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1. Den tredelte synopsiseksamen 
 
Synopsiseksamen er ligesom AT-prøven i 2.g tredelt:   

 

Skriftlig del 
 

 

Mundtlig del 

 

1. Udarbejdelse og aflevering 
af en synopsis 
 

 

2. Mundtligt oplæg 
 

3. Samtale med eksaminator og cen-
sor 

 
Det er alene den mundtlige del, der bedømmes til eksamen, så her skal alle de interessante og 
selvstændige dele af dit arbejde præsenteres.  

 
Bagest i denne tekst findes en Model for synopsiseksamen, som kan hjælpe dig til overblik og sam-
menhæng mellem synopsen og den skriftlige eksamen.  
 
Modellen er en huskeliste over, hvad du skal have med for at opfylde kravene og målene for AT-
eksamen, og den giver en anbefaling af, hvad det kan være hensigtsmæssigt at medtage i synop-
sen, og til eksamen i henholdsvis dit mundtlige oplæg og i den efterfølgende samtale.   
 
Flere steder i modellen skal du selv vurdere, hvad og hvor meget du vil præsentere i de enkelte 
dele af den samlede formidling. Du kan selvfølgelig ikke bare udfylde skemaet med stikord og der-
med have en synopsis. Synopsen skal udformes som en selvstændig tekst med en klar markering 
af de forskellige elementer. 
Du behøver ikke i din formidling at følge modellen slavisk – du må gerne bytte om på punk-
terne eller slå nogle af punkterne sammen, hvis det er mere naturligt i sammenhængen.  
 

2. Arbejdsprocessen med synopsen 
Nedenfor er angivet forskellige faser i arbejdet med synopsen. De forskellige faser griber ind i hin-
anden, og det betyder, at man undervejs må ”gå tilbage” og ændre, tilpasse, forbedre etc.  
 

 Læsning af materialer i ressourcerummet for AT-opgaven 
 Idéfase  
 Valg af fag og emne  
 Planlægning af processen  
 Oneliner  
 Udfoldelse af underspørgsmål til onelineren 
 Videnindsamling med henblik på oneliner og underspørgsmål 
 Undersøgelse og bearbejdning 
 Planlægning af formidlingen i  

o - synopsen  
o - den mundtlige del 

 Synopsisskrivning 
 Forberedelse af den mundtlige eksamen 

o herunder talepapiret og 
o en generalprøve på det mundtlige oplæg  

 
 



   

 - 3 - 16.01.2017 

4. Gode råd til synopsisskrivning  
Skolen anbefaler, at I udarbejder synopsen i grupper  
Der er mange fordele ved at samles om et fælles emne/ en fælles sag og at skrive synopsen i grup-
per. I gruppen kan man støtte hinanden i arbejdet og udnytte fordelen ved arbejds- og videndeling 
samt gensidig respons. Hvis man arbejder med synopsen i grupper, vil man også samlet have mere 
vejledningstid med vejlederne.  
Men vi anbefaler stærkt, at i hver især skriver jeres egen synopsis med egne ord. 
Det vil altid være en fordel for jer til eksamen, at det er jer selv, der har formuleret de ord, I vil 
sige. 
 
Onelineren  
Krumtappen i dit arbejde med synopsen er onelineren. Den er udgangspunktet for din undersø-
gelse og den ”røde tråd” i din besvarelse. Onelineren angiver sagen og er knyttet til hovedkonklusi-
onen. Den er kort og fortæller præcist og afgrænset, hvad opgaven består af. En god oneliner inde-
holder ét hovedspørgsmål, der ”kalder på” en flerfaglig undersøgelse og et flerfagligt svar. Hoved-
spørgsmålet kan formuleres som en påstand, en undren eller et paradoks.  
Hovedspørgsmålet besvares i den afsluttende konklusion. For at kunne besvare sin oneliner 
stiller man en række underspørgsmål/ problemstillinger, som besvares i form af delkonklusio-
ner.  
 
Onelineren udformes ud fra de konkrete problemfelter og skal –  

 være konkret 
 kun have ét fokus 
 være præcis 
 formuleres som et spørgsmål, der kan og skal besvares 
 give mulighed for både redegørelse, analyse, vurdering og perspektivering 

 
Eksempler på gode AT-hovedspørgsmål 
 
Hvordan vil kunstig intelligens kunne påvirke mennesket i fremtiden? 
 
 
Hvordan kan impressionismen som kunstnerisk vision siges at være et redskab til belysning af 
det moderne menneskes psykologi? 
 
 
Hvordan og hvorfor formår Pia Kjærsgaard at overbevise en stor del af befolkningen om, at det 
fremmede og nye truer Danmarks tryghed? 
 

 
Videncentret  
Jette Hansen (JHA) er bekendt med AT-opgaven og står til rådighed med hjælp og vejledning til 
yderligere informationssøgning. 
 
Metakommunikér 
Det er hensigtsmæssigt, at du i synopsen kort nævner og forklarer, hvad du vil uddybe i den 
mundtlige del. Hermed viser du en sammenhæng mellem din skriftlige og din mundtlige fremlæg-
gelse.  
 
Synopsens omfang 
Synopsen skal fylde 3-5 sider + evt. bilag 
 
Litteraturliste - Synopsen skal indeholde en litteraturliste. 
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5. Gode råd til at få mest muligt ud af vejledningen  
 

1. Tag selv initiativet og mød aldrig vejlederen uforberedt 
 
2. Skriftligt til vejledning – og efter vejledning 

Mød altid op til vejledningssamtaler med et skriftligt oplæg. Det kvalificerer indholdet 
i samtalen og dermed dit udbytte. Det kan være et idépapir eller et papir, hvor du har ned-
skrevet dine overvejelser, spørgsmål eller problemer i punktform. Papiret skal kun have 
karakter af et notepapir. Skriv ned, når du er i tvivl om noget fagligt eller noget fremstil-
lingsmæssigt. Send dit oplæg til vejlederen forud for vejledningen, det kan f. eks. oprettes 
som Google-dokument, som du deler med dine vejledere.  
 
Det er også vigtigt at skrive noter under samtalen, så du ikke mister eller misforstår vigtige 
informationer. 

 
3. Få vejledning til det overordnede først: først onelineren, så metoder, teorier, begre-

ber, empiri og litteratur og endelig fremstillingen i synopsen.  
Du skal komme med udspillet. Send eller aflever dine overvejelser og spørgsmål til din(e) 
vejleder(e) inden selve vejledningen. 
 

4. Få konkret og fremadrettet vejledning 
Sørg for at få så konkrete kommentarer som muligt, så du kan revidere/tilpasse arbejdet 
ud fra dem. Læg op til, at vejledningen bliver fremadrettet, ved at I snakker om, hvad du så 
skal gøre.  
Husk også at få vejledning til tilrettelæggelsen af talepapiret og den mundtlige eksamen. 
Når synopsen er afleveret, står dine vejledere ikke længere til rådighed. 

 

6. Gode råd til mundtlig fremlæggelse 
Du bedømmes på det, der foregår til den mundtlige eksamen. Derfor er det vigtigt, at du kommer 
velforberedt til den mundtlige prøve. Her skal du præsentere det, der er vigtigst og mest selvstæn-
digt og interessant. Synopsen sætter rammerne for din mundtlige fremlæggelse. Du kan ved hjælp 
af Modellen (sidst i skriftet) og under vejledning finde frem til, hvad du vil fokusere på til den 
mundtlige prøve.  
 
Talepapir – Du bør undlade at læse op af din synopsis i din mundtlige fremlæggelse eller at bruge 
den som disposition.  
Lav en disposition – et talepapir – for den mundtlige del, hvor du i punktform har skrevet ned, 
hvad du vil sige (dine fokuspunkter) og i hvilken rækkefølge. Skriv ikke helsætninger i talepapiret, 
da det let kan forlede til oplæsning. Det er afgørende, at du har tænkt over, i hvilken rækkefølge 
det er logisk at præsentere tingene.   
 
Fokus – eksaminator og censor har læst synopsen, så du skal ikke gentage alt, der står i den. I sy-
nopsen skal du lægge op til, at der er punkter – væsentlige punkter – der først rigtigt præsenteres 
i det mundtlige oplæg. Vælg nogle fokuspunkter, som du går i dybden med i den mundtlige frem-
læggelse.  
 
Disposition for talepapiret: 

 Indledning, præsentation af emnet og onelineren. Af hensyn til sammenhængen i fremlæg-
gelsen præsenteres dernæst undersøgelsens hovedresultater. 
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 En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger fra synopsen, som 
du har lagt op til at ville forklare og uddybe ved eksamen. Husk, at det er i den mundtlige 
del, de rigtig interessante og selvstændige dele skal præsenteres.  

 Evt. nyt stof, der er kommet til, siden synopsen blev skrevet. 
 Hvordan fagenes metoder er blevet anvendt – herunder evt. hvorfor du har valgt de metoder 

eller den fremgangsmetode, du har brugt eller inddraget.  
 Hvorledes det faglige samspil har givet indsigt, som fagene ikke hver for sig ville havde kun-

net give. 
 En evt. revideret konklusion, hvor synopsen sammenfattes i lyset af det nye stof, der er kom-

met til. 
 Perspektivering til studierapporten. 

 
Generalprøve – du skal tale 10 minutter uden afbrydelse.  Lav derfor en generalprøve, så du 
har styr på tiden. Laver du om på noget efter generalprøven, så hold en ny generalprøve, så du er 
helt sikker på, hvad du vil sige, og at du holder tiden.  
Præsenter hver jeres mundtlige oplæg for hinanden i den gruppe, hvor I har arbejdet sammen, og 
giv hinanden respons på oplægget. 

 
Til den mundtlige fremlæggelse – Det er en god idé, at dispositionen præsenteres for eksamina-
tor og censor i starten af fremlæggelsen. Du skal endvidere overveje, hvilke nye bilag eller andre 
materialer det er relevant at give lærer og censor, så de kan følge dig i din fremlæggelse (fx et digt, 
en model, en statistik eller lign.). Vælg med omhu – tiden er begrænset! Det mundtlige oplæg skal 
struktureres, så du kan nå det, du vil.  
 
Studierapporten – Husk at medbringe den til eksamen!! Tjek i god tid, om du har indføjet dine 
egne onelinerer i de relevante forløb. 
 
Vurderingen – Til eksamen bliver du vurderet på, om du kan: 
 

– tilegne dig 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 
– 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. 
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7. Model for synopsiseksamen 
 

Huskeliste over de ting, du skal have med for at opfylde kravene og målene for eksamen. 
Du behøver ikke i din formidling at følge modellen slavisk, og du skal ikke skrive din tekst 
ind i skemaet. 
 

 Synopsen Det mundtlige 
oplæg til ek-
samen 

Dialogen 
til eksa-
men 

Emne og fagkombination 
Emne og fagkombination angives på forsiden af synopsen 

   

Indledning  
 
Introduktion til ”et problem” 
Evt. begrundelse for dit valg af sag og baggrunden for den 
sag, du undersøger i synopsen 
 
Oneliner 
En formulering af onelinerens hovedspørgsmål i synopsen. 
 
De underspørgsmål, der undersøges for at belyse oneline-
ren og hovedspørgsmålet i synopsen (de sidste kan evt. op-
deles på fag).  
 
En kort repetition af hovedspørgsmål og underspørgsmål i 
indledningen i det mundtlige oplæg  

   

Evt. centrale begreber og begrebsdefinitioner    
Materialet 
Præsentation af det anvendte materiale for undersøgelsen i 
synopsen  
 
Evt. diskussion af dit af valg af materiale i synopsen 
 
Anvendelsen af materialet uddybes i det mundtlige oplæg 

 
 
 
 
 
 
 

  

Teori 
Præsentation af relevante teorier fra fagene, der inddrages 
i arbejdet med oneliner og underspørgsmål i synopsen 
 
Diskussion af valg af teori i synopsen 
 
Valg/diskussion af teorier uddybes evt. i   
det mundtlige oplæg – og evt. i dialogen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metoder (herunder evt. videnskabsteori) 
Diskussion af hvilke metoder, der er relevante i arbejdet 
med underspørgsmålene.  
En kort præsentation af de metoder fra fagene, der er an-
vendt i arbejdet med underspørgsmålene, eller som er 
brugt i det anvendte materiale i synopsen  
(fortsat) 
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Synopsen Det mundtlige  
oplæg 

Dialogen 

Metodernes muligheder og begrænsninger diskuteres evt. 
yderligere i det mundtlige oplæg. 
– og/eller i dialogen 
 
Herunder kan videnskabsteoretisk viden inddrages 

   

Analyse (er naturligt knyttet til metoderne) 
Præsentation af de mest spændende momenter af din ana-
lyse/undersøgelse i det mundtlige oplæg  
 
Analyserne uddybes evt. i dialogen 

   

Delkonklusioner 
Præsentation af delkonklusionerne  - på de enkelte pro-
blemstillinger/ underspørgsmål (resultatet af undersøgel-
serene/ analyserne) i synopsen  

   

Konklusion 
Sammenfattende konklusion, som er klart relateret til ho-
vedspørgsmålet i onelineren i synopsen  
 
Formulering af spørgsmål til videre undersøgelse i synop-
sen 
 
Kort repetition af de væsentligste delkonklusioner og ho-
vedkonklusionen samt evt. vurdering af resultaterne i det 
mundtlige oplæg – diskuteres evt. i dialogen 
 

   

Perspektivering 
Perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra 
studierapporten i synopsen 
 
Evt. uddybning af perspektivering til problemstillinger, te-
orier og metoder fra den medbragte studierapport i det 
mundtlige oplæg  
 
– og/eller i dialogen 

   

Perspektivering til historiske og/eller nutidige sammen-
hænge, herunder evt. til relevante kunstneriske, videnska-
belige eller teknologiske nybrud i det mundtlige oplæg   
 
– og/eller i dialogen 

   

Litteraturliste  
 

  

 
 


