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1. Hvad er en AT-synopsis? 
En AT-synopsis er en kort sammenhængende oversigt over resultaterne af et tværfagligt arbejde 
med et emne/en sag. Emnet/sagen afgrænses af en overordnet problemformulering, som tydeligt 
viser, hvad der er synopsens fokus. 
 
AT-synopsen kan ikke stå alene. Den fungerer som den skriftlige del af den 3-delte prøve i AT: 
 1.  Synopsis - skriftlig, som afleveres længe før den mundtlige prøve. 
 2.  Mundtligt - dit mundtlige oplæg ved prøven, gerne med brug af disposition/talepapir. 
 3. Diskussion ved prøven, hvor indholdet i synopsen uddybes af dig og diskuteres med 

eksaminator og censor, og hvor studierapporten inddrages. 
 
Synopsen er udgangspunkt for dit oplæg ved den mundtlige prøve og for den efterfølgende 
diskussion. Den åbner for den mundtlige prøve – er for eksempel ikke en færdig dansk stil eller en 
afrundet fysikrapport.  
 
Synopsen bedømmes ikke selvstændigt – den skal først og fremmest give eksaminator, censor og 
dig selv et fornuftigt grundlag at diskutere på ved den mundtlige prøve. Din synopsis sætter 
dagsordenen for denne diskussion. 
 
2. Synopsen skal indeholde:  

 Titelblad med dit navn, titel på emnet/sagen og angivelse af fagkombination  
   Problemformulering
 Oversigt over problemstillinger  
 Konklusioner på problemstillinger 
 Oversigt over anvendte metoder 
 Samlet konklusion 
 Litteraturliste 
 Perspektivering til problemstillinger, teorier 

og metoder fra studierapporten 
 
Synopsen skal fylde 3 til 5 sider (ekskl. titelblad). 
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3. Valg af emne/sag 
Når du skal vælge et emne/en sag i et AT-forløb, vil der altid være et overordnet emne, som du skal 
tage afsæt i. 
Til den afsluttende AT-eksamen fastlægges det overordnede emne af Undervisningsministeriet, og 
du får både beskrivelsen af dette emne og et ressourcerum udleveret på en CD-rom. Herefter skal du 
i gang med at finde dit emne/din sag. 
 
Det er vigtigt, at du er helt sikker på, at dit valg af emne/sag kan danne basis for din undersøgelse. 
Derfor bør du i den indledende arbejdsfase stille følgende spørgsmål:  
 
”Hvis jeg vælger mit planlagte emne for min undersøgelse”: 
 
 1.  Hvad er undersøgelsens hovedspørgsmål, der senere skal udgøre problemformuleringen?: 

Hvad spørges der om?  
 2.  Hvad er undersøgelsens faglige formål?: Hvorfor spørges der?  
 3.  Hvilket materiale (undersøgelsens empiri, stof, data, fænomener) skal undersøges?: Hvad 

spørges der til?  
 4.  Hvilke(n) teori(er)/ hvilke metoder kan jeg anvende i undersøgelsen?: Hvad spørges der 

med?  
 5.  Hvordan vil jeg gå frem i min undersøgelse? (Arbejdsplan og den første rå disposition) 
 
På titelbladet skriver du emne/sag og hvilke fag, du har valgt på hvilket niveau. I indledningen skal 
du lave en kort præsentation af dit emne/din sag og begrunde dit valg af de fag eller hovedområder, 
der indgår i din synopsis.  
 
4. Problemformulering 
Den gode problemformulering opfylder følgende krav:  
 
- den er konkret, dvs. den drejer sig om ét problem eller ét/én hovedspørgsmål/hypotese/fokuspunkt 
- den er kort, dvs. man kan formulere den i én eller få sætninger 
- den kan bestå af et eller flere sammenhængende (under)spørgsmål 
- den kan indeholde en påstand, som du vil argumentere for  
- den skal tydeligt lægge op til en konklusion 
 
Disse punkter tilsammen sikrer nemlig, at din undersøgelse er afgrænset og fokuseret, og at man 
kan forvente, at du kommer frem til en klar konklusion. 
Problemformuleringen behøver ikke at være skrevet som deciderede spørgsmål, men den gode 
problemformulering vil oftest kunne omdannes til spørgsmål, som du forventes at besvare ved den 
mundtlige prøve. 
 
De enkelte fag og hovedområder har forskellig praksis med hensyn til udformning af 
problemformuleringer og opstilling af hypoteser. Det er en vigtig del af din studiekompetence, at du 
er bevidst om forskelligheden i fagenes og hovedområdernes traditioner. I AT-håndbogen kan du 
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finde oplysninger om de tre hovedområder i bogens Intro-afsnit - og i bogens hovedafsnit om de 
fags metoder, som du vil benytte i din synopsis. 
 
Lidt firkantet kan man sige: 
 
 -  Hvis man spørger med ’hvad’ (eller ’hvilken’, ’hvor’, ’hvem’), ønsker man typisk at 

beskrive, redegøre for og undersøge fænomener.  
 
 -  Hvis man spørger med ’hvorfor’, vil man forklare og fortolke. 
 
 -  Hvis man spørger med ’hvordan’, søger man at løse problemer eller sætte regler for, 

hvordan de burde løses.  
 
Alle tre typer spørgsmål kan kombineres efter behov - eller rettere efter, hvad undersøgelsen lægger 
op til: 
  
 - ’Hvad’ optræder ofte, når emnet for undersøgelsen er af sproglig/humanistisk karakter.  

 
- ’Hvorfor’ er hovedspørgeformen, når undersøgelsen falder ind under det  

  samfundsvidenskabelige og humanistiske område.  
 
- ’Hvordan’ optræder i emner, der hovedsageligt skal belyses samfundsfagligt eller 

naturvidenskabeligt.  
 
Det er meget vigtigt, at problemformuleringen tydeligt viser, at det drejer sig om en AT-synopsis. 
Den skal tydeligt dreje sig om din sag med vægt på det tværfaglige samarbejde mellem dine to fag. 
 
5. Oversigt over problemstillinger 
For at kunne besvare problemformuleringen udarbejdes et antal konkrete problemstillinger.  
Problemformuleringen kan fx indeholde hypoteser, som sættes på prøve for at se, om man enten kan 
forkaste, revidere eller acceptere dem.  
 
Husk, at problemformulering, problemstillinger og hypoteser er svære at lave, og at de kan ændre 
sig undervejs. Det kan føre til, at ét allerede formuleret afsnit skal omskrives/udvides, mens et andet 
afsnit kan udelades. 
 
6. Konklusioner på problemstillinger 
Du skal udarbejde delkonklusioner, der tager udgangspunkt i de opstillede problemstillinger. Du 
kan med fordel nummerere dine problemstillinger og lade disse numre svare til nummereringen af 
dine delkonklusioner. 
 
7. Oversigt over materialer, teorier og metoder 
I undersøgelsen af emnet/sagen og de valgte problemstillinger skal du kunne redegøre for, hvilke 
materialer, teorier og metoder, du har anvendt og kunne diskutere deres relevans for undersøgelsen. 
 
Du kan ofte med fordel indarbejde dele af din redegørelse for materiale, teori og metode i dine 
delkonklusioner, så delkonklusionerne både er af indholdsmæssig og metodisk/teoretisk karakter. 
Husk, at enhver form for teori og metode skal knyttes til et konkret materiale. Du skal altså ikke 
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komme med meget brede og generelle definitioner af teori og metode, som man kan finde i en 
lærebog. Skriv fx aldrig: ”Ved den kvalitative metode forstår man…” – og brug ikke ordet 
”hermeneutisk” i sig selv som eneste forklaring på humanistisk tilgang til et materiale. I AT-
håndbogen kan du læse mere om hovedområdernes og fagenes metoder. 
 
Materialer kan foruden konkrete værker, personer, begivenheder og genstande også være fx 
eksperimenter og statistisk materiale.  
 
Det eksperimentelle kan være repræsenteret i form af virtuelle forsøg, som tænkes gennemført – 
eller af konkrete, eksemplariske småskalaforsøg, der viser, at du behersker en metode. Find de 
relevante afsnit i AT-håndbogens beskrivelser af de eksperimentelle fag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Samlet konklusion 
Synopsen afsluttes med en konklusion, der skal fungere som en sammenfatning af undersøgelsen  
og - om muligt - give svar på den overordnede problemformulering, du skrev i indledningen.  
 
Hvis problemformuleringen består af flere sammenhængende problemer eller består af et sæt over- 
og underordnede spørgsmål, er det vigtigt, at der formuleres konklusioner til alle problemer og 
spørgsmål, som så inddrages i den samlede konklusion.  
 
I den samlede konklusion kan det også være naturligt, at du angiver ideer til, hvordan undersøgelsen 
af emnet/sagen kan fortsættes eller udbygges, evt. i form af spørgsmål til videre undersøgelse. Men 
du bør ikke introducere nye emner/sager i din konklusion. 
 
Husk, at en evaluering af din personlige skriveproces ikke skal indgå. Skriv aldrig: ”Det har været 
meget spændende at…” eller ”Jeg har lært meget af...”. 
 
9. Litteraturliste 
Når man skal skrive en hvilken som helst opgave, skal man kunne dokumentere det, man selv 
formulerer. Dette sker ved hjælp af noter, hvor man henviser til det materiale, man bygger sin 
opgave på. Dette materiale kan være trykte bøger og tidsskrifter eller være materiale fra internettet, 
fx sider fra et websted. Der gælder dog den regel, at uanset hvor man har sine oplysninger fra og 
uanset materialetype, skal der henvises korrekt til materialet. 
 
Litteraturlisten skal skrives som én fortløbende liste over alt det materiale, der er anvendt. Listen 
skal være ordnet alfabetisk efter forfatternes efternavn. 
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9.1. Bøger 
For trykte bøgers vedkommende er der tradition for at henvise på følgende måde:  
 
Forfatterefternavn, forfatterfornavn : ”Bogens titel”, udgivelsessted, udgivelsesdato.  
 
Ex: Eist, Irving og Larsen, Peter: ”Webstedet - om analyser af hjemmesider”, Gylling, 2002. 
 
9.2. Tidsskrifter 
For trykte tidsskrifters vedkommende er der tradition for at henvise på følgende måde:  
 
Forfatterefternavn, forfatterfornavn : ”Artiklens titel”, ”tidsskriftets navn”, tidsskriftets nummer, 
udgivelsessted, udgivelsesdato. 
 
Ex: Olsen, Olaf: ”Vikingerne i Irland” i ”Louisiana Revy”, 24.årg.nr.3, 1984. 
 
9.3. Elektronisk materiale 
Internettet er et flygtigt medie forstået på den måde, at sider lagt ud den ene dag ikke nødvendigvis 
kan genfindes dagen efter - eller viser sig at være ændret. 
 
Det er ikke altid muligt at finde ud af, hvem der er forfatter til det, du finder. Selv om forfatteren 
giver sig til kende med et navn, kan det ikke umiddelbart bedømmes, hvem han eller hun er og 
dermed, hvor troværdig en fremstilling, man står overfor. Det er heller ikke altid muligt at se, 
hvornår det, man læser, er skrevet. 
 
Disse forhold giver nogle problemer, når du skal henvise til elektroniske materialer, og derfor 
gælder nogle andre regler på dette område. 
 
Ved henvisning fra internettet gælder følgende:  
 
Forfatterefternavn, forfatterfornavn; ”websidens overskrift/titel”; webstedets navn/overskrift/titel; 
websidens dato eller dato for sidste opdatering; websidens adresse; dato for hvornår man har besøgt 
siden. 
 
Ex: Taylor, Todd og Walker Janice: ”Columbia Guide to Online Style”, Columbia University Press, 
15.5.2002, http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx_basic.html, besøgt 24.10.2002. 
 
I nogle opgaver kan du evt. vedlægge et print af de internetsider, du henviser til. Under alle 
omstændigheder skal du selv gemme disse sider, således at de kan printes ud som dokumentation og 
medtages til den mundtlige prøve. 
 
10. Perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten 
Synopsen skal indeholde et afsnit med perspektiveringer til relevante problemstillinger, teorier og 
metoder fra din medbragte studierapport. 
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Den mundtlige fremlæggelse ved eksamen 
 
Til den mundtlige prøve skal du først holde et oplæg af max 10 minutters varighed. Derefter skal 
der være en samtale/diskussion mellem dig, din lærer og din censor, som varer ca. 15 minutter. 
  
I dit oplæg skal du ikke spilde tiden med at læse op af din synopsis - den kender både du selv, 
eksaminator og censor i forvejen. Det er en bedre idé kort at præsentere emnet og 
problemformuleringen – og derefter gå direkte til konklusionen. Herefter kan du gå ind i din 
synopsis og demonstrere, hvordan du har benyttet de forskellige hovedområders teori og metoder i 
behandlingen af dit materiale. 
 
Lav en plan eller en disposition for dit oplæg – et talepapir! Måske er du blevet klogere, siden du 
skrev synopsen – eller måske har du ”gemt” nogle spændende ting, som kun var antydet i synopsen. 
Sådanne ting kan du tage med i dit oplæg. Det kan også være en god idé at afslutte dit oplæg med 
forslag til emner for den efterfølgende samtale med lærer og censor, fx konsekvenser af din 
undersøgelse, metodeproblemer og perspektivering - men det helt afgørende er, at du selv har gjort 
dig klare tanker om, hvad du vil bruge din taletid til. 
 
Samtalen/diskussionen tager udgangspunkt i dit oplæg og i din synopsis. Den har til formål at 
afklare uklarheder i oplæg og synopsis, og at finde ud af, hvor god du er til det tværfaglige og til de 
forskellige hovedområders arbejdsmetoder. Det enkeltfaglige kan komme på tale, men det er stadig 
sagen, der er det vigtigste. 
 
Du skal være forberedt på, at du kan blive spurgt om, hvordan dit arbejde med synopsen kan 
relateres til det, du tidligere har arbejdet med i AT. Derfor skal du medbringe din studierapport til 
den mundtlige prøve. 
 
Der går op til flere måneder (3 eller 4) fra du har afleveret din synopsis, til du skal til den mundtlige 
prøve. I den tid kan du arbejde videre med dit emne, finde nyt materiale osv. Det er bestemt tilladt 
at revidere de synspunkter/konklusioner, du er nået frem til i synopsen. Som tidligere nævnt er det 
allervigtigste dog, at du laver en plan. Det er jo din præstation ved den mundtlige prøve – og kun 
den – der er afgørende for den karakter, du får. 


