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Synopsis i KS på Nyborg Gymnasium 
 
Synopsis generelt 
 
Synopsen skal opfattes som et talepapir og en hjælp ved den mundtlige prøve i KS  
Synopsen skal danne udgangspunkt for 

 En uddybende dialog om emnet 

 En dialog om problemstillinger fra det samlede forløb i KS 
 
Synopsen er altså en udvidet disposition til din eksamination. Ved at udarbejde synopsen har du forberedt 
din prøve, og lærer og censor har forberedt sig til den diskussion, som eksaminationen skal udvikle sig til. 
Da synopsen er et kortfattet skriftligt produkt, skal du huske at det forventes, at du tilføjer mere ved den 
mundtlige eksamination end der står skrevet i synopsen. 
 
Synopsens omfang er på to til tre sider, derfor skal det meste skrives i stikordsform.  
 
Alle tre fag i KS skal inddrages i synopsen! 
 
 
Synopsen skal indeholde 
 

 Emnet 

 Problemformulering  

 Problemstillinger 

 Svar på problemstillinger  

 Diskussion 

 En samlet konklusion 

 Litteraturliste 
 
 
Synopsens enkelte elementer 
 

 Emnet 
Du får udleveret et prøvemateriale, der indeholder en overskrift som angiver emnet. Herudover får du et 
ukendt, varieret bilagsmateriale på 10-15 normalsider á 1300 bogstaver. Ved anvendelse af elektronisk 
mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til én normalside 
 
 

 Problemformulering 
Problemformuleringen skal være fællesfaglig, hvilket betyder at det skal være muligt at inddrage alle tre 
fag. Det behøver ikke nødvendigvis at være skrevet ind i problemformuleringen hvordan fagene inddrages. 
Problemformuleringen skrives i hele sætninger, som ikke nødvendigvis behøver at være formuleret som et 
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spørgsmål for at belyse emnet, men en problemformulering kan som regel omformuleres til et eller flere 
spørgsmål.  
En problemformulering kan tage udgangspunkt i din interesse i og motivation for valg af emnet. 
Problemformuleringen er det overordnede spørgsmål, som du søger belyst og en indledning og 
præsentation af emnet 
 

 Problemstillinger 
Der skal udarbejdes en oversigt over de problemstillinger (underspørgsmål), der opstilles for enten at 
kunne besvare eller belyse problemformuleringen. Problemstillingerne skal lægge op til nuancerede svar – 
svarene må ikke være givet på forhånd. De kan være i form af hypoteser, der efterprøves så de enten af- 
eller bekræftes. 
 
Hvis ikke fagenes inddragelse fremgår af problemformuleringen, skal det sikres med problemstillingerne. 
 

 Svar på problemstillinger  
Problemstillingerne besvares ved brug af det udleverede materiale, viden, begreber, metoder og teorier fra 
undervisningen, samt det materiale du selv har fundet. 
 

 Diskussion 
En eller flere af problemstillingerne diskuteres.  Det er ikke på forhånd givet hvad der skal diskuteres. Man 
kan eksempelvis diskutere de svar på problemstillinger man er kommet frem til, de metoder der er brugt, 
om man kan be-eller afkræfte de problemstillinger man eventuelt har arbejdet med. 
 

 En samlet konklusion 
Det er her du skal vise at du har løst din opgave ved at have besvaret din problemformulering.  Det skrives i 
hele sætninger. Her kan du også komme ind på hvordan undersøgelsen kunne fortsætte. 
 

 Litteraturliste 
En fuldstændig og detaljeret oversigt over alt hvad du har anvendt i synopsen. Man skal som læser ikke 
være i tvivl om hvor du har dine oplysninger fra og kunne få fat på dem. 
 
 
 
Fra læreplanen: 

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en synopsis. 

Når uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet, mindst to uger før eksaminandernes sidste undervisningsdag, trækker 
eksaminanderne et prøvemateriale, hvorefter eksaminanderne skal udarbejde en synopsis på to til tre sider. 
Eksaminander, der ønsker at udarbejde en synopsis i fællesskab, trækker et prøvemateriale sammen. 

Eksaminanderne modtager vejledning i løbet af den periode, hvor synopsen udarbejdes. 

Synopsen skal indeholde: 

– forløbets titel (overskrift) 
– en fællesfaglig problemformulering 
– oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med i synopsen 
– en behandling af problemstillingerne ud fra: 

 

a) det trukne bilagsmateriale 
b) stof fra alle tre fag 
c) relevant og væsentligt supplerende materiale, som eksaminanden/eksaminanderne selv skal finde. 

– konklusioner på arbejdet med problemstillingerne 
– en oversigt over anvendt materiale. 

Synopsen afleveres sidste undervisningsdag for eksaminanderne. Synopsen sendes til censor sammen med 



prøvematerialet og det materiale, som eksaminanden/eksaminanderne selv har fundet. På grundlag af synopsen 
afholdes en individuel mundtlig prøve. 

Eksaminationstiden er ca. 45 minutter. Eksaminanden fremlægger synopsen (10-15 minutter). Herefter stiller 
eksaminator(er) og censor uddybende spørgsmål og indgår en faglig dialog med eksaminanden med udgangspunkt i 
synopsen. 
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Fra vejledningen:  

Prøveformen i hf tager udgangspunkt i fremstilling af en synopsis, hvorfor der må trænes i udarbejdelse og 
præsentation af en synopsis på grundlag af et varieret materiale, herunder forskelligt synspunktsmateriale, tabeller 
m.m., gerne varierende i såvel omfang som sværhedsgrad.  
 
Nedenstående kan anvendes som model til træning i synopsis skrivning: (se vejledningen 4.2 ”Prøveformer”)  
- En overskrift.  
- En fællesfaglig problemformulering formuleret som et overordnet spørgsmål ("sagen").  
- Heraf udledte problemstillinger. Problemstillinger er typisk på flere taksonomiske niveauer eller kan være 
hypoteser.  
- Undersøgelse af problemstillinger ved brug af det udleverede materiale, viden, begreber, metoder og teorier fra 
kernestoffet samt det fundne materiale  
- Diskussion af en eller flere problemstillinger  
- En samlet konklusion som svar på problemformuleringen  
 
Det er vigtigt at nævne, at en synopsis er et skriftligt produkt, der ikke kan stå alene. Der er tale om et slags 
arbejdspapir, som kræver en mundtlig formidling på et senere tidspunkt.  
 
Det er nødvendigt, at man beskæftiger sig med fremstilling af synopser i både de fællesfaglige og de særfaglige 
forløb. Progressionen her kan begynde med at stille spørgsmål til materialet. Herefter kan der udarbejdes hypoteser 
og mere overordnede spørgsmål. Som optakt til arbejdet med den egentlige synopsis kan der også øves i, hvornår det 
er hensigtsmæssig at anvende stikord, og hvornår man skal arbejde med hele og forklarende sætninger.  
 
Når man overvejer arbejdsformer, bør man altid medtænke, i hvor høj grad emnet, fællesfagligt såvel som særfagligt, 
giver mulighed for inddragelse af forskelligartede samarbejdsøvelser, dramatiseringer og rollespil. Endvidere bør man 
være opmærksom på, i hvor høj grad emnet indbyder til udadrettede aktiviteter, til empiriske undersøgelser i 
forbindelse med institutions- og virksomhedsbesøg, museumsbesøg, teaterforestillinger, ekskursioner m.m. 
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