
RETNINGSLINIER FOR UDARBEJDELSE AF SYNOPSIS 

Specialeskrivning foregår på kandidatuddannelsens 10. semester. Specialeskrivning er normeret til 1/2 
årsværk, dvs. et fuldtidsstudium i et semester, inklusiv eksamen. Der er mulighed for at skrive speciale alene 
eller sammen med max. tre andre studerende. Ved start 1. februar skal specialet afleveres 31. maj med 
mundtlig eksamen afholdt senest 30. juni. 

Første skridt mod specialet er at udarbejde en synopsis efter de retningslinjer, som er angivet nedenfor. 
Synopsen skal fylde maksimalt 1-2 normalsider, eksklusiv litteraturliste og tidsplan. Synopsen skal mailes 
senest 13. januar kl. 12 til: Studienævnssekretær Kirsten Christensen, e-mail: kic@ikp.aau.dk 

1. Den/de studerendes navn(e), postadresse(r) og AAU e-mail adresse(r) 
 
2. Arbejdstitel 

 
3. Beskrivelse af emneområdet/problemfelt 
En kort beskrivelse af problemfeltet. Hvad undersøges og hvorfor er det relevant? 

4. Foreløbig problemformulering (gerne med hypoteser/arbejdsspørgsmål) 

5. Redegørelse for data 
Hvis specialet sigter mod at have empirisk fokus, gives en samlet liste over hvilke data, der forventes at 
indgå i specialet. 

6. Relevant teori 
Gør så vidt muligt kort rede for, hvordan problemstillingen er relateret til et (eller måske flere) mere 
omfattende vidensfelt(er) og teoretiske forståelsesrammer. Henvisningerne til litteratur skal være 
kommenterede. Hvis du har skrevet om teori af relevans for specialeemnet i forrige projekter, bør der 
henvises til disse. 

7. Design- og metodiske overvejelser 
Det er vigtigt, at synopsen demonstrerer klar sammenhæng mellem problemfelt, data og metode, således at 
det ses, at den valgte problemstillingen er realistisk at undersøge med den anførte metode og de angivne 
data og inden for angivne tidsramme. Hvis du har anvendt en specifik metode af relevans for specialet i et 
tidligere projekt (fx videoanalyse, interviews eller tematisk analyse), bør der henvises til denne. 

8. Litteraturliste 
Der opfordres til at lave to litteraturlister: 1. litteratur, der refereres til i synopsen 2. litteratur, der forventes 
anvendt i specialet, men ikke nævnes i synopsen. 

9. Tidsplan 
Der skal gøres rede for en omtrentlig – men realistisk – tidsplan i forhold til specialets enkelte dele. Brug 
gerne et gantt-diagram, hvor du kan formulere og danne dig et overblik over dine deadlines. Tidsplanen kan 
omfatte elementer som indkredsning af problemformulering og litteratur, kriterier for udvælgelse af data, 
beskrivelse af databehandling- og analyse, , udarbejdning af de enkelte afsnit eller kapitler (fx metode, 
videnskabsteori, analyse, diskussion), redigering, ønsker om tidspunkter for vejledning. Den samlede tidsplan 
for specialeskrivningen må strække sig over max. 4 måneder.  Fastlærergruppen godkender kun synopsis, 
hvis tidsplanen forekommer realistisk. Vær opmærksom på at tidsplanen ikke er det et samme som 
disposition. Det er eksempelvis ofte hensigtsmæssigt at forholde sig til data, inden den endelige teori 
udvælges. 

10. Vejleder ønske 
Den studerende skal anføre et eller flere vejleder ønsker (i prioriteret rækkefølge), men det er 
fastlærergruppen der foretager den endelige godkendelse og tildeling af vejleder. 
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