Gennemgang af faste elementer, samfundsfag

Skriv et notat
Et eksempel på en opgaveformulering er:
”Du er økonomisk-politik rådgiver for social- og integrationsminister Karen Hækkerup(S). Skriv et
notat som gør Karen Hækkerup i stand til at argumentere for, at det er økonomisk fornuftigt at
mindske den sociale ulighed. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag B4”.
(Samfundsfag A, Skriftlig Eksamen, 29.08.13)
Opgaveformuleringen indeholder en problemstilling og baggrunden for denne, samt en præcis
angivelse af afsender (fx økonomisk-politisk rådgiver) og modtager (fx partileder).
I et notat påtager du dig rollen som rådgiver, der udformer et notat, så realistisk som muligt til en
konkret modtager.
Du skal råde politikeren – i dette tilfælde social- og integrationsminister Karen Hækkerup til den
bedst mulige løsning på en problemstilling. Du skal skrive et nøgternt og sagligt notat i en formel
tone – ikke et personligt.
Et notat indeholder følgende elementer:
-

En eller flere strategier eller løsningsforslag. Om du kun opstiller én eller opstiller flere
strategier er ikke afgørende.
En gennemført faglig argumentation, hvor konsekvenser afdækkes, og fordele og ulemper
ved strategier eller løsningsforslag præsenteres. Således skal du foretage en diskussion af
fordele og ulemper ved strategier. Se eksempel i opgave her.

Du skal argumentere fagligt, anvende konkret viden om problemstillingen, relevante faglige
begreber og teorier. Samtidig skal du have fokus på opgavespørgsmålet.
Argumentationen skal indeholde dokumentation fx ud fra bilagene i opgave 2. Hvis der er krav om
at du tager udgangspunkt i et bilag, så lav gerne konkrete nedslag
Argumentationen kan indeholde et tidsperspektiv, således at du argumenterer for konsekvenser
på kort og på langt sigt.
Notatet afsluttes af en konklusion, der indeholder en klar og velbegrundet anbefaling af en
bestemt strategi eller et bestemt løsningsforslag.
Opbygning:
1) Indledning: Kort introduktion af problemstilling, evt. også af den politiske situation
politikeren står i.
2) Opstil en eller flere strategier
3) Konsekvenser. Fordele og ulemper ved strategierne kommenteres.
4) Konklusion – klar og begrundet anbefaling af en bestemt strategi.

