
Sådan	  laver	  du	  en	  AT-‐synopsis…	  
	  

	  

I	  nedenstående	  vejledning	  er	  det	  vigtigt	  at	  bemærke,	  om	  der	  skrives	  ”du	  skal”,	  ”vi	  anbefaler”	  eller	  ”du	  kan”.	  
	  

Forside	  
Du	  skal	  skrive	  navn	  og	  klasse,	  titel	  på	  emne,	  angivelse	  af	  fag	  og	  niveauer.	  

Indledning	  
Vi	  anbefaler,	  at	  du	  laver	  en	  kort	  indledning,	  der	  er	  en	  appetitvækker	  i	  forhold	  til	  sagen	  samt	  optakt	  til	  
problemformuleringen.	  

Problemformulering	  
Vi	  anbefaler,	  at	  du	  laver	  problemformuleringen	  som	  et	  spørgsmål.	  Problemformuleringen	  er	  det	  hovedspørgsmål,	  fagene	  
arbejder	  sammen	  om	  at	  besvare	  i	  projektet.	  

Underspørgsmål	  
Du	  skal	  formulere	  en	  række	  underspørgsmål,	  som	  er	  nødvendige	  at	  behandle	  for	  at	  nå	  en	  samlet	  besvarelse	  af	  
problemformuleringen.	  Du	  skal	  formulere	  dem	  som	  spørgsmål.	  Vær	  bevidst	  om	  at	  dine	  underspørgsmål	  befinder	  sig	  på	  
forskellige	  taksonomiske	  niveauer.	  

Materialer,	  metoder,	  teorier	  
Du	  skal	  lave	  en	  diskussion	  af	  de	  anvendte	  materialer,	  metoder	  og	  teorier.	  Du	  kan	  gøre	  det	  i	  et	  særskilt	  afsnit	  eller	  skrive	  
det	  ind	  i	  besvarelsen	  af	  underspørgsmålene.	  Du	  skal	  her	  konkret	  vise,	  hvordan	  du	  har	  fundet	  frem	  til	  svarene	  på	  dine	  
underspørgsmål	  ved	  hjælp	  af	  fagenes	  teorier	  og	  metoder	  i	  forhold	  til	  materialet.	  At	  du	  skal	  diskutere	  det	  betyder,	  at	  du	  
skal	  overveje,	  hvorfor	  du	  har	  gjort,	  som	  du	  har	  gjort.	  

Konklusioner	  på	  underspørgsmål	  
Du	  skal	  kortfattet	  besvare	  underspørgsmålene,	  et	  ad	  gangen.	  Det	  kan	  gøres	  i	  udfoldet	  tekst	  eller	  i	  punktform,	  men	  skal	  
altid	  være	  hele,	  forståelige	  sætninger.	  Vi	  anbefaler,	  at	  du	  påpeger	  hvilke	  arbejdsmetoder,	  du	  har	  anvendt	  for	  at	  nå	  frem	  
til	  konklusionerne	  på	  undersøgende/analyserende	  underspørgsmål.	  

Sammenfattende	  konklusion	  
Du	  skal	  skrive	  et	  samlet	  svar	  på	  din	  problemformulering	  ud	  fra	  den	  viden	  du	  har	  fået	  ved	  besvarelse	  af	  
underspørgsmålene.	  Du	  skal	  afslutte	  med	  at	  formulere	  et	  eller	  flere	  spørgsmål,	  som	  det	  kunne	  være	  interessant	  at	  
arbejde	  videre	  med	  på	  baggrund	  af	  din	  konklusion.	  

Litteraturliste	  
Du	  skal	  lave	  en	  alfabetisk	  opstillet	  liste	  over	  anvendt	  litteratur	  og	  øvrigt	  materiale	  (film,	  musik	  osv.).	  Denne	  liste	  viser	  det	  
materiale,	  du	  har	  arbejdet	  med,	  og	  du	  skal	  forvente	  at	  kunne	  blive	  spurgt	  ind	  til	  den	  ved	  mundtlig	  fremlæggelse	  eller	  
eksamen.	  

Perspektivering	  til	  studierapporten	  
Du	  skal	  kort	  vise	  overblik	  ved	  at	  referere	  til	  relevante	  sager,	  metoder	  eller	  teorier,	  som	  du	  tidligere	  har	  arbejdet	  med	  i	  
AT,	  og	  som	  står	  i	  din	  studierapport.	  

Synopsens	  omfang	  er	  3-‐5	  sider.	  
Din	  synopsis	  skal	  indeholde:	  
− titel	  og	  angivelse	  af	  fagkombination	  
− problemformulering	  
− præsentation	  af	  de	  underspørgsmål,	  der	  er	  arbejdet	  med	  
− diskussion	  af,	  hvilke	  materialer,	  metoder	  og	  teorier	  der	  er	  relevante	  i	  arbejdet	  

med	  underspørgsmålene	  
− konklusioner	  på	  arbejdet	  med	  de	  enkelte	  underspørgsmål	  
− en	  sammenfattende	  konklusion,	  som	  er	  klart	  relateret	  til	  problemformuleringen,	  

herunder	  formulering	  af	  spørgsmål	  til	  videre	  undersøgelse	  
− litteraturliste	  (tæller	  med	  i	  sideantal) 
− en	  perspektivering	  til	  studierapporten 


