
Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

FIP samfundsfag stx-hf 
20. og 21. marts 2019 

10.00-11.15: Workshop 1 

A. Vejledende opgavesæt 2 (stx) 
Oplæg, gruppearbejde og diskussion. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent 

B. Professionsrettede problemstillinger på hf (hf, vuc)  
Oplæg, gruppearbejde og diskussion. Mikkel Pedersen, Tønder Gymnasium 

 

11.20-12.15: Digitale kompetencer og digital dannelse 

Kort oplæg ved Bent Fischer-Nielsen inkl. Nyt om vejledninger mm.  

Derefter erfaringsudveksling i grupper med fokus på digitale produktioner 
(diagrammer, samskrevne produkter, præsentationer, 
spørgeskemaundersøgelser, video, screencast mm) og spot af politisk 
misinformation. Vær klar til at berette, hvordan samfundsfag på jeres skole 
fremmer elevernes digitale kompetencer og digitale dannelse. 
 

12.15-13.15: Frokost 

 

 
02-04-2019 

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Side 1 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Program eftermiddag 
13.15-14.15: Trump og USA  
– hvor stor indflydelse har præsident Trump på udviklingen i USA og på 
forholdet mellem USA og Europa? Casestudie som metode. 

Gorm Rye Olsen, professor i international politik, RUC.  

 

14.30-15.40: Workshop 2 

A. Samspil med tysk 
Konkrete eksempel på fagenes samarbejdsmuligheder.  
Kirsten Krehan, samfundsfag og tysk, Kolding Gymnasium og hf. 

B. Systematisk behandling af kvalitative data.  
Konkrete kvalitative øvelser til elever i interviews og observation, og 
introduktion til kodning af kvalitative data og brug af display.  
Vibeke Allerup Petersen, Frederiksborg Gymnasium. 

C. Statistisk usikkerhed, surveybanken og statistikbanken.  
Oplæg og øvelser. Bent Fischer-Nielsen. 

15.45-16.00: Evaluering: Spørgeskema fra GLE. Spørgsmål og afslutning. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Vejledende opgave sæt 2 
• Vejledende sæt 1 inkl. Lærerens Hæfte 

• Vejledende sæt 2 inkl. Lærerens Hæfte (pt. under 2018) 

• http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/stx/index.html  
 
 

Hvilke kommentarer har I til Vejledende opgave sæt 2 fx om 

1. Undersøgelse med samspil og kvantitative og kvalitative data og med krav om 
metodisk vurdering 

2. Undersøgelse med krav om beregning af konfidensintervaller 

3. Krav om anvendelse af viden i nye kernestofområder:  
1. Forholdet mellem aktør og struktur 

2. Ligestilling mellem kønnene 

3. Rettigheder og pligter i et demokratisk samfund 

4. Andet? 

Brug dokument med felter til de enkelet opgaver. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Forventede  
ændringer i vejledninger 1 
• Faglige mål om kritisk brug af materialer:  

Eleverne lærer om, hvordan politisk misinformation og fordrejede forklaringer 
spredes, og hvordan man kan forsøge at spotte det. (A/B/C) 

 

• Politiske skillelinjer og vælgeradfærd: Teori om skillelinjer som fx Lipset og 
Rokkan og teorier om vælgeradfærd som fx sociologisk teori om vælgeradfærd, 
rationelle teorier og issue voting-teori. (A) 

 

• Ligestilling mellem kønnene: Teorier om køn og kønssocialisering kan 
anvendes til at diskutere årsager til mangel på ligestilling. (A/B) 

 

• Metode: Eleverne lærer om samspillet mellem kvalitative og kvantitative data. 
(A/B/C) 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Forventede 
ændringer i vejledninger 2 

• It:  
- om produktion af egne videooptagelser  
- om at deltagelse i en demokratisk debat kan foregår på skolens intranet 
(A/B/C) 

 

• Samspil med andre fag: Om samspil med sprogfag. (A/B) 

 

• Prøve med 24 timers forberedelse: Om begrænset brug af engelsksproget 
materiale i bilagsmaterialet i opgaverne. (A /B) 

 

• Under metode er det slettet, at statistisk usikkerhed kan bruges til at undersøge 
forskelle i en tabel med en baggrundsvariabels betydning for holdninger eller 
adfærd, hvor man skal sammenligne to procentandele fra meningsmålinger. 
(A)  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Digitale 
kompetencer 

Informations-
kompetencer 

Deltagelses-
kompetencer 

Produktive 
kompetencer 

Kritiske 
kompetencer 

Vejledning om digitale 
kompetencer på uvm.dk  

http://www.uvm.dk/gymnasiale-

uddannelser/love-og-

regler/vejledning-lovgrundlag: 

 

Digitale kompetencer: 

1. Kritisk blik på digitale medier og 

værktøjer 

2. Digitale fællesskaber 

3. Informationssøgning 

4. Skabe digitale produkter 

 

Videoer og materiale om digitale 

kompetencer udarbejdet af  

DiDak, AU: 

https://emu.dk/stx/historie/arbejde

t-med-digital-dannelse-i-fagene  

 

DiDak: Pædagogiske formater 

180816-Vejledning-til-lov-og-bekendtgoerelse---Digitale-kompetencer.pdf
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Digitale kompetencer og 
digital dannelse. 
Almen dannelse 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Erfaringsudveksling om 
digitale kompetencer 

Runde: Hvordan fremmer samfundsfag på jeres skole elevernes digitale 
kompetencer og digitale dannelse? 

 

• Håndtering og visualisering af kvantitative data 

• Samskrevne produkter 

• Præsentationer 

• Spørgeskemaundersøgelser 

• Video-produktion 

• Screencast 

• Demokratisk samtale på sociale medier eller på skolens intranet 

• Spotte politisk misinformation og fordrejede forklaringer 

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/guide-saadan-spotter-du-de-falske-
nyheder-paa-nettet  

• Andet? 

12.15-13.15: Frokost 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Statistisk usikkerhed  
Surveybank  
Statistikbanken 
14.30-15.40 

Statistisk usikkerhed/konfidensintervaller 

• Øvelse: Beregn og fortolk (20 minutter) 

• Om brug af avisartikler og lidt om teorien bag (10 minutter) 
 

Surveybank 

• To øvelser om mænds og kvinder holdning til udlændinge: 
Konstruktion af tabel og diagram. Forenkling og overblik (20 min) 
 

Statistikbanken 

• Tre øvelser om udvikling i befolkningens uddannelsesniveau:  
Udvælge data, diagram, procentandele, omstrukturere tabel og sammenligne 
kommuner (20 minutter) 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Statistisk usikkerhed/ 
konfidensintervaller 
 

𝑝 ± 1,96 
𝑝 (100 − 𝑝)

𝑛
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Bent Fischer-Nielsen:  

Statistisk usikkerhed  

(uddrag fra kommende bog) 

 

 

Øvelse:  

Beregn og konkludér for SD, 

Venstre, DF, RV, NB og … 

p er procentandelen fx 28,2% 

n er stikprøvestørrelsen her 1.532 

BFN Statistisk usikkerhed.docx
BFN Statistisk usikkerhed.docx
BFN Statistisk usikkerhed.docx
BFN Statistisk usikkerhed.docx
BFN Statistisk usikkerhed.docx


Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Stikprøvestørrelsens 
betydning 
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Kilde: Egon Jensen og Torben Stener Nielsen:  

Metode og skriftlig fremstilling i samfundsfag.  Gyldendal 1984.  



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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95 % af tilfældene vil ligge inden for intervallet:     𝜋 ± 1,96 

𝜋 (100−𝜋)

𝑛
 

 

Vi kan være 95 % sikre på, at den sande værdi π for populationen ligger inden for  

konfidensintervallet (den fede sorte streg i Line 1) omkring den målte værdi π ”hat”. 

Kilde:  

Alan Agresti 

and Barbara 

Finlay (2009): 

Statistical 

Methods for the 

Social Sciences, 

Fourth Edition, 

Pearson 

Prentice Hall 

side 111. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Surveybank 
https://www.surveybanken.aau.dk/  

• Konstruere tabeller: Tabulation: Add to row og  
Add to column  
 

• Vælge procentuering lodret eller vandret, total eller  
vælge absolutte tal 
 

 

• Eksport til regneark 

• Diagrammer 
 
 

• Fjerne ubetydelige rækker/kolonner 
 

• Sammenlægge rækker/kolonner:  
Insert calculation -> Aggregate 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Øvelse i 
www.surveybank.aau.dk  
Test af hypotese: Der er ikke forskel på M og K’s holdning til indvandrere 

1. Vælg FV 2015, Variable Description, Baggrundsvariable/Politiske holdninger. 

• Konstruér en tabel (Tabulation) med Køn og en Politisk holdning om 
indvandring 

• Omdan til absolutte tal (Raw numbers) og eksportér til regneark 

• Gendan til procentandele. Overvej om det skal være Row percentage eller 
Column percentage 

• Hvad viser tabellen? Vælg diagram øverst.             Test hypotesen.   
 

2. Tilbage til tabel. Brug Insert calculation  
-> Aggregate til at sammenlægge Helt enig  
og Nærmest enig til Enig. Tilsvarende med uenig. 

• Fjern med brug af Change selection alle andre kategorier end Enig og Uenig. 

• Test hypotesen ud fra tabel. Vælg diagram. Giver det nye diagram bedre 
overblik? 

Hvis tid: Test en anden hypotese efter eget valg 
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http://www.surveybank.aau.dk/


Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Statistikbanken 
http://www.statistikbanken.dk  

 Man kan 

1. Bearbejde tallene i statistikbanken. Kræver viden om beregningsmetoder og 
diagramtyper. 

2. Eksportere data til Excel og bearbejde tallene i regneark 
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http://www.statistikbanken.dk/
http://www.statistikbanken.dk/


Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Statistikbanken.dk Øvelse om 
befolkningens uddannelse 

Øvelser. Konkludér undervejs, hvad tabeller, figurer og kort viser. 

1. Uddannelse > Bef.’s udd.status > Højest fuldførte uddannelse > HFUDD10 

• Forenkle: Flere valgmuligheder > Hovedgrupper (2 cifre) 

• Brug Ctrl til at vælge 2006 og 2018. Vis tabel. 

• (Eksportér evt. Excel) 

• Vælg Søjlediagram. Brug evt. Vend/drej. 

•  Gå tilbage. Tilføj med Ctrl-knap ”I alt” (og gentag 2006)-> Vis tabel 

•                    > Procent > Højst fuldførte udd. > I alt. Udelad oprindelige værdier.   

2. Vælg Mænd og Kvinder. 2006 og 2018. Beregn pct. 

• (Brug ”Valgfrit pivot” og flyt Køn til Hoved - hvis det virker.) 

3. Dansk herkomst, Indvandrere og Efterkommere. 2006 og 2018. 

• Beregn procent for I alt af uddannelse.  

4. Sammenlign befolkningens udd.sammensætning i en række kommuner. 

5. Konstruer landkort med gennemsnitlig indkomst og formue i kommunerne. 
Brug fx                                                                                                           
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

02-04-2019 

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Side 18 

Statistikbanken: 
Disponibel indkomst 2017. Kr. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Statistikbanken: 
Nettoformue pr. familie 2017. Kr. 

02-04-2019 

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Side 19 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Materialer 
• Vibeke Allerup Petersen, Anders Hassing og Per Henriksen: Metodebogen 

Columbus 2018 

• Christina Blach Hansen og Per Henriksen: Excel i samfundsfag. Columbus 2011 

• Bent Fischer-Nielsen og Kenneth Thue Nielsen: Vælgeradfærd og statistik. 
Columbus efteråret 2019 
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