
Opbygning af opgaveformulering
‘Traditionel’ opbygning: redegørelse – analyse - diskussion

Flerfaglig problemstilling (evt. overordnet spørgsmål)
• psykologisk viden og anvendelsen af denne (ved psykologisk 

viden forstås psykologiske teorier eller empiriske 
undersøgelser)

• engelskfaglig metode (analyse/fortolkning af fiktions- og 
sagprosatekster, herunder film)

• refleksion (diskussion, vurdering, sammenligning) over det 
flerfaglige samspil. 

Psykologisk viden; 
begrebsapparat; 
empiri ex. koblet 

på 
samfundsforhold i 
engelsksproget 

land

Analysere og 
fortolke 

problemstilling(er) 
i litterært værk, 

film, dokumentar 
el. lign.

Diskussion/ 
vurdering ex. 
forskelle i den 

litterære og den 
videnskabeligt 

funderede 
psykologiske 

viden

Fordele og ulemper?
+ Kendt struktur for 
eleverne
+ Tydeligt, hvad 
fagene bidrager med
-Kan være svært at 
skabe sammenhæng 
mellem afsnit
-Psykologi bliver alene 
brugt som 
redskabsfag 
-eleverne risikerer at 
analysere på fiktive 
problemstillinger
…



Opbygning af opgaveformulering
Alternativ opbygning: Engelskfaglig analyse/fortolkning – Psykologisk undersøgelse - Diskussion 

Flerfaglig problemstilling (evt. overordnet spørgsmål)
• engelskfaglig metode 
• psykologisk viden og anvendelsen af denne 
• refleksion over det flerfaglige samspil

Psykologisk viden; 
begrebsapparat; 
empiri ex. koblet 

på 
samfundsforhold i 
engelsksproget 

land

Analysere og 
fortolke 

problemstilling(er) 
i litterært værk, 

film, dokumentar 
el. lign.

Diskussion/ 
vurdering ex. 
forskelle i den 

litterære og den 
videnskabeligt 

funderede 
psykologiske 

viden

Fordele og ulemper?
+ Mindsker risikoen for 
at eleven bruger 
psykologisk viden til at 
analysere fiktive 
problemstillinger
- Ukendt struktur ”må 

jeg godt redegøre 
efter jeg har 
analyseret?”

- …



Eksempel – Hvorfor tiltrækkes nogle 
mennesker af hooliganismen?

Der ønskes en engelskfaglig analyse og fortolkning af 
John King: The Football Factory (1997) med henblik 
på romanens temaer (gruppetilhørsforhold) og 
budskab og dens sproglige virkemidler.

Med udgangspunkt i romanens temaer bedes du med 
brug af relevant psykologisk viden undersøge, hvorfor 
det kan være attraktivt at være en del af en gruppe 
hooligans. I din undersøgelse bedes du bl.a. inddrage 
bilag 2 “Nazister rekrutterer 15-årige fodboldfans”

Afslutningsvist bedes du diskutere om aktuelle 
samfundsforhold i England gør, at flere mennesker 
tiltrækkes af ekstremistiske miljøer. Inddrag holdninger 
fra bilag 2, The people versus the elite: John King on 
his Football Factory trilogy 20 years on.

På baggrund af relevant psykologisk viden om grupper og 
gruppetilhørsforhold bedes du undersøge, hvorfor det kan 
være attraktivt at være en del af en gruppe hooligans. I din 
undersøgelse bedes du bl.a. inddrage bilag 1 “Nazister 
rekrutterer 15-årige fodboldfans”.

Herefter bedes du foretage en stilistisk analyse og en 
argumentationsanalyse af udvalgte passager af Jason 
Marriners bog Kicking the Habit fra 2015. Den stilistiske 
analyse skal inddrage stilleje, ordvalg og virkemidler som for 
eksempel humor, og argumentationsanalysen skal afdække 
Marriners motivation for at deltage i fodboldvolden.

I forlængelse heraf bedes du kort forholde dig kritisk til, 
hvordan biografien fremstiller grupper i forhold til den 
psykologiske viden fra din redegørelse.
Afslutningsvist bedes du diskutere forskellige forklaringer på, 
at hooliganisme ofte fører til grov vold. Inddrag bl.a. bilag 2, I 
Was a Hooligan for 30 Years, and I Loved Every Second of It

Fiktivt 

Non-Fiktivt 



Eksempel - Hvilke konsekvenser kan omsorgssvigt få for den 
unges identitetsdannelse?
Fiktivt
Der ønskes en engelskfaglig analyse af Stephen 
Chbosky The Perks of being a Wallflower (2012) med 
særligt henblik på en personkarakteristik af Charlie og 
hvilken betydning fortællersynsvinklen og romanens 
form og genre har for forståelsen af hans oplevelse af 
traumet. Endvidere skal du kommentere på Charlies 
forhold til bøger.

Ud fra relevant psykologisk viden bedes du redegøre 
for unges identitetsdannelse og i forlængelse heraf 
undersøge, hvilke konsekvenser seksuelle overgreb 
kan få for den unges identitetsdannelse og 
relationsdannelse. Inddrag psykologifaglige pointer fra 
bilag 1, Sexual Assault and Identity Disruption, i din 
undersøgelse.

Diskutér og forhold dig kritisk til, hvorvidt den narrative 
terapi kan hjælpe de unge til at skabe en positiv 
livsfortælling efter overgrebet. Inddrag pointer fra bilag 
2, Om narrativ terapi med unge, i din besvarelse.

Non-fiktivt
Ud fra relevant psykologisk teori skal du undersøge, 
hvordan en stabil identitet udvikles og hvordan 
omsorgssvigt kan påvirke en sådan udvikling. Inddrag 
bilag 1, Børn, der oplever vold i familien, i din 
undersøgelse. 

Foretag en engelskfaglig analyse af bogen Educated
(Westover 2018), hvor du særligt inddrager 
Westwoods skrivestil og påviser typiske træk for 
genren (memoir). I analysen skal du blandt andet 
komme ind på hovedpersonens udvikling samt 
hendes forhold til sine forældre og broderen Shawn.

Diskutér, hvilke forhold, der i barnets miljø kan være 
med til at styrke resiliensen. Inddrag bilag 2, Child 
Maltreatment and Resilience in the Academic 
Environment, i din diskussion.



Opsamlende pointer og overvejelser

• Udgangspunkt i elevens problemformulering
• Elever såvel som vejledere er forskellige – derfor tilpas sprogbrug 

(mere eller mindre teksttunge formuleringer) og 
selvstændighedsgrad/sværhedsgrad

• Skal/skal ikke lave et overordnet spørgsmål?
• Det ‘ukendte’ i opgaveformuleringen. Skal/skal ikke vedlægge bilag?
• Balancen mellem enkeltfaglige og SRP-faglige mål, ex. om metoder i 

psykologi
• Når det andet fag ikke er engelsk
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