Opstil/anvend model i samfundsfag - skriveskabelon:
1. Formål med at opstille/anvende model
I samfundsfag skal du kunne formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og
udviklingstendenser ved hjælp af andres eller egne modeller. Du skal vise, at du kan bruge
relevante begreber, teorier og faglig viden til at understøtte din model.
Eksempel: ”Opstil en model om årsager til ændringer i beskæftigelsen. Modellen skal
underbygges af faglige begrundelser”.
2. Forarbejde
Find ud af:
 Hvad er det for en problemstilling, du skal opstille en model for?
 Hvilke mulige sammenhænge er der angående problemstillingen?
 Hvilke begreber, teorier og faglig viden kan bruges for at understøtte din model?
I eksamensopgave kan du blive bedt om enten at opstille eller anvende en model:
Opstille en model: Her skal du på baggrund af noget materiale og din faglige viden opstille en
model, der angiver nogle faktorer/baggrundsvariable, som påvirker en problemstilling.
Anvende en model: Her får du i bilagsmaterialet udleveret en model, som du skal kunne
anvende til at tydeliggøre faglige sammenhænge. F.eks. ”Anvend Molins model til at forklare
Dansk Folkepartis holdning til EU” Her skal du altså bruge en allerede eksisterende model.
Forklar kort hvad modellen viser, og brug derefter hver af modellens elementer til at forklare,
hvorfor DF gør, som de gør.
3. Tekstdel
En model illustrerer nogle sammenhænge i en forenklet form, dvs. en forenkling af
virkeligheden. F.eks. kan en model indeholde en oversigt over (nogle af) de variable, der er
årsag til (eller konsekvens af) en given problemstilling.
En model kan ikke stå alene, men skal suppleres med nogle uddybende bemærkninger, hvor
du forklarer og begrunder de viste sammenhænge. Du skal give en faglig begrundelse for de
pile, du har tegnet. Brug begreber, teori eller viden i dine faglige begrundelser.
Lidt forenklet handler det ofte om at være kreativ og beskrive nogle tendenser eller mønstre
ved hjælp af ”kasser” og ”pile”
Kasser kan fx tegnes med brug af Indsæt, Tekstboks og pile kan tegnes med Indsæt, Figurer:
4. Vær opmærksom på, om du i opgaven med at opstille en model får vendt dine pile rigtigt.
Og om du i opgaven med at anvende en model tager udgangspunkt i den udleverede model.

