Synopsis-model SG
Klassisk AT
_______________________________________________________
Hvad er en synopsis?
•
•
•
•
•

En synopsis er en sammenfattende oversigt, som kan danne grundlag for en større opgave eller
en mundtlig præsentation.
En synopsis skal vise, hvad der undersøges og hvordan, i modsætning til en disposition, som
kun angiver, hvilken rækkefølge et indhold er ordnet i.
En synopsis er ikke en fyldestgørende besvarelse af en opgave, men et oplæg, som ville kunne
ende med en sådan opgave.
Synopsen skrives i to fag, som repræsenterer to faglige områder.
En synopsis kan kun laves på baggrund af grundige overvejelser, undersøgelser og
litteraturstudier, og man skal have lavet det samme forarbejde som til en større skriftlig opgave
- Tænk det som 20-25 siders arbejde, som du reducerer til 3-5 sider.

Omfang
Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider. Forsiden tæller ikke med, men litteraturlisten gør.

Generel information og gode råd
•

•

Man kan enten skrive en individuel eller en gruppe-synopsis. Overvej i den forbindelse altid,
om det er en god idé at skrive sammen. Det kan eksempelvis være rigtig godt at arbejde
sammen med andre og dermed også få længere vejledningstid med vejledere. Det kan dog også
være svært at udnytte en synopsis, som man ikke selv har gennemarbejdet, og hvor man ikke
rigtig er inde i det stof, der er fremstillet i synopsen.
Det er en god idé, hvis elever med beslægtede emner arbejder sammen, støtter hinanden, er
hinandens kritiske læsere og måske også bruger hinanden i at øve sig i mundtlig fremlæggelse.

Afsnittets
overskrift

Afsnittets indhold

Forside

Angiv navn, klasse, fag, fagenes niveau, vejledere og titel.
Vælg en titel, som giver information om dit/jeres valgte emne

Indledning

Du kan lave en kort indledning, hvor du begrunder den valgte sag i
forhold til forløbets/årets AT-emne

Problemformulering

Det er en god ide at udtrykke din sag i en ”one-liner”.
Problemformuleringen skal skrives som en påstand, en hypotese, et
paradoks, en undren, et spørgsmål eller en kombination af disse.
Problemformuleringen skal afspejle, at begge fag er nødvendige for at lave
en fuldstændig besvarelse.
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Underspørgsmål

Opstil de underspørgsmål, der skal til for at besvare
problemformuleringen.
Underspørgsmålene skal opstilles i punktform og afspejle opgavens
struktur, fx fra det simple til det mere komplekse, eller fra det
redegørende til det diskuterende afhængig af de fag, du arbejder med.
Gode underspørgsmål er spørgsmål, som der ikke umiddelbart kan svares
ja eller nej på.

Diskussion af valg af
materialer, teorier og
metoder

Beskriv, hvordan du/I har brugt fagenes materialer, metoder og teorier til
at besvare underspørgsmålene.
Det er en god ide at angive hvilke fag, materialer, metoder/teorier, du har
anvendt i forbindelse med hvert enkelt underspørgsmål.
Vær konkret, dvs. forklar hvordan metoderne/teorierne og materialerne
bruges i din besvarelse og i dine delkonklusioner.
Diskutér metodernes, teoriernes og/eller materialernes relevans i forhold
til din sag og overvej evt., hvilke konsekvenser dine valg har for opgavens
besvarelse.

Delkonklusioner

Gør rede for de konklusioner, du er nået frem til som følge af arbejdet med
hvert af underspørgsmålene.
Dette bliver en fyldig del af synopsen, da du her skal skrive resultaterne af
analyser, fortolkninger og diskussioner.
Delkonklusionerne opstilles i punktform svarende til underspørgsmålene.

Konklusion

Konklusionen skal være en kort besvarelse af problemformuleringen. Vær
opmærksom på, at der skal være en klar forbindelse mellem
problemformulering, delkonklusioner og konklusion.
Konklusionen afsluttes med forslag til videre arbejde med din valgte sag.

Perspektivering til
studierapporten

Perspektiver til relevante sager eller metodebrug fra tidligere AT-forløb –
se studierapporten

Litteraturliste

Angiv anvendte bøger, tidsskrifter, internetadresser mm.
Følg skolens vejledning til litteraturhenvisninger.

Eksamen
Der er tre elementer i den afsluttende prøve:
a) synopsen (skriftligt oplæg til den mundtlige prøve)
b) den mundtlige fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen
c) dialogen med lærer og censor, som eleven lægger op til
Den mundtlige fremlæggelse skal vare ca. 10 min (ved hjælp af et talepapir)
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