
BILAG 1 
 

 

til seminaret skal man medbringe 1-2 siders synopsis 

 

Synopsis 

En synopsis er et redskab i skriveprocessen. Tre overordnede formål: 

  1) hjælper til at verbalisere og dermed konkretisere selve opgavens idé. Den er et redskab til at tænke 

opgavens emne og argument igennem.  

 2) tjener som hjælp til at fokusere og disponere opgaven. En god synopsis kan spare en for at læse 

litteratur, som viser sig ikke at kunne anvendes i opgaven.  

 3) tjener til at informere vejlederen om projektet og gør derved en mere fokuseret og dybdegående 

vejledning mulig.  

 

Hvad skal en synopsis indeholde? 
1) En motivering af opgavens emne. Hvorfor synes du, det er et spændende emne, og hvad er opgavens 

bidrag til at skabe ny viden? 

 

2) En skitsering af opgavens emne, og hermed også en markering af, hvilken litteratur man ønsker at 

intervenere i forhold til 

 

3) En foreløbig problemformulering. Hvad er det præcist, man vil undersøge, hvad er ens 

forskningsspørgsmål? 

 

4) En kort diskussion af opgavens argument. Hvad er det, I forventer at finde frem til, eller hvad er det for 

et argumnent I vil forfægte. 

 

5) En refleksion over analysestrategi/metode. Er opgaven et casestudie, anvender den sig af komparativ 

metode, er det en teoretisk diskuterende opgave etc? Husk, og det er meget centralt, at der skal være et argument 

for, hvorfor eksempelvis komparativ metode er central for at besvare problemstillingen.  

 

7) En redegørelse for hvilken type materiale, man ønsker at anvende, altså hvad er tekstgrundlaget. 

begrund valget af tekst(er) i forhold til problemstillingene. H En oversigt over opgavens disponering og dens 

væsentlige afsnit. Hvilke elementer er nødvendige for at indløse opgavens problemstilling? Nødvendige er her 

 nøgleordet. 10 siders gennemgang af en given teoretiker er ikke nødvendig, hvis man basalt set kun skal 

bruge et specifikt argument. 

 

9) En liste med de 5-10 vigtigste bøger eller artikler indenfor opgavens problemkreds. Generelt i forhold til 

flere af punkterne. Redegør for jeres fravalg. Det kan være lige så vigtigt information som jeres tilvalg, og viser 

at I har overblik over et givet felt.   

 

 

 


