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Køreplan AT-Årsprøve 2018 

Kære elev i 2g.  

AT-Årsprøve er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en 

synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige 

generelle information.  

Med venlig hilsen 

Mads  

 

 

Udarbejdelse af synopsis: 17. april – 9. maj  

Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2018  

 

Forløbet er en totrinsraket 

 Trin 1 er udarbejdelsen 

af den skriftlige 

synopsis. Ved årsprøven i 

år har du 23 dage til at 

gøre dette. Der vil være 

en særlig plan for denne 

periode, som du kan se i 

Lectio og i denne pjece.  

Trin 2 er den mundtlige 

årsprøve. Den mundtlige 

del er yderligere delt i to. 

• Del 2a: Er din 

fremlæggelse af din 

egen synopsis. 

• Del 2b: Er den 

efterfølgende 

samtale, der skal 

være mellem dig og 

eksaminator og 

censor. 
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Mål for den første vejledning:  

 

 

 

 

I denne runde skal du det meste af tiden sidde og arbejde med dit emne. De fleste vil 

sætte sig i kantinen, men hvis du arbejder bedre, hvor der er mere ro, må du finde et 

mere roligt sted.  

Trin 1 – den skriftlige del 

Selve opgaven: Du vil få udleveret en opgave, som 

dels består af et overordnet emne, dels af en opgave 

som du skal besvare. Derudover vil der være et 

såkaldt ressourcerum, som er en samling af links og 

litteraturforslag, som du kan benytte i forhold til det 

overordnede emne.  

Første vejledningsrunde: tirsdag den 17. april, kl. 9.50-11.25 

At du går hjem med ideer til mindst fire 

emner, som du kunne tænke dig at 

arbejde med. Du skal have skrevet dine 

ideer ned, så du kan arbejde videre med 

dem i næste runde.  

Du vil blive præsenteret for emnet af Mads 

i samlingsalen, hvorefter I går op i klassen 

sammen med en af de lærere, som du 

kender. I vil sammen i klassen arbejde med 

opgaven og finde gode ideer.  

Anden vejledningsrunde: fredag den 20. april, kl. 8.00-09.35 
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I kantinen vil der sidde en masse faglærere, som du forventes at kontakte. De vil 

svare dig på̊ de spørgsmål, som du kommer med. Du skal opsøge mindst tre af disse 

faglærere. Forklar dem om dine ideer og tal med dem om, hvordan dine ideer og 

problemstillinger kan løses ved hjælp af det ene eller det andet fags metoder og 

teorier og spørg dem, om de kender til noget godt materiale, som du kan bruge. 

Når du ikke lige taler med en vejleder, skal du arbejde med din opgave, finde 

materialer og begynde at sætte dig ind i dit stof. 

  

 

 

 

 

Nogle af dine egne lærere vil være til stede i disse timer, hvor du skal arbejde med 

din opgave. Medbring de materialer du har og søg at finde endnu mere. Du skal også 

nå at læse noget af dit materiale, så du kan blive klogere på dit emne, og så du kan 

begynde at udarbejde en problemformulering.  

At du bliver klar til at præsentere dine ideer for dine to 

vejledere.  

 

Præsenter dine ideer til din sag for de to vejledere. Hvilket materiale har du, hvad 

mangler du materiale til, ideer til problemformulering, problemstillinger, metoder 

osv. Det er dig, der skal komme med ideerne, så vejlederne kan give dig nogle gode 

råd. 

Mål for ”fagrunden”:  At du bliver klar til at vælge, hvilke to fag du vil arbejde 

med i denne opgave. Især skal du være opmærksom på, 

om der findes materiale, som du kan få fat i. Hvis der 

ikke gør, må du finde på noget andet.  

Du skal have noget materiale ”under armen”, inden du 

går hjem. 

Senest kl. 12 skal du have indsendt spørgeskemaet med 

valg af fag i Lectio. Husk at trykke INDSEND!  

Du kan kun vælge mellem fag, du har og/eller har haft 

tidligere i dit gymnasieforløb. I selve opgaven står der, 

hvilke krav du skal overholde.  

Hvilke fag kan du vælge?  

Onsdag den 25. april kl. 12.00-15.20 

Mål for vejledningen 

den 25. april.  

Møde med begge vejledere mandag den 30. april kl. 12.00-15.20 
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Møde med begge dine vejledere, hvor du forklarer dit brug af materialet og den 

metode du har anvendt. Hvordan og hvilke metoder er anvendt.  

I denne runde er det vigtigt at du går i dialog med dine 

vejledere om synopsens indhold og får rettet 

problemformulering og problemstillinger til.  

 

 

 

Dine vejledere vil være til stede i noget af tiden. Brug dem når de er der. Resten af 

tiden skal du arbejde selvstændigt med din opgave. Slå dig gerne sammen med nogen 

af de andre ”studerende”, som du kan diskutere med undervejs.  

  

Skrivedag på skolen. Du skal arbejde med opgaven. Dine vejledere vil være der, men 

ikke hele tiden. Opgaven skal afleveres senest kl. 15.00. Du vil få nærmere 

information om afleveringen.  

Mål for vejledningen 

mandag den 30. 

april:  

At du er helt sikker på, at du er på rette spor i valg af fag, 

emne, materiale, metoder og problemformulering. 

Du får en tid, hvor du møder begge dine vejledere. 

Resten af tiden skal du bruge på at arbejde med din 

opgave.  

Fredag den 4. maj kl. 8.00-11.25 

Mandag den 7. maj kl. 12.00-15.20 

Tirsdag den 8. maj kl. 9.50-13.45 

 

Onsdag den 9. maj kl. 8.00-15.00 

Møde med begge vejledere onsdag den 2. maj kl. 12.00-15.20 

Mål for vejledningen 

onsdag den 2. maj:  
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Synopsens indhold har du lært om i et tidligere AT-forløb, og det er derfor vigtigt, at du har 

materialet fra dette forløb ved hånden, når du skal lave din synopsis. Medbring også̊ AT-

håndbogen.  

 

 

 

 

 

 

 

Den røde tråd er din ”evne til at kombinere og formidle viden fra de valgte fag og 

hovedområder”. ”Fremlæggelsen er bindeleddet mellem synopsen og den faglige 

Trin 2 – den mundtlige del 

Mødepligt til vejledning – JA!  

Forberedelse til den mundtlige årsprøve: I 

perioden fra du har afleveret din synopsis og 

frem til den mundtlige prøve er det tilladt og 

anbefalelsesværdigt at arbejde videre med 

din opgave. Du kan ikke lave din synopsis 

om, men du kan godt finde nyt materiale, 

som du kan bruge til prøven.  

Du skal til prøven forberede et oplæg, hvor 

du har ca. 7 minutters taletid, hvor hverken 

eksaminator eller censor bryder ind. Det er 

derfor vigtigt, at du til mindste detalje har 

forberedt, hvad du skal/kan nå at sige.  

Den mundtlige prøve – Del 2a – fremlæggelsen. 
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diskussion” med eksaminator og censor. Anbring det fagligt mest interessante og 

selvstændige i denne del.  

Det er en dårlig ide at læse op af et stykke papir. Brug i stedet 

et talepapir, et diasshow, plancher, overheads eller lignende, 

så du kan styre din fremlæggelse uden at være bundet for 

meget. Du skal øve det på forhånd, så du er sikker på, at du 

holder dig inden for tidsrammen samtidig med, at du får det 

vigtigste med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær opmærksom på:  

Du kan f.eks. gå ud fra følgende disposition: 

• Kort indledning med afsæt i synopsen  

• Fremlæg det vigtigste og mest selvstændige din 

synopsis  

• Forklar hvordan du er kommet frem til det, du har 

fundet ud af. Kom ind på materialer/empiri, teori 

og metode.  

• Diskuter muligheder, begrænsninger og 

perspektiver i forhold til det, du er kommet 

frem til i din synopsis  

• Hvordan forholder dit arbejde med denne 

synopsis sig i forhold til, hvordan og med hvad du 

har arbejdet med i almen studieforberedelse i hele 

gymnasieforløbet? Du skal medbringe din 

studierapport til den mundtlige eksamen/årsprøve  

• Afslut din fremlæggelse med forslag til emner for 

den efterfølgende samtale med eksaminator og 

censor; fx konsekvenser, metodeproblemer og 

perspektiver.  
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Denne del er til årsprøven i 2.g planlagt til at vare ca. 10-13 minutter.  

 

 

Den mundtlige prøve – del 2b – samtalen 

Lærer og eksaminator vil herefter spørge til 

uklarheder i fremlæggelsen og synopsen. 

Det er deres opgave at finde ud af, hvor god 

du er til det enkeltfaglige og tværfaglige. 

De kan finde på at drage paralleller til din 

studierapport, f.eks. for at spørge nærmere 

til de forskellige hovedområders 

arbejdsmetoder. Det er dog ikke meningen, 

at du skal kunne redegøre for 

indholdsmæssige detaljer i alle tidligere 

afviklede emneforløb 
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- 7 minutters elevtaletid uden afbrydelser  

- 10-13 minutters samtale og spørgsmål - eksaminator og censor bedømmer 

- samtale mellem de tre parter  

 

 

Bedømmelsen 

Hvad skal du kunne? 

Tidsplan for den mundtlige prøve 

Lærer og eksaminator vil bedømme din 

præstation og give dig en samlet karakter 

i forhold til de faglige mål for AT. 

Du vil desuden til denne prøve (men ikke 

til eksamen) få en vurdering af synopsens 

kvalitet i forhold til at danne grundlag for 

din mundtlige præstation.  

- Du skal kunne tilegne dig viden om en sag ved 

anvendelse af relevante fag og metoder.  

- Du skal kunne foretage valg, afgrænsning og 

præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag 

opstille og behandle en problemformulering samt 

selvstændigt fremlægge resultatet heraf.  

- Du skal kunne perspektivere sagen  

- Du skal kunne vurdere de forskellige fags og faglige 

metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den 

konkrete sag  

- Du skal demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang 

og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser 

i forhold til den konkrete sag. 
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Du vil i år til prøven få en grundig evaluering, så du ved, hvad du kan gøre 

anderledes og bedre næste år. 

 

 

GOD ARBEJDSLYST! 

 

Evaluering 


