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1. Karakterfordeling  

 

Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel 1. Gennemsnittet blev på 

6,3, og 2,4 % bestod ikke prøven. Gennemsnit for 2012 er lidt højere end i 2011 og dumpeprocent 

er lidt lavere end i 2011. 

 

Andel af 12-taller steg fra et typisk niveau på ca. 4 % til 6,1 %, hvilket er positivt. Det var 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, hvilket er tilfredsstillende. Næsten 

alle skoler havde valgt at placere skriftlig samfundsfag på den første dag.  

 

Tabel 1. Karakterer til skriftlig prøve i samfundsfag i 2010-2012 

 

 2012 2012 2012 2012 2011 2010 

 Sæt 1 Sæt 2 It Total Total Total 

Gn.snit 6,25 6,57 6,38 6,3 6,1 6,1 

       

12 6,2 8,0 4,9 6,1 3,8 4,1 

10 18,6 19,0 20,6 18,9 18,8 17,9 

7 32,6 34,6 34,4 33,0 33,6 33 

4 28,6 26,8 27,7 28,4 28,1 30,6 

2 11,3 10,5 10,6 11,2 12,9 11,7 

0 2,5 0,7 1,7 2,3 2,7 2,7 

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

       

Antal 6034 410 1130 7554 6705 6301 
 

Tabel 1 viser endelige karakter indtastet på censormødet i Odense. Verificerede karakterer for samfundsfag og andre fag 

offentliggøres senere af UNI-C. 

 

 

Ud af 7554 elever skrev 1130 elever (15 %) den digitalt stillede opgave med adgang til internettet. 

Det er positivt, at så mange elever deltog 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 6,35 og som valgfag på 6,08. 

Forskellen i 2012 var større end i 2011, hvor SR-faget lå på 6,1 og valgfaget på 5,9. 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 (Rød eller blå?) fordelt på valg af delopgave 

 

1. censor sæt 1 2012 A B C Sæt 1 2012 

Gennemsnit 6,2 6,3 5,3 6,1 

     

Fordeling % 
DK’s 

økonomi   
DK’s 

udenrigspol  
Valget og 

værdierne   

12 8,6 7,2 3,8 6,3 

10 16,7 20,1 11,1 17,8 

7 31,2 31,4 29,2 31,4 

4 27,2 26,4 33,6 28,3 

2 12,9 11,3 17,7 12,7 

0 3,0 3,4 4,3 3,4 

-3 0,6 0,1 0,3 0,1 

     

Delopgaver %  27 60 14 100 

 

 

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

 

1. censor it 2012 A B C It 2012 

Gennemsnit 6,0 6,9 6,9 6,2 

     

Fordeling % 
Social 

arv i udd   
Udd og 

skillelinjer  
Udd og 

konk.evne   

12 5,1 8,9 7,6 6,1 

10 16,6 22,3 28,6 19,5 

7 32,6 34,4 27,6 31,4 

4 28,9 24,2 24,8 27,8 

2 14,0 8,9 11,0 12,7 

0 2,7 1,3 0,5 2,4 

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

     

Delopgaver %  68 14 18 100 

 

 

60 % af eleverne valgte opgaven med international politik i sæt 1. I it-opgaven valgte 68 % af 

eleverne opgaven med sociologi. 

 

Opgave C, hvor der skulle skrives et notat i spørgsmål 3, blev kun valgt af 14 % af eleverne og 

karaktergennemsnit var lavere end i opgaver, hvor spørgsmål 3 bestod af en diskussion. I it-opgaven 

valgte 18 % at skrive opgave B med notat, men her var gennemsnittet på 6,9 og dermed højere end 

gennemsnit for alle it-opgaverne. I it-opgaven med notat fik 8,9 % 12, hvilket er den højeste andel 

12-taller. Mange elever har altså lært, hvordan man skriver notat til 12, men få elever vælger denne 

genre. Der er behov for en præcisering og gode eksempler på, hvordan man skriver et godt notat, og 

hvordan man træner eleverne i at gøre det.  
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Man kan få hjælp til at skrive notat og de øvrige opgavetyper i vejledningen til samfundsfag A og 

på fagkonsulentens side på emu’en: 

http://www.emu.dk/gym/fag/sa/Undervisningsministeriet/Fagkonsulenten/index.html. Se under 

SKRIFTLIG SAMFUNDSFAG: ”Nyt materiale om opgavetyper og skriftlighed: Elevhandouts, 

øvelser mm”. Vælg ”Elevhandouts” og ”Samlet kompendie”, hvor alle opgavetyper er gennemgået. 

Fx er notat gennemgået i ”Elevhandouts” side 18-19 og i ”Samlet kompendie” side 77-95, hvor der 

er opgaver med stilladsering, fx et halvfærdigt notat der skal skrives færdigt (side 90).  

 

Der er stor forskel i karaktergennemsnit for de mange hold. For hold med mindst ti elever er højeste 

gennemsnit 9,93 og laveste gennemsnit er 2,64, og otte hold har fået et gennemsnit på over 8,5, og 

seks 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 otte skoler med hold med mindst ti elever, der har fået over 8,5 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 fem 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. Opgavetyperne og censorernes tilbagemeldinger 

 

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 2012. Censorerne udtrykte stor tilfredshed 

med, at de kunne anvende disse bedømmelsesvejledninger, som medvirkede til at sikre en national 

standard for bedømmelsen. 

 

I stort set alle i opgaver med sammenligning, diskussion og notat var der tilføjet et fagligt krav om, 

at der skulle anvendes teorier, begreber eller en bestemt faglig viden i besvarelsen.  

F.eks.: Du skal anvende …  

- teorier om international politik 

- økonomiske teorier 

- sociologisk teori 

- sociologiske begreber 

- begreberne hård og blød magt 

- viden om politiske partiers adfærd 

- viden om forholdet mellem partier og vælgere 

- viden om forskellige opfattelser af globalisering 

- viden om økonomisk vækst 

- viden om demokratiopfattelser 

- viden om integration i EU 

 

http://www.emu.dk/gym/fag/sa/Undervisningsministeriet/Fagkonsulenten/index.html
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Censorerne var meget positive i deres vurdering af disse faglige præciseringer. Præciseringer gør 

det mere tydeligt for eleverne, hvad der kræves i opgaven. Kravene løftede det faglige niveau i 

besvarelserne mht. anvendelse af teorier og begreber. Desuden blev det lettere for censorerne at 

differentiere i bedømmelsen, da det er tydeligt, om kravet er opfyldt eller ej.  

 

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

spørgsmålet:  

- Begreber skal anvendes i sammenligningen fx til at karakterisere bilagenes opfattelse af brug af 

hård og blød magt.  

- Teorierne skal anvendes i diskussionen fx ved at modstille argumentationer ud fra hver sin 

sociologiske teori som fx Giddens og Bourdieu. 

- Viden om politiske partiers adfærd fx Molins model skal anvendes til at skrive et notat. 

Se nærmere i bedømmelsesvejledningerne til de enkelte opgaver. 

 

Beregningskravet var i dette års opgaver placeret i undersøgelsesopgaverne. Mindst en af tabellerne 

bestod af absolutte tal, som skulle omregnes til indekstal og/eller procenttal for at man kunne 

foretage rigtige konklusioner. Eleverne skulle selv vurdere hvilke(n) af tabellerne, det gav mening 

at foretage beregninger på. Der var som hjælp i tabellens overskrift angivet, at det var ”Absolutte 

tal”. 

 

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” eller ”supplerende statistisk 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 primært 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. 

 

Censorernes vurdering af årets sæt var som helhed var meget positiv. Især anså censorerne det for 

positivt med de faglige præciseringer i sammenligning, diskussion og notat.  

 

Tabel 4. Var opgaveformuleringerne er klare og forståelige for eleverne? 

 

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

2012 sæt 1 92 76 82 93 79 95 92 82 68 

2012 net 58 88 88 94 100 82 88 82 76 

2011 sæt 1 92 86 48 100 90 95 85 100 93 

2010 sæt 2 98 76 73 93 76 82 86 90 68 
Note: Svarmulighederne for censorerne til spørgsmålene i tabel 3-5 var Ja, Nogenlunde og Nej. Der er i tabel 3-5 kun 

medtaget Ja-svarene i % af alle svar. 2012 net bygger på svar fra 16 censorer.  

 

 

Censorernes vurdering af opgaveformuleringerne i 2012 ligger på det sædvanligt høje niveau, 

hvilket er meget tilfredsstillende (tabel 4).  
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Der er på nogle hold fortsat problemer med hypoteseopgaven. På nogle hold har alle skrevet 

forklarende hypoteser. På andre hold er der ingen, der opstiller forklarende hypoteser, men i stedet 

nøjes med beskrivende hypoteser. En måde at tydeliggøre kravene for eleverne er at fremhæve, at 

de selv kan selv tjekke om en hypotese er forklarende, idet sætningen skal indeholde ordet ”fordi”, 

”da”, ”på grund af” eller lignende.  

 

Der er på nogle hold problemer med at opstille en model. På nogle hold opstiller alle en model med 

kasser og pile, mens man på andre hold nøjes med tekst. Eleverne skal trænes i, hvordan man 

ganske simpelt i Word indsætter ord i en kasse/ramme og tegner pile mellem to kasser, eller 

hvordan man kan bruge grafik til en model. 

 

Eleverne skal kunne mange opgavetyper. Det kan anbefales at bruge opgavetyperne ikke kun i de 

skriftlige opgaver, men i også den daglige undervisning. Det kan fx være, at man ud fra dagens 

lektie skal opstille en model, der kan forklare et bestemt fænomen. Eller at man skal opstille 

forklarende hypoteser ud fra en tabel, eller at man ud fra en bestemt ideologi/teori skal argumentere 

imod synpunkterne i en artikel. På den måde kan de mange opgavetyper bedre ”komme ind under 

huden”, end hvis det alene trænes i de skriftlige opgaver. 

 

Censorerne har fortsat meget forskellige opfattelser af notat-opgaven. Nogle mener, at hverken 

lærere eller elever kan lide opgavetypen, og at den skal afskaffes, mens andre mener, at eleverne får 

stadig mere styr på genren, og at den skal bevares. De faglige krav til notatet var præciseret i årets 

opgaver. Der stod fx, at det skulle være en ”fagligt begrundet strategi”, og at man skulle ”anvende 

viden om politiske partiers adfærd”.  Notatgenren passer fint med det overordnede ønske om, at 

eleverne skal lære at være mere innovative jf. formålet for stx. Notatet har et handlings- eller 

løsningsorienteret aspekt, som fremmer elevernes innovative kompetencer.  

Læs nærmere om notat-genren ovenfor. 
 

 

Tabel 5. Gav opgaverne gode muligheder for at differentiere i bedømmelsen, dvs. anvende hele 

karakterskalaen? 

 

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

2012 sæt 1 42 55 59 90 94 77 91 81 75 

2012 net 35 71 71 88 100 100 100 100 100 

2011 sæt 1 52 56 47 86 99 86 79 93 96 

2010 sæt 2 45 42 61 76 76 71 83 74 75 
Note: Se note til tabel 4. 

 

 

Censorernes vurdering af opgaverne i 2011 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. Forskellen kan skyldes, at besvarelserne af 

fællesdelen har visse fælles træk som følge af gruppearbejdet.  
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Tabel 6. Gav opgaverne gode muligheder for at bedømme elevernes evne til at opfylde faglige 

mål? 

 

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

2012 sæt 1 59 63 65 96 91 84 90 82 74 

2012 it 76 71 71 71 100 94 100 88 94 

2011 sæt 1 73 67 49 84 88 86 75 88 90 

2010 sæt 2 83 78 84 86 81 80 88 83 78 
Note: Se note til tabel 3. 

 

 

Censorernes vurdering af opgaverne mht. at bedømme opfyldelse af faglige mål ligger i 2012 højt i 

fællesdelen og meget højt i delopgaverne. Når fællesdelen ligger lavere end delopgaverne, kan det 

som i tabel 5 skyldes, at der er visse fælles træk i besvarelserne som følge af gruppearbejdet.  

 

I 2013 vil opgaverne i fællesdelen blive ændret således, at tabeller, figurer og citater først 

udleveres kl. 10 i 2. del af opgaven. Der vil kun være to spørgsmål i fællesdelen (1a og 1b), og 

opgavetypen ”Angiv og dokumentér” udgår.  

 

Det betyder, at alle elever fra nu af 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? 

Hvilke dele af kernestoffet skal anvendes til de enkelte spørgsmål? Står der direkte et krav om 

inddragelse af bestemt kernestof, eller skal vi selv finde ud af, hvilket kernestof der er relevant? 

Hvordan kan teori og begreber bruges bedst muligt til at svare på de forskellige spørgsmål? Hvilke 

delopgaver står vi bedst rustet til at besvare? Hvilke argumenter og teorier/begreber kan være 

relevant at modstille i diskussionsspørgsmål? Hvilke teorier/begreber og hvilke faglige argumenter 

kan det være relevant at inddrage i et notat? 

 

Der blev i februar 2012 udsendt ”Vejledende eksempler på opgaver” i forlængelse af den ny 

læreplan med større anvendelse af matematik i samfundsfag, og der vil i foråret 2013 blive udsendt 

yderligere to vejledende opgavesæt. Disse sæt viser desuden, at tabeller, figurer og citater til 

fællesdelen først bliver udleveret i 2. del af opgaven, og at der kun er to spørgsmål i fællesdelen, der 

dig stadig vejer med ca. 1/3.  

 

 

9. 8. 2012 

Bent Fischer-Nielsen 

fagkonsulent 

 


