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Ved den afsluttende prøve i AT udmelder ministeriet en eksamensopgave med 
rammer for fagkombinationer i slutningen januar. Desuden medfølger et ressourcerum 
med materialer, der kan bruges som inspiration til at formulere en sag og en 
problemformulering, men man kan selvfølgelig også bruge andet materiale.  Man må 
gerne bruge materiale fra tidligere AT projekter eller skriftlige opgaver.  
Der er to opgavertyper i ministeriets eksamensopgave, og den ene af dem lægger op 
til at formulere en problemstilling og udarbejde et innovativt forslag til læsning af 
problemet.  I har ca. 2 uger med vejledning til at vælge en "sag" samt de to fag, der 
skal spille sammen i besvarelsen. I får dernæst vejledning og skriver en synopsis, som 
afleveres på skolen.  Skolen sender synopsen til lærer og censor i god tid før eksamen. 
Husk at det er elevens ansvar at medbringe en kopi af studierapporten til eksamen. 
 
Den afsluttende eksamen og votering varer ca. 30 min. og består af tre dele:  
• En synopsis på mellem 3-5 sider.  
• Et mundligt eksamensoplæg (evt. via et talepapir) på ca. 10 min.  
• En faglig samtale (diskussion) mellem elev, lærer og censor på ca. 14 min.  

Indhold	af	en	synopsis	(jvf.	læreplanen)	
1. Forside med navn, titel på emnet (sagen) og angivelse af fagkombination 
2. En problemformulering 

(konkret og præcis med ét 
klart fokus i forhold til den 
valgte sag. Det er også en 
god ide at begrunde din 
problemformulering (jvf. 
punkt 1 i Pentagonen). 
Problemformuleringen skal 
være formuleret som et 
spørgsmål, der giver 
mulighed for redegørelse, 
forklaring, analyse og 
vurdering; den skal kunne besvares besvares; og den skal give mulighed for at 
komme ind på metodiske spørgsmål).  

3. En præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med i forhold til 
problemformuleringen i den valgte sag. Skriv gerne hvilke der bliver lagt frem i 
det mundtlige oplæg. 

4. En diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante for at 
besvare de rejste problemstillinger. Skriv gerne hvilke der bliver inddraget i det 
mundtlige oplæg. 

5. Delkonklusioner på de enkelte underspørgsmål. 
6. En sammenfattende konklusion (som besvarer problemformuleringen) samt evt. 

formulering af spørgsmål til videre diskussion og undersøgelse. 
7. En litteraturliste (i et anerkendt format). Brug også henvisninger (fx APA som 

findes i word) i jeres synopsis.  
8. En perspektivering til studierapporten, dvs. et tilbageblik til de 

problemstillinger, teorier og metoder der er arbejdet med i AT i løbet af de tre år.  
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Synopsis	med	innovativt	løsingsforslag	
Opgaven i AT med innovation vil typisk indeholde krav om (1) at lave en 
problemformulering i forhold til den konkrete sag, (2) udarbejde et innovativt 
løsningsforslag samt (3) vurdere det konkrete løsningsforslag på et fagligt grundlag. I 
vejledningen til AT står der, at "et innovativt løsningsforslag skal forstås som et 
forslag, der har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt". Det 
betyder, at forslaget ikke behøver være nyt i absolut forstand. Det skal blot bidrage 
med noget nyt i den konkrete sammenhæng. Overordnet set er det vigtigt at være 
opmærksom på, at AT med innovativt løsningsforslag kører efter samme læreplan 
som AT uden innovativt løsningsforslag og vurderes efter de samme kriterier, dvs. de 
faglige mål for AT. Der skal også laves en synopsis.  

Indhold	af	synopsis	med	innovativt	løsningsforslag	
Helt overordnet skal synopsen indeholde de samme punkter som en almindelig AT 
synopsis, jvf. læreplanen, men der kan være nogle særlige punkter af interesse for det 
innovative løsningsforslag. Her følger en oversigt: 
1. Titel og fagkombination samt en begrundelse for valg af fag.  
2. Problemformulering med angivelse af (1) hvilket konkret problem det 

innovative løsningsforslag skal rette sig mod, (2) hvilken sammenhæng (kontekst) 
problemet indgår i, (3) hvem eller hvad problemet vedrører, og evt. (4) om der 
indgår ekstern partner.  

3. Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med: fx i relation til 
punkter som 'hvad er problemet',  'hvad skyldes problemet', 'hvad er problemets 
omfang' og 'hvad er konsekvenserne af problemet'. 

4. Diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet 
med underspørgsmålene. Her er det fx relevant at skitsere  

a. hvilken faglig viden og faglige metoder, der er anvendt i de to fag for at 
undersøge og udarbejde et løsningsforslag, Det vil være relevant at 
koncentrere sig om diskussion af fagene og deres faglige metoder i forhold 
til netop vurderingen af løsningsforslaget. 

b. hvad løsningsforslaget helt konkret går ud på, hvilke konsekvenser 
løsningsforslaget har, samt hvordan man har vurderet løsningsforslaget i 
forhold til det konkrete problem, som det innovative løsningsforslag skulle 
løse.  

5. Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål vil typisk relatere 
sig til punkt 3 og 4 i ovenstående.  

6. Sammenfattende konklusion i relation til problemformulering. Her vil man 
typisk foretage en opsummering og komme ind på hvordan og i hvilket omfang 
problemet er løst gennem det innovative løsningsforslag.  

7. Litteraturliste (anerkendt referencesystem og referencer i synopsen) 
8. Perspektivering til studierapporten dvs. et tilbageblik til de problemstillinger, 

teorier og metoder der er arbejdet med i AT i løbet af de tre år. Også de innovative 
projekter.  

Generelt	om	synopsen		
• Synopsen kan være skrevet i helsætninger eller i punktform. Den skal indeholde 

referencer til det brugte faglige materiale. Sørg for at den overordnede 
problemformulering samt underspørgsmål er tydeligt angivet. Ligeledes skal der 
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være en oversigt over din faglige dokumentation for en besvarelse af 
problemformulering (dvs. din faglige argumentation).  

• En synopsis er ikke en traditionel skriftlig opgave, hvor alt skrives ud. Det er 
snarere en oversigt over en sag, en problemformulering og en kortere oversigt 
over din faglige undersøgelse, og det forventes, at syopsens uddybes i den 
mundtlige fremlæggelse. Det er derfor helt normalt at henvise til en nærmere 
uddybning af punkter i synopsen til den mundtlige prøve.  

• Synopsen skal ikke læses op ved den mundtlige prøve (lav i stedet et talepapir). 
Fremlæggelsen skal bl.a. fokusere på at uddybe elementer af synopsen (som ikke 
er fuldt uddybet i synopsen, fordi der jo netop er tale om en synopsis). 

Den	mundtlige	fremlæggelse	i	AT	
• Den mundtlige prøve består af (1) en fremlæggelse af synopsen og (2) en 

efterfølgende samtale. Synopsen skal ses som et udgangspunkt for den mundtlige 
prøve, og din fremlæggelse skal ses som et springbræt for den efterfølgende 
samtale. Synopsen bedømmes ikke, men den lægger rammen for din 
fremlæggelse. 

• Find ud af hvad du vil fokusere på i din fremlæggelse, for du kan ikke nå det hele.  
• Du skal præsentere din sag og undersøgelsen af den gennem hovedpunkterne i 

synopsen. Dem kan du med fordel overføre til et talepapir (max 1 side i 
oversigtsform). Du skal have et klart fokus. Fokus i fremlæggelsen betyder, at det 
er de væsentlige punkter såsom sagen og undersøgelsen (dvs. 
problemformulering, underspørgsmål, anvendt empiri og teori, analyse og 
konklusion), samt ikke mindst hvordan de to valgte fag hver især og tilsammen 
har bidraget til at svare på problemformuleringen. Her skal du også komme ind 
på fagenes metoder inklusive muligheder og begrænsninger i forhold til 
undersøgelse af problemformuleringen. Du behøver ikke komme ind på samtlige 
mellemregninger. Lærer og censor har læst din synopsis.  

• Hvis du har ændret væsentligt på din synopsis siden den blev afleveret, vil det 
være en god ide at medbringe en kopi af den nye synopsis til hver af tilhørerne. 
Husk også at vedlægge evt. bilag, som du vil bruge.  

• Man skal ikke læse op af sin synopsis til prøven! Det er vigtigt at øve sig i 
fremlæggelsen før den mundtlige prøve. Brug talepapiret og øv dig i at fremlægge 
din sag ud fra en overordnet disposition. Det vil give dig tryghed, fordi du ved, 
hvad der står, og hvad du skal sige. Gå ikke til prøve uden at have øvet dig på 
fremlæggelsen. Brug evt. din gruppe til at lytte og give feedback.  

• Karakteren i AT gives på baggrund af den mundtlige fremlæggelse i forhold til de 
faglige mål.  

 

Disposition	for	talepapir	i	punktform	med	nøgleord	
• Indledning med præsentation af "sagen" og  problemformuleringen med 

tilhørende underspørgsmål. Dernæst gives en præsentation af undersøgelsens 
hovedresultater. Husk at dette er det første indtryk af din præstation, og den skal 
give tilhørerne en ide om, hvad der skal ske i forbindelse med fremlæggelsen.  

• En præsentation i punktform med synopsens problemstillinger (hoved- og 
underpunkter). Brug nøgleord på dit talepapir. Her kan du vælge at uddybe det 
mest centrale og interessante i din synopsis, for der kan altid spørges ind til resten. 
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Hvis du har fundet ud af noget nyt, siden du afleverede synopsen, så præsentér det 
her.  

• En kort præsentation af metoder i de anvendte fag samt en begrundelse for valg af 
de metoder eller fremgangsmåder, som du har benyttet dig af. For nogle fag vil 
det være metoder, men for andree fag vil det snarere være fremgangsmåder, fordi 
man anvender allerede eksisterende viden. Her kan det også være relevant at 
kommentere de metoder, som forskerne har anvendt i deres undersøgelser (bl.a. 
for at demonstrere 'indsigt i videnskabelig tankegang og elementære 
videnskabsteoretiske overvejelser'. 

• En kort redegørelse for det faglige samspil i forhold til netop denne sag. Det 
betyder, at du skal forholde dig til, hvordan fagene tilsammen har givet en indsigt, 
som fagene ikke kunne have givet hver for sig. Her kan man også berøre fagenes 
forskellige metoder. 

• En konklusion på synopsens problemstillinger og evt. præsentation af problemer, 
der ikke er løst i forbindelse med arbejdet (men som det måske kunne være 
interessant at tage fat på en anden gang).   

• En kort perspektivering til studierapporten (så check lige den også. Her forventes, 
at du trækker nogle tråde til emner og forløb, der er arbejdet med i AT). 

• Evt. forslag til hvad der kunne diskuteres i den efterfølgende samtale. 

Talepapir	(oversigt	over	disposition)	
1. Sagen - og hvorfor det er en sag →Problemformuleringen (og max 3 underspørgsmål). 
2. Medvirkende fag - og begrundelse for valget i forhold til den konkrete sag. 
3. Teori- og metodevalg samt begrundelse (fx. hvorfor specifik teori og empiri er valgt, 

hvilken fremgangsmåde (metode) undersøgelsen bygger på og hvorfor). 
4. Vigtigste punkter i min analyse (max 3). Hvad fandt jeg ud af, og hvordan nåede jeg frem 

til det? Analysen kan også forholde sig til metoder.  
5. Overordnet konklusion på undersøgelsen (kort). Kan evt. komme lige efter 1.  
6. Problemer i min undersøgelse? (evt. svagheder). 
7. Perspektivering (dvs. perspektivering af sagen men også kort perspektivering til 

studierapporten. 
8. Oplæg til samtale - hvilke punkter kunne være relevante? 

Lidt	om	den	faglige	samtale	
• Her har lærer og censor mulighed for at spørge ind til punkter i din fremlæggelse 

eller din synopsis. I princippet kan der spørges ind til alt i synopsen, dvs. du kan 
blive bedt om at uddybe et punkt eller forholde dig til en teori eller en metode. 
Man kan til gengæld ikke spørge ind til særfaglige ting, som ikke har noget at 
gøre med sagen i synopsen. 

• Lærer og censor kan også spørge ind til studierapporten.  

Karaktergivning	
Karakteren i AT gives på baggrund af målopfyldelse af de faglige mål i AT. 

Faglige	mål	for	AT	(2013	læreplanen)		
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507 - Bil9  læreplanen 
• Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder 
• Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag 

opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf. 
• Perspektivere sagen 



Nørre Gymnasium /2016 AT og synopsisprøve (Jette Hannibal) 

 6 

• Vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold 
til den konkrete sag 

• Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære 
videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag 

Oversigt	over	indhold	i	de	enkelte	dele	af	AT	
  

 
 

Indledning 
 
Introduktion til "en sag" og hvorfor den kan være 
relevant 
 
Problemformulering 
Hovedspørgsmål og underspørgsmål med reference til 
rammer og evt. bilagsmateriale 
 

 
 
+ 
 
 
 
+ 

 
 
+ 
 
 
 
+ 

 

Materiale 
Præsentation af anvendt materiale (empiri) fx digt 

+   

Teori, begreber og metode  
• Teori (relevant teori fra fag 
• Begrundelse af teorivalg 
• Begreber (definition) 
• Metoder  (præsenteres i synopsis) som kan belyse 

de rejste problemstillinger + begrundelse for valg  
Vigtigste punkter i analyse og diskussion i samtale 
(reference til bilag og brug af teori mm. til at analysere 
problemstillingen)  
 
svagheder / styrke i teori/metode mm. 
 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 

 
+  
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 

Delkonklusioner 
Dvs. konklusion på de enkelte underspørgsmål på 
baggrund af analysen; det skal være klart, hvordan du 
rent fagligt når frem til dine konklusioner) 
 

+ +  

Overordnet konklusion 
- klar forbindelse til problemformulering samt 
formulering af spørgsmål til videre undersøgelse 
Fx Andre spørgsmål som trænger sig på, andre mulige 
måder at gribe undersøgelsen an på – andre mulige svar 
på den rejste problemstilling – anvendelse af anden 
viden til at løse nogle af de problemer som er rejst 

+ + samt evt. 
vurdering af 
resultat af 
undersøgelsen 

 

litteraturliste (obligatorisk i synopsen) 
 

+   

Perspektivering til studierapporten 
Fx andre problemstillinger, teorier og metode i tidligere 
AT-forløb. 
evt. Perspektivering til historiske/nutidige 
sammenhænge 

 + 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

 


