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13.06.2013 

 

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 
- tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). 

 

I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at ”Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes krea-

tive og innovative evner og deres kritisk sans i anvendelse af faglig viden gennem fagligt samarbejde….”.  

 

Opgaveformulering 

En opgave i AT med innovation kan indeholde krav om at udarbejde en problemformulering og et 

innovativt løsningsforslag og krav om at vurdere løsningsforslaget. 

Ved innovativt løsningsforslag forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sam-

menhæng (konteksten) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men 

det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng. 

En eksisterende løsning fra en anden sammenhæng kan tilføre et uløst problem noget nyt i den under-

søgte sammenhæng. Fx kan ”supercykelstier”, der findes i Holland, bidrage til løsning af trafikproble-

mer i København. Tilsvarende er en app ikke noget nyt, men den kan være et nyt løsningsforslag til en 

given borgmester, der gerne vil brande sig bedre over for unge vælgere. 

Ved vurdering af løsningsforslaget forstås, at forslagets relevans og konsekvenser vurderes.    

 

Synopsis 

Synopsen skal indeholde de punkter, der er anført i læreplanen: 

- titel og fagkombination 

- problemformulering 

o Her angives, hvilket konkret problem der søges løst, den konkrete sammenhæng (kon-

teksten) og at målet er at udvikle en innovativ løsning. Det indgår, hvem eller hvad pro-

blemet vedrører, og om der er en ekstern partner. 

- præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med 

- diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene 

- konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål 

Sidstnævnte tre punkter kan fx dækkes med en behandling af følgende spørgsmål: 

o Hvad handler problemet om, og hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? 

o Hvilken faglig viden og hvilke faglige metoder er anvendt for at undersøge problemet, 

udvikle løsningsforslaget og/eller vurdere løsningsforslaget? Der er en undersøgelse, et 

løsningsforslag og en vurdering heraf, men eleven kan prioritere hvordan fag og faglige 

metoder anvendes i de forskellige dele af projektet. Eleven kan fx prioritere, at anven-

delse af fag og faglige metoder primært sker i vurderingen af løsningsforslaget 

o Hvilket innovativt løsningsforslag inkl. evt. produkt er udarbejdet? Præsentation af løs-

ningsforslag inkl. omtale og illustration af evt. produkt.  
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o Hvordan er løsningsforslaget inkl. evt. produkt en løsning af problemet, og hvilke kon-

sekvenser har løsningsforslaget i øvrigt? Vurdering af løsningsforslagets relevans fx på 

baggrund af eksperimenter, mulige scenarier eller fremlæggelse for ekstern partner. 

Vurdering af løsningsforslagets konsekvenser fx på baggrund af relevante samfunds-

mæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier. 

o Hvordan vurderes fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i for-

hold til undersøgelsen, løsningsforslaget og/eller vurdering af løsningsforslaget? Her 

indgår videnskabsteoretiske overvejelser. 

- sammenfattende konklusion relateret til problemformulering 

o Hvordan og i hvor høj grad er problemet løst gennem det innovative løsningsforslag? 

- litteraturliste 

- perspektivering til studierapporten 

 

Mundtlig fremlæggelse: Præsentation ud fra synopsis 

Mundtlig fremlæggelse i en opgave med innovation foregår efter gældende læreplan:  

En præsentation med udgangspunkt i synopsen og en uddybende dialog. 

Præsentationen indeholder en omtale af løsningsforslaget jf. forslag til underspørgsmål nævnt ovenfor 

under synopsis. 

Præsentationen danner udgangspunkt for en dialog om anvendelse af fag og faglige metoder i undersø-

gelse af problemet, udvikling af løsningsforslaget og/eller vurdering af løsningsforslaget. Herunder kan 

indgå fagligt begrundede afgrænsninger og valg. 

Det anbefales, at den samlede præsentation inkl. omtale af løsningsforslag med et evt. produkt tager 10-

12 minutter. Omtale af et evt. produkt kan indeholde en kort fremvisning af produktet eller dele heraf.  

 

Bedømmelse ud fra de faglige mål i AT 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål i læreplanen for AT: 

Eleverne skal kunne: 

- tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder 

o I en AT-opgave med innovation bedømmes, hvordan fagene og deres metoder er anvendt 

til at undersøge sagen, til at udarbejde løsningsforslag og/eller til at vurdere løsningsforsla-

get. Der er en undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf, men eleven prioriterer 

hvordan fag og faglige metoder anvendes i de forskellige dele af projektet. 

- foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemfor-

mulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf 

o I en AT-opgave med innovation vil udgangspunktet være at udvikle en innovativ løsning på 

et konkret problem. ”Behandle en problemformulering” vil her betyde at undersøge pro-

blemet og udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag. Det svarer til at ”behandle en 

problemformulering” i en normal AT-opgave typisk vil betyde at undersøge og diskutere et 

problem/en sag. 

o Bedømmelse af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på 

baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation 

for hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.  

o Af hensyn til det samlede omfang og muligheden for at komme i dybden, kan eleven af-

grænse og præcisere, hvordan det faglige arbejde prioriteres mellem de enkelte dele af pro-
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jektet. Det kan fx fortrinsvis ske i undersøgelse af problemet, på udvikling af løsningsforsla-

get eller på vurdering af løsningsforslaget. 

- perspektivere sagen 

o Bedømmelse af, om eleven kan perspektivere til studierapporten og evt. til andre sammen-

hænge eller mulige løsningsforslag. 

- vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag 

o I en AT-opgave med innovation vurderer eleven fagenes og de faglige metoders muligheder 

og begrænsninger i forhold til undersøgelsen af problemet, udviklingen af løsningsforslaget 

eller vurderingen af løsningsforslaget. 

 Faglige metoder kan både være metoder til undersøgelse af underspørgsmål eller 

metoder relateret til praktiske anvendelser af fagene til eksempelvis produktfremstil-

ling eller iværksættelse og formidling af løsninger. 

- demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den 

konkrete sag 

o I en AT-opgave med innovation kan eleven opfylde dette faglige mål ved at demonstrere 

videnskabelige tankegange i behandlingen af problemet eller ved at knytte videnskabsteore-

tiske begreber til sin vurdering af fagenes og de faglige metoders muligheder og begræns-

ninger. Begreberne kan fx være kvantitativ/kvalitativ, induktiv/deduktiv eller kau-

sal/intentionel. 

 
 
 
Vejledende AT-opgaver med innovation 
 

Opgaver fra MBU i forbindelse med forsøget med innovation i AT 2012-2013: 

 

Fremtidens by 

Du skal vælge og undersøge en sag, der rummer et problem i relation til fremtidens byudvikling. Du 

skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor nyskabelse i forhold til 

byens liv og/eller funktioner spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans 

skal fagligt begrundes og vurderes. 

Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en 

mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med 

en ny sammenstilling af kendt viden. 

Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau og anvende disse i besvarelsen af opgaven. 

 

Branding 

Du skal afgrænse og undersøge en sag, der rummer et autentisk problem. Du skal udarbejde en pro-

blemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor branding spiller en væsentlig rolle for løsningen. 

Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes.  

Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en 

mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med 

en ny sammenstilling af kendt viden. 

Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau og anvende disse i besvarelsen af opgaven. 
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Opgaverne kan bruges som skabelon for andre emner jf. læreplanen om, at der i AT arbejdes med be-

tydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger 

fra fortid og nutid. Man kan fx omskrive Fremtidens by til en opgave om Katastrofer og Branding til en 

opgave om Digitalisering: 

 

Katastrofer 

Du skal vælge og undersøge en sag, der rummer et problem i relation til en katastrofe. Du skal udarbej-

de en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor nyskabelse i forhold til håndtering af 

katastrofens konsekvenser spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans 

skal fagligt begrundes og vurderes. 

Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en 

mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med 

en ny sammenstilling af kendt viden. 

Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau og anvende disse i besvarelsen af opgaven. 

 

Digitalisering 

Du skal afgrænse og undersøge en sag, der rummer et autentisk problem. Du skal udarbejde en pro-

blemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor digitalisering spiller en væsentlig rolle for løs-

ningen. Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes. 

Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en 

mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med 

en ny sammenstilling af kendt viden. 

Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau og anvende disse i besvarelsen af opgaven. 

 

Man kan desuden anvende tidligere eksamensopgaver med ressourcerum, hvor man tilføjer en B-

opgave med innovation. De kan f.eks. udformes som nedenfor:  

 
At være på – muligheder og problemer 
A. Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor selviscenesættelse og/eller overvågning medbrug af 
moderne teknologi spiller en væsentlig rolle. 
Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau, og anvende disse i besvarelsen af opgaven. 
 
B. Du skal undersøge et problem, hvor selviscenesættelse og/eller overvågning med brug af moderne 
teknologi spiller en væsentlig rolle, og du skal udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag vedr. 
problemet.  
Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau, og anvende disse i besvarelsen af opgaven. 

 
Katastrofen – årsager og konsekvenser  
A. Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle.  
Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager 
og/eller konsekvenser belyses. Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din 
brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale.  
Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal 
være fra hvert sit hovedområde. 
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B. Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle.  
Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe og dens årsager 
eller konsekvenser belyses, og du skal udarbejde og vurdere konsekvenserne af et innovativt løsnings-
forslag, der kan forebygge lignende katastrofer i fremtiden eller begrænse katastrofens konsekvenser.  

Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal 

være fra hvert sit hovedområde. 

 

Kampen for det gode liv 
A. Du skal vælge en sag, hvor en kamp for det gode liv står i centrum. Du skal undersøge og diskutere 
både den opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og kampens midler i forhold til målet. 
Du skal udarbejde en problemformulering og en synopsis, hvor den valgte kamp for det gode liv bely-
ses gennem anvendelse af viden og metoder fra to fag. Metoderne skal være forskellige, og 

det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

 
B. Du skal vælge en sag, hvor en kamp for det gode liv står i centrum. Du skal undersøge den opfattelse 
af det gode liv, der ligger bag, og du skal udarbejde og vurdere et løsningsforslag, der er innovativt i 
forhold til kampens mål og/eller midler. 
Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være 
på mindst B-niveau. 


