Vejledning i at lave en god
problemformulering
Til undersøgelser - enkeltfaglige og flerfaglige
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Problemformulering - hvad og hvordan
Problemformuleringen:






består af et overordnet spørgsmål med (ca.) tre tilhørende underspørgsmål/punkter der skal bruges for at svare på det overordnede.
styrer din undersøgelse.
kan du ændre undervejs i arbejdet med at undersøge og skrive hvis du opdager den er for smal, for bred eller for upræcis, men du kan ikke ændre
den efter afleveringen
skal med i dit skriftlige produkt og besvares i konklusionen ud fra det du har fundet ud af i din undersøgelse (til SRP har dine vejledere omskabt
din problemformulering til en opgaveformulering - det er den du skal besvare)
skal med i en mundtlig fremlæggelse

Processen med at lave en problemformulering:


foregår ved at du indsnævrer dit fokus og overvejer mere og mere præcist
o Hvad interesserer mig?
o Hvad har jeg af faglig viden og materiale, og hvad mangler jeg af viden og materiale?
o Hvad er realistisk for mig at undersøge, og hvordan går jeg frem?

Tur rundt i en spiral:
Når du skal finde frem til en god problemformulering, er tre elementer vigtige hele tiden at have for øje. Du spørger dig selv om:
A. Gode spørgsmål
B. Dit materiale og dets begrænsninger
C. Din fremgangsmåde herunder det man kalder taksonomi.

Du bevæger dig ligesom i en spiral rundt mellem disse sammenhængende elementer.

Uddybning af vejen til problemformulering
Nedenfor i oversigten har vi uddybet hvad det er du skal spørge dig selv om “rundt i spiralen” for at finde frem til en god problemformulering.
Nogle gange vil det være godt at starte med at spørge til dit materiale, andre gange til hvilken rangorden/taksonomi du vil opbygge, andre gange til hvad
der undrer dig. Nogle fag vil måske starte i C og spørge til taksonomi først (fx samfundsfag), i andre fag vil man starte med A og finde en undren. Nogle
gange vil materialet B være det der sætter en i gang.

Du spørger både A. Problemformuleringens spørgsmål
til A, B og C og
fortsætter –
som i en spiral

B. Materiale

C. Fremgangsmåde og taksonomi, hvad gør jeg for at
komme i dybden?

Spørgsmål man
stiller

Hvilket materiale er spændende, og
hvorfor?
Hvad kan materialet bruges til at
svare på? Hvilket materiale er fagligt
relevant?
Hvad mangler jeg af materiale?
Kan jeg selv producere materiale?

Hvad foretager jeg mig med materialet? Hvordan finder jeg
relevante faglige metoder (se nedenfor)?
Hvordan sikrer jeg at jeg arbejder i dybden som det kræves?
Hvordan bevæger jeg mig fremad mod større og større viden
og kompleksitet i fagene?

Materiale andre har produceret og
som du henter viden fra: fx om en
teori, et fænomen, en forskers
fremstilling af en historisk periode
eller et biologisk forsøg.

Om valg af fagenes metoder, se nedenfor.
Man bruger også ordet progression om opgavens
fremadskriden. At der er en progression, vil sige at du i
opgaven bygger mere og mere viden op og sætter denne viden
sammen på en fagligt grundig, syntetiserende og selvstændig
måde.

Hvad er det?
Nogle forklaringer

Hvad undrer jeg mig over?
Er der et godt problem i dette?
Hvad kan være mit overordnede
spørgsmål, og hvad skal jeg finde ud af for
at kunne svare?
Hvad for tre (ca.) underspørgsmål kan give
mig svar på det overordnede? Er fagene
med?
Overspørgsmål: en undren, et problem.
Brug spørgeord som “Hvordan”, “På
hvilken måde...” der tydeliggør en
problematik.
1. underspørgsmål - måske med fokus på
det ene fag. Brug gerne spørgeordet
“hvordan”
2. underspørgsmål
3. underspørgsmål som ofte vil
sammensætte din undersøgelse i 1 og 2,
vise nuancer i dine svar og lede frem til
svaret på overspørgsmålet. Man kan også
sige at i 3. underspørgsmål begynder du at
syntetisere.
Det du undersøger ved hjælp af dine
underspørgsmål, skal belyse det
overordnede. Det kan fungere som en
slags belæg eller delmængder i din
argumentation frem mod konklusionen.
Nogle steder kaldes underspørgsmålene
for arbejdsspørgsmål.

Materiale som du analyserer
metodisk i fagene. Det som er dine
egne genstande i undersøgelsen. Fx
tekster/kilder fra den periode i dansk
og historie som analyseres til DHO,
dine cases eller eksperimenter til
SRO, andres forsøg, tabeller. Du skal
finde materiale som hører til fagets
såkaldte “genstandsfelt”. Det man
plejer at kunne spørge til og
undersøge i faget.

En taksonomi kan se ud på flere måder. Ofte går man fra et
simpelt niveau til et mere komplekst. Dele i en opgave kan
rumme flere taksonomiske niveauer. De tre underspørgsmål til
problemformuleringen kan ordnes taksonomisk.
En klassisk taksonomi består af:
Redegørelse: Her redegør du for andres viden. På den både får
du en baggrund for din egen undersøgelse.
Analyse (nogle fag kalder det undersøgelse): Her arbejder du
selvstændigt og metodisk med fx analyse af kilder eller tekster
Sammenligning/perspektivering, diskussion, vurdering
Dette vil ofte være det sidste spørgsmål hvor viden fra de
øvrige spørgsmål syntetiseres og evt. ny viden tilføjes. Ofte vil
denne del lede frem mod konklusionen, altså dit svar på
overspørgsmålet i problemformuleringen.

Du spørger både A. Problemformuleringens spørgsmål
til A, B og C og
fortsætter –
som i en spiral

B. Materiale

C. Fremgangsmåde og taksonomi, hvad gør jeg for at
komme i dybden?

Skal det med i det
skriftlige produkt?

I indledningen og undervejs og i
konklusionen

I indledningen og undervejs

Skal det med til
en fremlæggelse?

Ja (husk at det i SRP er lærernes version af
din problemformulering; det der hedder
Opgaveformulering)

I indledningen. Brug “opgavens
pentagon” så du får forklaret
sammenhængen mellem metode og
materiale. I henvisninger, noter og
litteraturliste.
Ja, men ofte kun materiale B.
Medbring altid (dele af) det
materiale du har undersøgt fx
skærmbilleder, modeller, citater

Man vil fremlægge det man selv har fundet ud af – i nogle fag
betyder det at man undlader redegørelserne som bygger på
andres viden.

Metoder skal også overvejes
Læs mere om hvordan metoder inddrages ved at læse i skolens vejledning i metoder og basal videnskabsteori. Den findes ved at følge dette link, som
åbner i nyt vindue: CGs hjemmeside, vejledninger (url: https://cg-gym.dk/eksamen/srp-og-sro/). På CG bruger vi ”Den videnskabelige basismodel” hvor et
af de centrale spørgsmål er netop ”Hvilket spørgsmål”. Altså problemformuleringen.
Den videnskabelige basismodel er udviklet af Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky. Modellens ordlyd er fra samme forfatteres
kapitel i Rangvid m.fl: Vidensmønstre, Systime, 2020.

Flerfaglig problemformulering – vær særlig opmærksom på
Når du laver en flerfaglig undersøgelse, er det vigtigt at begge fag skal kan "genkende" sig selv i det overordnede spørgsmål, og begge fag skal være
nødvendige for at besvare det. Sagen du undersøger, skal give fagene plads til at spille sammen
Det er altså centralt at du finder en sag der giver begge fag mulighed for at være ordentligt med i projektet. Begge fag skal være repræsenteret med både
deres genstandsfelt og deres metoder. I projektet skal der indgå den type materiale som I plejer at undersøge i de to fag (genstandsfelt), og I skal arbejde
med materialet på en måde som I kender fra de to fag (metode).
De to fag skal give mening og tilføje noget godt til undersøgelsen og altså ses i problemformuleringens overordnede spørgsmål og i den endelige opgave.

