for at kunne nå frem til rigtige svar på 

det stillede spørgsmål. 

 

 

3. Censorernes evaluering i tal 
 

Censorernes vurdering af årets sæt var som helhed meget positiv.  
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Tabel 4. Var opgaveformuleringerne klare og forståelige for eleverne? 

 

Ja i % 1a 1b A2 A3 B2 B3 C2 C3 

2013 sæt 1 89 77 87 84 96 93 100 95 

2013 it sæt 1 87 92 92 92 75 92 79 73 

2012 sæt 1 92 76 93 79 95 92 82 68 

2011 sæt 1 92 86 100 90 95 85 100 93 
Note: Svarmulighederne for censorerne til spørgsmålene i tabel 3-5 var Ja, Nogenlunde og Nej. Der er i tabel 4-6 kun 

medtaget Ja-svarene i % af alle svar.  

 

 

Censorernes vurdering af opgaveformuleringerne i 2013 ligger på det sædvanligt høje niveau (tabel 

4). Vurderingen af notat-opgaverne steg fra 68 % i 2012 til 73 % og 95 % i 2013 (C3-opgaverne i 

de nævnte år).  
 

 

Tabel 5. Gav opgaverne gode muligheder for at differentiere i bedømmelsen? 

 

Ja i % 1a 1b A2 A3 B2 B3 C2 C3 

2013 sæt 1 53 52 86 91 88 93 91 86 

2013 it 71 62 91 87 83 75 92 83 

2012 sæt 1 42 55 90 94 77 91 81 75 

2011 sæt 1 52 56 86 99 86 79 93 96 
Note: Se note til tabel 4. 

 

 

Censorernes vurdering af opgaverne i 2013 mht. mulighed for at differentiere ligger på det 

sædvanligt høje niveau. Differentieringsmulighederne vurderes alle år at være bedst i delopgaverne, 

og at være gode eller nogenlunde gode i fællesdelen.  

 

 

Tabel 6. Gav opgaverne gode muligheder for at bedømme elevernes evne til at opfylde faglige 

mål? 

 

Ja i % 1a 1b A2 A3 B2 B3 C2 C3 

2013 sæt 1 79 73 84 87 91 90 93 82 

2013 it 88 75 100 92 91 78 87 74 

2012 sæt 1 59 63 96 91 84 90 82 74 

2011 sæt 1 73 67 84 88 86 75 88 90 
Note: Se note til tabel 3. 

 

Censorernes vurdering af opgaverne mht. at bedømme opfyldelse af faglige mål ligger i 2013 meget 

højt i alle opgaverne. Censorernes vurdering af fællesdelen er steget i forhold til 2011 og 2012. Det 

kan skyldes, at der i 2013 ikke blev udleveret bilag til fællesdelen i gruppearbejdet.  

 

8. 8. 2013 

Bent Fischer-Nielsen 

fagkonsulent 


