SYNOPSISSKABELON (3-5 sider)

Udfyld undervejs i dit arbejde de steder, der er markeret med rødt.
Begynd med problemformulering og litteraturliste.
[Navn, klasse, Gymnasium, skoleår]
[Titel]
[Fagkombination + niveuer]

[Evt. lille indledning, fx fire linjer. En appetitvækker til sagen samt optakt til problemformuleringen]

Problemformulering
[Formulér med et spørgsmål, hvad det i bund og grund er, du vil undersøge med de to fag, du har valgt.
En god problemformulering lægger op til at inddrage begge fag og rejser et reelt spørgsmål, dvs. et
spørgsmål, du ikke i forvejen kender hele svaret på]

Underspørgsmål
[Hvert underspørgsmål skal helst virke umiddelbart relevant i forhold til problemformuleringen. Vær
bevidst om at dine underspørgsmål befinder sig på forskellige taksonomiske niveauer.]

Materialer, metode, teori
[Forklar, hvad dit fokus er. Skriv om, hvordan du (vil gribe eller) har grebet din undersøgelse an. Du
skal her konkret vise, hvordan du (vil finde eller) har fundet frem til svarene på dine underspørgsmål
ved hjælp af fagenes teorier og metoder i forhold til materialet. Brug begrundelsesmarkører (For at…,
Med henblik på at… , Derfor … da… fordi… … har jeg …)]
Et metodeafsnit formuleres i sin endelige form i førnutid, fordi man forklarer, hvad man har gjort. Men det kan være en god
idé først i undersøgelsesprocessen at formulere det i fremtid, dvs. som noget, man vil gøre.
Du kan gøre dig de metodiske overvejelser i et særskilt afsnit eller skrive det ind i besvarelsen af underspørgsmålene.

Delkonklusioner
[Besvar kortfattet hvert underspørgsmål, et ad gangen. Som hjælp for læseren kan du bruge
underspørgsmålene som overskrifter]

Samlet konklusion
[Sammenskriv de vigtigste pointer fra hver af dine delkonklusioner. Rund af med at formulere et eller
flere spørgsmål (om andre facetter af dit emne eller om tilgrænsende emner), det kunne være interessant
at arbejde videre med på baggrund af din konklusion]

Perspektivering til studierapporten
[Du skal kort vise overblik ved at referere til relevante sager, metoder eller teorier, som du tidligere har
arbejdet med i AT, og som står i din studierapport.]

Litteraturliste
[Du skal lave en alfabetisk opstillet liste over anvendt litteratur og øvrigt materiale (film, musik osv.).
Denne liste viser det materiale, du har arbejdet med, og du skal forvente at kunne blive spurgt ind til den
ved mundtlig fremlæggelse eller eksamen.]

