
AT synopsis skabelon – klassisk 
 

Hovedafsnit Forklaring Omfang 

(i alt 3-5 s.) 

Forside Titel på emnet og angivelse af fagkombination (med niveauer).  

Indledning Skriv en kort og præcis indledning, der leder fra det overordnede AT-

emne til emnet for din undersøgelse. Gør det tydeligt, hvorfor dit fo-

kus er relevant inden for det overordnede AT-emne. 

ca. ½ side 

Problemformule-

ring   

Din indledning skal naturligt lede op til din problemformulering over 

en sag, der kan belyses ved hjælp af to fags teorier og metoder. Pro-

blemformuleringen er typisk formuleret som ét overordnet hoved-

spørgsmål, der lægger op til alle de taksonomiske niveauer:  

redegørelse, analyse, fortolkning, diskussion, vurdering. 

Underspørgsmål 

(Problemstillin-

ger) 

De 3-5 nummererede spørgsmål, der er nødvendige at undersøge for at 

besvare problemformuleringen. Husk at underspørgsmålene skal 

hænge sammen indbyrdes, og de skal være relevante i forhold til din 

undersøgelses fokus Anvend hv-spørgsmål til opstillingen af under-

spørgsmål, men sørg samtidig for at alle de taksonomiske niveauer er 

repræsenteret i underspørgsmålene samlet. 

ca. ½ side 

Empiri og me-

tode/teori 

Vis læseren, hvordan du griber din undersøgelse an: 

Empiri: Hvilke materialer har du anvendt? Hvorfor har du netop 

valgt dette materiale (fx værker, personer, begivenheder, eksperimen-

ter eller statistik)? 

Teorier og metoder: Hvordan anvender du fagene og deres teori og 

metoder i din undersøgelse? Hvorfor er de valgte teorier og metoder 

relevante i forhold til den sag, du undersøger? Hvilke fordele eller be-

grænsninger har de valgte fag, teorier og metoder i forhold til den 

sag, du undersøger? 

ca. ½-1 side 

Delkonklusioner Her behandler, besvarer og konkluderer du på de enkelte under-

spørgsmål. 

ca. 1½-2 si-

der 

Konklusion Den overordnede konklusion skal sammenfatte resultaterne af din 

undersøgelse og dermed besvare det spørgsmål, du stillede i pro-

blemformuleringen. 

Herudover skal du formulere spørgsmål til videre undersøgelse: 

Hvor gyldige/anvendelige er dine konklusioner? Hvordan kan dit ar-

bejde videreudvikles? Foreslå yderligere relevante undersøgelser og 

overvejelser om dette. 

ca. ½ side 

Perspektivering Perspektivér til studierapporten: Har du arbejdet med lignende pro-

blemstillinger eller metoder i andre AT-forløb? Herudover kan du 

vælge at perspektivere til forløb i fagene. 

ca. ½ side 

Litteraturliste  Litteraturliste, hvor du angiver anvendt materiale.  

Bilag Artikler, tekstuddrag, grafer, modeller, figurer mm., som du har an-

vendt direkte og væsentligt i dit arbejde, vedlægges som bilag. 

 

 


