Overvejelser om skriftlige eksamen
og forberedelse af eleverne
FIP-kursus 4.2.2021
Ved. Jakob Jensby

Kort om arbejdet i opgavekommissionen


Brainstormer på nye temaer juni 2021



Laver udkast af opgaverne fra juni til september/oktober 2021



2 opgavekommissionsmøder i efteråret 2021



Fra december 2021 til april 2022: Opsætning af opgaver samt
korrekturrunder.

Nye krav i samfundsfag: Hvordan tænker
vi opgaverne (tommelfingerregler)?
Alle er nu kørt ind på den nye ordning dvs. vi laver ikke længere opgaver til gammel
ordning.
Nye krav




Fællesdel: Kun 2 spørgeord : ”Hvad kan der udledes…” og ”Opstil hypoteser…”



Tre nye statistiske krav (”statistisk usikkerhed”, ”lineær regression + diagram” og ”beregninger + opstil diagram”).
Vi tilstræber (som tommelfingerregel), 2 ud af 3 skal være repræsenteret i hver opgave. Tanken bagved at opstille
et diagram er at give en ekstra ”visuel belønning” ligesom tanken bagved videoklip fx ideelt set er, at give et
indblik ind i en livsverden, som skrevne bilag har sværere ved.



Vi tilstræber en undersøgelsesopgave med metodekrav og en uden metodekrav i hver opgave samt en
sammenligning (lykkedes dog ikke altid).



Vi tænker gradvis (og nænsom) indførelse af nye kernestofkrav fx ”arbejdsmarkedsforhold”, ”rettigheder og pligter
i et demokratisk samfund (herunder ligestilling mellem kønnene)”, ”struktur og aktør”, ”markedsmekanismen og
politisk påvirkning heraf”. Faglige opbindinger vil være kernestoford eller noget der ligger tæt på.



Generelt tilstræber vi varierede opgaver både hvad angår hovedområder (3 ud af 4), nyt kernestof, nye
matematisk/statistiske krav og spørgeord/genrer. Dette vil også give forskellige elevtyper mulighed for at udfolde
sig.

Hold styr på træningen!
Hvordan har vi trænet/testet det i klassen?

Statur på elevernes kunnen

Statistisk usikkerhed

Dagens opgave den 15.1.2021

Lineær regression + diagram

Månedens test den 7.10.2021

Eleverne har svært ved at beregne. Skal trænes
intensivt.

Beregninger + opstilling af diagram

Aflevering af delopgave den 11.12.2020

Nye statistiske krav

Nyt kernestofkrav
Arbejdsmarkedsforhold

Aflevering af delopgave den 11.12.2020

Rettigheder og pligter i et demokratisk
samfund
Ligestilling mellem kønnene
Forholdet mellem struktur og aktør
Markedsmekanismen og politisk påvirkning
heraf

Lektion 8 i forløbet om køn og ligestilling.
Aflevering af delopgave B i vejledende sæt.

Adfærd på de sociale medier

Nye metodekrav
”Metodiske styrker og svagheder ved
anvendelsen af bilag

Aflevering af delopgave den 7.9.2020

Afkodning af spørgeord
Nedenfor kan de ”gamle” genrer og
krav anføres

Gruppeprojekt med minilex

Lektionsøvelse: Lektion 6 i forløbet om dansk
politik den 20.1.2021.

Forberedelse af eleverne: Dagens opgave
Hvad kan der af tabel 1 udledes om ændringerne i vælgernes
tilslutning til Venstre og Det Konservative Folkepartis fra
folketingsvalget i 2019 til 22. januar 2021.
Besvarelsen skal understøttes af beregninger af et 95%konfidensinterval for Venstre og Det Konservative Folkeparti, og du
skal anvende viden om partiadfærd.

Alle eleverne udregner og laver stikord til en besvarelse
og man gennemgår fælles i klassen.
Note: 1735 svarpersoner har deltaget i meningsmålingen fra DR.

Forberedelse af eleverne:
Månedens test


I grupper af tre for eleverne 20 minutter til at brainstorme på de to
opgaveformuleringer og skrive stikord til en besvarelse:

Forberedelse af eleverne:
Månedens test


Herefter får eleverne udleveret bilagene og skriver individuelt i 1
time og 10 minutter, hvorefter de afleverer efter timen.

Forberedelse af eleverne: Lektionsøvelse


Når I læser lektien til i dag skal I være meget opmærksom på, hvad
der står i noterne under tabellerne og figurerne.



Fokusér på følgende elementer: 1. Er det registerdata eller
surveydata 2. Hvis det er surveydata, hvor mange er så spurgt?
3. Hvilke parametre er undersøgelsen stratificeret efter? 4. Hvordan
er spørgsmålet stillet?
Tabel 1

Norstats måling den 3. juni 2019

Socialdemokratiet
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten
Det Konservative Folkeparti
Liberal Alliance
Socialistisk Folkeparti
Alternativet
det Radikale Venstre
Nye borgerlige

28,6
10,5
17,9
8,7
4,5
3,6
7,4
2,6
7,3
4,1

FV 5. juni 2019
Procent

1204 respondenter har svaret på følgende spørgsmål i et spørgeskema: ”Hvad ville du stemme, hvis der var valg i dag”? Dataindsamlingen er foretaget i
perioden 28-31 maj 2019 og er stratificeret ud fra parametrene køn, alder, region og uddannelse.

Eleverne skal i grupper finde to styrer og en svaghed ved hver af
tabellerne. De sætter sig efterfølgende sammen og diskuterer
deres resultater.

25,9
8,7
23,4
6,9
6,6
2,3
7,7
3
8,6
2,4

Forberedelse af eleverne:
Lektionsøvelse


Overvej nu, hvordan nedenstående interview med Hanne Eriksen
kan supplere og uddybede mønstre, du ser i tabel 1.

Interview med Hanne Eriksen i Berlingske den 8. juni 2019.
Jeg må ærligt erkende, at jeg var utroligt meget i tvivl om, hvad jeg skulle stemme ved dette
Folketingsvalg. Faktisk besluttede jeg mig kun 4 dage før valget, og min stemme endte med at
gå til Venstre og Lars Løkke Rasmussen, da han lancerer sin plan med et samarbejde hen over
midten. Jeg kan ikke udholde tanken om, at vi i den borgerlige blok skal være afhængig af
ekstreme stemmer fra højrefløjen…..

Forberedelse af eleverne: Aflevering af
delopgave: Sammenligning


Sammenligning:

Eleverne laver her et
arbejdsskema, som bruges til at
strukturere opgaven.

Syn på individets
ansvar
Sociologiske
begreber
Forholdet mellem
struktur og aktør

Bilag C1: Korsgaard Bilag C2: Harari

Bilag C3: Rasborg

Forberedelse af eleverne: Aflevering af
delopgave: Undersøgelse



Lektie til timen: Skriv en central pointe til hver af tabellerne og
figurene nedenfor.



Kædeøvelse i timen: Klip figurerne ud, placer dem i logisk
rækkefølge og skriv to linjer mellem hver af figurerne, hvorfor du har
koblet dem, som du har.



Opgaven afleveres om to uger.

Når flere børn indskrives i en privat institution, falder
antallet af offentlige ansatte.

Forberedelse af eleverne: Afkodning og
gruppeaflevering af minilex
Afkodning af spørgeord (udvalgte eksempler)
Opgaven består i følgende:
1. Hver gruppe skal skrive ud for hvert spørgeord, hvad den faglige opbinding dækker over
Fx skriver gruppen med ”Social differentiering”: sociale klasser. socialgrupper, livsformer og livsstile
2. Herefter skriver de kort hvilke begreber og teoretikere, som kan bruges i denne sammenhæng
3. De som har fået ansvar for metodiske opbindinger skal skrive, hvilke typer metoder, som hører under spørgeordet
•Hvis I har tid kan grupperne kort uddybe de begreber/teorier, som er henført til den konkrete opbinding
Produktkrav: Hver gruppe afleverer 2 sider til det fælles minilex.
Gruppe 1
Social
differentiering

Gruppe 2
Politisk
meningsdannel
se

Gruppe 3
Rettigheder og
pligter i et
demokratisk
samfund

Gruppe 4
Markedsmekanis
men og politisk
påvirkning heraf

Kulturelle
mønstre

Makroøkonomis
ke
sammenhæng
e

Bæredygtig
udvikling

Styring nationalt,
regionalt og
globalt

Gruppe 5
EU’s betydning
for den
økonomiske
udvikling i
Danmark

Gruppe 6
Statistiske mål,
herunder
lineær
regression og
statistisk
usikkerhed
Samfundsudvikli Målkonflikter
ng i lande på
forskellige
udviklingstrin

Gruppe 7
Casestudier

Komparativ
metode

Sparringsgrupper


Sparringsgruppe 1: Hvordan forbereder man bedst eleverne til eksamen i den daglige undervisning?:
Meet: https://meet.google.com/ubu-xftp-xwi



Sparringsgruppe 1a: Hvordan forbereder man bedst eleverne til eksamen i den daglige undervisning?
Meet: https://meet.google.com/ids-opmd-hjm



Sparringsgruppe 2: Hvordan forbereder man bedst eleverne til eksamen igennem deres skriftlige
afleveringer og sikrer en progression i det skriftlige arbejde? Meet: https://meet.google.com/gtt-ubypamo



Sparringsgruppe 2a: Hvordan forbereder man bedst eleverne til eksamen igennem deres skriftlige
afleveringer og sikrer en progression i det skriftlige arbejde? Meet: https://meet.google.com/jen-qpvepsu



Sparringsgruppe 3: Hvordan retter man bedst elevernes opgaver og giver feedback til dem på en måde,
som kan bruges fremadrettet? Meet: https://meet.google.com/zrt-uwtu-htp



Sparringsgruppe 3a: Hvordan retter man bedst elevernes opgaver og giver feedback til dem på en
måde, som kan bruges fremadrettet? Meet: https://meet.google.com/itf-cfct-kwr



Forslag til struktur i sparringsgrupperne

1.

Start med at præsentere jer selv

2.

Fremlæg på skift en god idé inden for jeres område

3.

Forsøg at afklare tvivlsspørgsmål eller medbring dem til den fælles opsamling

Vi mødes igen kl. 11 og hører om, hvad grupperne har drøftet og om I evt. har nogle tvivlsspørgsmål.

