AT-synopsis
Titel og fag
Her angiver du titel og fag med niveau.

Indledning
I indledningen skal du kort præsentere og beskrive din sag og begrunde hvorfor det er fagligt relevant og interessant.

Problemformulering
I problemformuleringen beskriver du det problem, du vil undersøge. Problemformuleringen skal kalde på et
samarbejde mellem de deltagende fag. Bør udformes som en undren / et paradoks / en hypotese / et spørgsmål.

Underspørgsmål 1

Underspørgsmål 2

Underspørgsmål 3

Problemformuleringen udspalter sig til et antal underspørgsmål, som er de spørgsmål, der er nødvendige at besvare for at kunne
besvare problemformuleringen. Underspørgsmålene skal have en stigende sværhedsgrad, da de skal lægge op til, at du kommer
igennem niveau 1-4 i solotaksonomien. Desuden skal underspørgsmålene kalde på de deltagende fag.

Metodevalg 1

Metodevalg 2

Metodevalg 3

Her skal du forklare, hvilke materialer, metoder og teorier du har anvendt og evt. gøre dig overvejelser over andre
potentielle metoder og teorier du KUNNE have anvendt. Metode handler lidt forsimplet om at du skal kunne forklare
hvad du har gjort for at kunne besvare hvert enkelt underspørgsmål. Hvis du redegør for resultater, andre er nået
frem til, skal du forklare deres bagvedliggende metoder.

Delkonklusion 1

Delkonklusion 2

Delkonklusion 3

Her skal du i korte formuleringer lave en konklusion på hvert af dine underspørgsmål. De relevante pointer/resultater,
som din delkonklusion bygger på, skal oplistes i korte vendinger. Citater skal have kildehenvisning.

Samlet konklusion
Her skal du sammenfatte dine delkonklusioner til en fyldestgørende konklusion på din problemformulering, og
vurdere styrker og svagheder ved din(e) anvendte metode(r). Desuden skal du overveje, om din konklusion giver
anledning til at stille nye spørgsmål, foretage videre arbejde.

Perspektivering til studierapport
Her skal du trække linjer til relevante dele af dine tidligere AT-forløb. Referer til studierapporten.

Litteraturliste
Her skal du lave en liste over alt der materiale, du har anvendt i din AT-opgave.

Evt. bilag

