AT-årsprøve 2017-18
Evaluering i 4. semester
"I løbet af 4. semester gennemføres et forløb med udarbejdelse af en synopsis og fremlæggelse heraf under
prøvelignende former. Ved evalueringen skal der lægges vægt på, i hvor høj grad den enkelte elev er i stand
til, med udgangspunkt i afgrænsede emner inden for almen studieforberedelse, at indgå i en faglig dialog.”
(fra ministeriets læreplan i Almen studieforberedelse)
Rammer
 Undervisningsministeriet har udarbejdet den opgave, som ligger til grund for årsprøven.
 Eleven skal udarbejde og aflevere en individuel opgave, men det er tilladt at samarbejde med andre
elever om opgaven. Den mundtlige prøve er individuel.
 Der skal skrives i to fag, som er fastlagt af skolen.
 Skolen planlægger hvilke lærere, der vejleder i opgaverne.
 Den mundtlige prøve aflægges i eksamensperioden.
Eleven får ca. seks uger til at udarbejde den synopsis, der skal danne grundlag for den mundtlige prøve. Inden
for disse ca. seks uger planlægges vejlednings- og arbejdsdage.
Synopsis og problemformulering
Hvad angår udarbejdelsen af synopsen henledes opmærksomheden på ministeriets vejledning til Almen
studieforberedelse, hvori der findes beskrivelser og definitioner af de enkelte dele af synopsen og anbefalinger
til udarbejdelse af problemformulering. Eleven skal benytte den skabelon til synopsis, som ligger i Lectio i
mappen ”AT-årsprøve” (ligger også i lærervejledning på hjemmesiden). I samme mappe findes ministeriets
vejledning til AT og inspiration til udarbejdelse af talepapir.
Det skal præciseres, at det ikke forventes at eleven undervises af lærerne i vejledningsfasen, og at eleven selv
er hovedansvarlig for opgaven. Der er således lagt op til en meget selvstændig proces, hvor eleven med den
indtil nu erhvervede viden og progression i problemløsning bruger lærerne som vejledere i den proces.
Aflevering af Synopsis
Der er deadline for aflevering af synopsis torsdag d. 26. april kl. 8.15. Der afleveres i Lectio i opgaver i den
aflevering, som hedder ”Synopsis AT 6”. Til aflevering benyttes ”Forside til AT-årsprøve synopsis 2018”, som
ligger i eksamensmappen i Lectio i mappen ”AT 6 årsprøve”. Sidstnævnte findes ved fra forsiden i Lectio
under egne grupper at vælge ”alle 2g-elever”, dokumenter, eksamensmappen og ”AT 6 årsprøve”.
Bedømmelse
Der afholdes i eksamensperioden en mundtlig prøve af 30 minutters varighed uden forberedelsestid, hvor
synopsen danner udgangspunktet, og eleven udfolder resultatet, perspektiver, metoder og teorier fra flere fag
og forklarer og forsvarer, hvad han/hun har gjort. Der er tre elementer i den mundtlige prøve:




Synopsis, der er et skriftligt oplæg til den mundtlige prøve
Den mundtlige fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen, evt. via talepapir.
Dialog, som eleven lægger op til

De tre elementer er hver for sig vigtige, og derfor er det af afgørende betydning, at eleven foretager nogle
præcise valg: Hvordan disponerer jeg mit stof? Hvilke elementer i min undersøgelse præsenterer jeg hvor og
hvornår?

TIDSPLAN
DATO
Mandag d. 19/3

AKTIVITET
Opgaven offentliggøres.
Der orienteres om opgaven
Kl.12.10-12.50 i multisalen.

Tirsdag d. 20/3 til
og med fredag d.
23/3

Eleverne orienteres af de
involverede faglærere om
fagenes muligheder, om
synopsis og
problemformulering.

Tirsdag d. 3/4

3 modulers arbejde og
vejledning

Fredag d. 13//4

3 modulers arbejde og
vejledning

Tirsdag d. 24/4

3 modulers arbejde og
vejledning

Onsdag d. 25/4

Skrivedag

Synopsen afleveres senest
kl. 8.15 i Lectio.
Eksamensperioden Den mundtlige prøve
afholdes

MÅL MED ARBEJDET
Der redegøres for formålet med opgaven, retningslinjer
og bedømmelseskriterier. Ressourcerummet
offentliggøres og krav til synopsen ekspliciteres. Eleven
orienterer sig nu i ressource-rummet og overvejer
fagkombination.
De lærere, der har de deltagende fag, anvender et modul
til dels at orientere eleverne om mulighederne for at
skrive i faget dels at repetere processen med
udarbejdelse af synopsis og problemformulering.
Eleverne anvender skolens skabelon til synopsis, som
ligger i lærervejledning på hjemmesiden. De deltagende
lærere aftaler placering af modulet med TH.
Lærerne laver en plan for vejledningstider, som tilknyttes
aktiviteten i Lectio, og evt. aflysninger af anden
undervisning aftales med TH.
Lærerne laver en plan for vejledningstider, som tilknyttes
aktiviteten i Lectio, og evt. aflysninger af anden
undervisning aftales med TH..
Lærerne laver en plan for vejledningstider, som tilknyttes
aktiviteten i Lectio, og evt. aflysninger af anden
undervisning aftales med TH.
Eleverne har en hel skrivedag uden tilstedeværelse af
lærerne

Torsdag d. 26/4

Klasse
2a
2b
2c
2d
2e
2j
2k
2m
2x
2y
2z
Arkiv nr. 7111

Se AT-vejledningen mht. prøvens forløb og de faglige
mål.

Fag & lærere
Engelsk (JJ) + religion (EF)
Engelsk (JK) + naturgeografi (CC)
Oldtidskundskab (LJ) + dansk (MBC)
Historie (MP) + musik (IJ)
Historie (RD) + kemi (LT)
Dansk (BS) + naturgeografi (KHL)
Historie (MD) + dansk (KRH)
Musik (AMS) + historie (RL)
Matematik (KL) + historie (LB)
Bioteknologi (Jo)/kemi (HMA) + Matematik (NH)
Fysik (JH) + engelsk (JR)

