PLAN FOR AT-terminsprøve september 2018
Valg af tema og fag.
Mandag d. 3.9. 2018:
Formål med dagen: Her bliver du præsenteret for temaet for AT-terminsprøven samt det
ressourcerum som hører til.
Desuden vil du få en time med videnskabsteori sammen med andre klasser af Flerfagligt Udvalg.
Du kan se hvilken time det drejer sig om i dit skema.
Senest kl. 16 skal du have valgt dine fag og det tema du gerne vil arbejde med, således at
vejledningen kan planlægges. Du afleverer dit valg af fag til dine lærere.
Selvstændigt arbejde og vejledning.
Onsdag d. 12.9 og torsdag d. 13.9
Formål med dagene: Her skal du arbejde med dine problemstillinger og din synopsis. Du vil i løbet
af de to dage få vejledning enten alene eller i grupper af dine lærere. Jo bedre du er forberedt jo
mere kan du få ud af vejledningen. Sørg for, at få udfyldt vejledningsarket her:
https://docs.google.com/document/d/1R68AZTj_WzTvY8Mg2xojcIR2FJIAVJ5N81PWkICI2Ew/edit
og få det delt med dine vejledere inden vejledningen. Det er vigtigt, at du udnytter tiden godt og
på dette tidspunkt allerede er nået et godt stykke med litteratursøgning og problemstillinger.
Aflevering af synopsis.
Du skal aflevere din synopsis senest d. 13.9 kl. 23.30.
Du kan finde link på din forside. Husk den officielle forside, som kan findes her:
https://www.greve-gym.dk/undervisning/skriftlige-opgaver/at/at-eksamen-2018-alternativer
Fremlæggelse
Du skal fremlægge din synopsis eller dele af den d. 17.9. Spørg dine lærere, hvornår du skal
fremlægge og hvordan det kommer til at foregå.
Synopsis
En AT-synopsis fungerer som udgangspunkt for den mundtlige eksamen. AT-synopsen giver
eksaminator og censor mulighed for at spørge ind til emnet. Det er derfor vigtigt at du afleverer
en fyldestgørende synopsis, da man derigennem har bedst mulighed for at påvirke samtalen. Er
dette ikke tilfældet har eksaminator og censor svært ved at forberede spørgsmål til synopsen, og
samtalen kan derfor blive meget upræcis. En nærmere gennemgang af hvordan en synopsis skal
bygges op, fremgår af synopsisvejledningen, som findes på skolens hjemmeside. Synopsen skal
fylde 3-5 sider og indeholde følgende:
• Elevens navn, klasse og skole
• Titel på emnet
• Fagkombination samt vejledere og om det er opgave A eller B
• Problemformulering
• Underspørgsmål

•

Præsentation og diskussion af hvilken empiri, teori og metode der er relevant i arbejdet
med dine underspørgsmål
• Delkonklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål
• En samlet konklusion
• Perspektivering til studierapporten
• Litteraturliste
Opfylder synopsen ikke ovenstående formelle krav, kan man ikke gå til den mundtlige eksamen i
AT.
Litteraturhenvisninger
Synopsen skal indeholde litteraturhenvisninger og en litteraturliste.
Bedømmelsen er en vurdering af, hvorvidt du lever op til nedenstående faglige mål, samt
hvorledes du udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof: ”De faglige mål med
almen studieforberedelse er, at eleverne skal kunne:
• 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
• 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”.
(citat fra Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx), 26.06.2013. Bilag 9: Almen
Studieforberedelse)

