
Emne og fagkombination 
Angives på forsiden af synopsen

Analyse (er naturligt knyttet til metoderne) 
Præsentation af de mest spændende momenter af 
din analyse/undersøgelse i det mundtlige oplæg

Det er vigtigt at inddrage konkret materiale i analy-
sen, f.eks. citater fra bøger, film, kilder og relevante 
figurer/beregninger.

Analyserne uddybes i dialogen. 

Indledning – Introduktion til ”et problem” 
Begrund evt. dit valg af emne og baggrunden for 
emnet. Præsentation af centralt materiale for un-
dersøgelsen (f.eks. novelle, film, case, tabel, ekspe-
riment etc.)

Problemformulering
Formulering af hovedspørgsmål (oneliner) og de 
problemstillinger, der knytter sig til hovedspørgs-
målet i synopsen.

Repeter kort hovedspørgsmål og underspørgsmål i 
indledningen i det mundtlige oplæg.

Empiri – Materiale 
Præsentation af den empiri (tekst, film, kilde, sta-
tistik, grafer), der danner udgangspunkt for din 
analyse i synopsen og i det mundtlige oplæg.

Nævn ikke hele litteraturlisten! 

Teorier og metoder 
Præsentation af relevante teorier og metoder fra 
fagene, der bruges i forbindelse med analysen i 
synopsen. 

Valg af teorier og metoder og metodernes be-
grænsninger kan du evt. begrunde i det mundtlige 
oplæg eller uddybe i dialogen. 
Herunder kan videnskabsteorietisk viden inddrages. 

Delkonklusioner 
Præsenter delkonklusionerne på de enkelte pro-
blemstillinger (resultat af undersøgelserne/analy-
serne) i synopsen. 
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Huskeliste over de ting, du skal have med for at opfylde kravene og målene for eksamen. 
Du behøver ikke følge modellen slavisk.



Perspektivering 
Perspektivering til problemstillinger, teorier og me-
toder fra studierapporten i synopsen.

Evt. uddybning af perspektivering til problemstillin-
ger, teorier og metoder fra den medbragte stu-
dierapport i det mundtlige oplæg og/eller i dialo-
gen.

Perspektivering til fx historiske sammenhænge, nu-
tidige sammenhænge eller nybrud i det mundtlige 
oplæg og/eller i dialogen

Litteraturliste  

Konklusion 
Sammenfattende konklusion som er klart relate-
ret til hovedspørgsmålet i problemformuleringen i 
synopsen.

Formuler spørgsmål til videre undersøgelser.

Repeter kort de væsentligste delkonklusioner og 
hovedkonklusionen og vurder evt. resultaterne i 
det mundtlige oplæg. Det kan evt. også diskuteres 
i dialogen.
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