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Eksamens-synopsis i samfundsfag 
 
Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en 
film. Inden et filmselskab skyder penge i et projekt præsenteres de for en synopsis. Først når den 
er godkendt udarbejdes der et egentligt manuskript. 
 
Synopsis kan også betegne et skriftligt oplæg til en (eksamens)opgave. 

En synopsis skal uddybes mundtligt, og i eksamenssammenhæng efterfølges af en samtale med 
en censor og eksaminator. 
  

Taksonomi i samfundsfag 

Ved eksamen i samfundsfag B gives der mindst 24 timers forberedelse til udarbejdelse af 
synopsis. Den skal udarbejdes på grundlag af det udleverede bilagsmateriale, fagets pensum og 
materiale fundet i forberedelsestiden. 
 
Eksaminationstid: 30 minutter – heraf anvendes ca. 5 minutter til votering. 
 
Ved eksamen skal der belyses en eller flere samfundsfaglige problemstillinger på tre niveauer: 
 
Redegør 
Det betyder, at der skal gives en saglig og neutral redegørelse for temaet og enkelte kilder i den 
sag man vil undersøge. En redegørelse er ikke helt det samme som et referat. 

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning. 
 

Undersøg 
Det betyder, at der skal undersøges data, fx statistik, interviews og avisartikler. Det betyder, at 
der også gennemføres sammenligninger af synspunkter i de anvendte data, med henblik på at 
kunne forklarer årsagssammenhænge. 

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning. 

 
Diskuter (- og vurder) 
Det betyder, at et emne belyses ud fra forskellige synspunkter med henblik på at kunne opstille 
argumenter for og imod, eller for at kunne vurderer konsekvenserne af forskellige handlinger. 

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning. 

 

 

 

 

 

 

I samfundsfag er det er en god ide at begynde sin synopsis  
med et overordnet spørgsmål, som kan opdeles i en række  
underspørgsmål, som gør det muligt både at:  
redegøre, undersøge og diskutere problemstillingen. 
 
En synopsis på 1-2 sider – vil ofte være tilstrækkelig. 
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Kilde: http://www.kemin.dk/da-DK/COP15/Underweb1/Sider/cop15klimakonferencen.aspx 
Klimaministeriet 
 

 
 

Klimaforhandlingerne 
25-01-2010 

Hvert år mødes landene, som har tilsluttet sig Klimakonventionen, til en 
årlig klimakonference. Fokus for forhandlingerne er en fremtidig aftale 
efter 2012 

Landene, som har tilsluttet sig Klimakonventionen, mødes hvert år til den årlige 
store klimakonference (Conference of Parties, COP). Fra den 7. til 18. december 
2009 var Danmark vært. Fokus for klimaforhandlingerne er behovet for en 
fremtidig aftale efter 2012, når Kyoto-protokollens første forpligtelsesperiode 
udløber. 
 
Fra Montréal til Bali 
Ved den 11. klimakonference tilbage i december 2005 i Montréal blev landene 
enige om at fastlægge en proces i to spor for forhandlingerne frem mod en ny 
klimaaftale. Et spor med en global dialog om et fremtidigt, langsigtet 
klimasamarbejde med deltagelse af alle lande, inklusiv USA og de store 
udviklingslande (Kina, Indien, Brasilien mfl.). Og et andet konkret 
forhandlingsspor under Kyoto-protokollen om de industrialiserede landes 
forpligtelser efter 2012. Dvs. de 37 industrialiserede lande, som har forpligtelser 
under protokollen på nær USA, som ikke har ratificeret protokollen. 
  
Den trettende COP-konference på Bali i Indonesien december 2007 fandt sted 
kort tid efter, at FNs Klimapanel IPCC havde udgivet sin fjerde hovedrapport om 
klimaets tilstand. Konklusionen i rapporten var klar: Tegnene på global 
opvarmning er utvetydige, og den globale opvarmning, vi har oplevet de seneste 
50 år, kan med stor sandsynlighed siges at skyldes den stigende udledning af 
drivhusgasser. 
 
Formatet for en ny aftale 
På mødet på Bali blev man enige om den såkaldte Bali Action Plan, der udstikker 
formatet for forhandlingerne om en fremtidig, global klimaaftale. Det blev 
besluttet at opretholde de to spor i forhandlingerne:  
 
1.Forhandlingerne om en langsigtet klimaindsats i forlængelse af 
Klimakonventionen 
2. Forhandlingerne om de fremtidige forpligtelser for Annex 1-lande under Kyoto-
protokollen  

http://www.kemin.dk/da-DK/COP15/Underweb1/Sider/cop15klimakonferencen.aspx�
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Derudover fastlagde landene, hvilke overordnede elementer en fremtidig aftale 
skal bygges på. Man taler om fire såkaldte byggesten og en fælles vision:   
  

o En fælles langsigtet vision for det internationale klimasamarbejde: En 
rettesnor for klimaindsatsen 

o Reduktioner: Øget indsats for at reducere drivhusgasudledningen for det 
internationale klimasamarbejde: En rettesnor for klimaindsatsen 

o Klimatilpasning: Støtte til klimatilpasning i særligt de fattigste og mest 
sårbare udviklingslande, som vil blive ramt hårdest af klimaforandringerne. 

o Teknologiudvikling og -overførsel: Intensiveret udvikling, overførsel og 
spredning af klimavenlig teknologi er en forudsætning for at nå markante 
reduktioner i udledningen af drivhusgasser. 

o Finansiering og investeringer: Behov for at finansiering af en ny aftale, 
herunder særligt tilpasning og teknologiudvikling. Brug for en palette af både 
markedsbaserede instrumenter og offentlige midler.  

 
Fra Bali til Mexico 
Efter mødet på Bali blev forhandlingerne intensiveret frem mod COP15 i 
København i december 2009. Klima blev et emne, som var alle vegne og alle 
lande var enige om, at en ny aftale er nødvendig, hvis man skal undgå 
katastrofale klimaændringer. Dette pres på verdens politikere for en aftale er 
fortsat meget højt og klimaforhandlingerne vil således fortsætte i højt tempo 
gennem hele 2010. Håbet er, at verdens lande kan blive enige om en ny, global 
klimaaftale på COP16 i Mexico, der finder sted den 29. november – 10. december 
2010. 
 
Forhandlingerne vil fortsat foregå på baggrund af det format, som blev besluttet 
på Bali tilbage i 2007. Der vil således være forhandlinger i begge de to spor samt 
om alle de såkaldte byggesten. Det første officielle forhandlingsmøde i FN-regi 
bliver afholdt fra den 31. maj til den 11. juni i Bonn, Tyskland. 
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Hvad er COP15? 
25-01-2010 

Danmark var vært for den 15. Klimakonference under FN’s 
Klimakonvention, som fandt sted i Bella Centret i København fra den 7. 
til 19. december 2009 

Conference of the Parties (COP) er det øverste organ i klimaforhandlingerne og 
her hvor alle større beslutninger med betydning for klimakonventionen tages. 
Alle lande, der har underskrevet Klimakonventionen er repræsenteret. 
 
COP15 i København 
COP15 i København i december 2009 var en af disse klimakonferencer, som fik 
en helt særlig position på den internationale dagsorden. Dette skyldtes blandt 
andet, at landene bag Klimakonventionen på klimakonferencen på Bali i 
december 2007 vedtog at forhandlingerne om en fremtidig aftale skulle afsluttes 
på COP15 i København. Baggrunden for beslutningen var dels det øgede fokus på 
behovet for hurtig handlen fra FN’s Klimapanels (IPCC) seneste rapport og dels 
erkendelsen af, at det haster med at få en international aftale på plads, hvis den 
skal nå at godkendes og ratificeres, så den kan træde i kraft inden Kyoto-
protokollens forpligtelser udløber i 2012. På denne baggrund fik 
klimaforandringerne og klimapolitik en placering på den internationale på den 
internationale politiske dagsorden, der ikke tidligere var set. Forventningerne til 
COP15 var således store. 
 
Det var den danske regerings overordnede mål at COP15 konferencen i 
København skulle resultere i en ambitiøs global aftale, omfattende alle verdens 
lande og med ambitiøse mål for reduktion af de globale drivhusgasudledninger. 
Det viste sig dog i løbet af 2009 at afstanden mellem landene fortsat var for 
store til at opnå enighed om en færdig juridisk bindende aftale på COP15. 
 
Det lykkedes istedet for en repræsentativ gruppe lande, inklusive alle verdens 
store økonomier, at nå til enighed enighed om Copenhagen Accord – et 
dokument der i UNFCCC-plenaren blev taget til efterretning. Gruppen bag 
Copenhagen Accord inkluderer lande, der står for over 80 % af 
drivhusgasudledningerne og er således et vigtigt skridt på vejen til en global og 
bindende klimaaftale. 
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Deltagere fra hele verden 
På COP15 deltog statsledere fra 128 lande, ministre fra over 170 lande og et 
samlet antal embedsmænd, repræsentanter fra NGO’er og erhvervslivet. Til 
sammenligning var det samlede antal af delegerede, medarbejdere og pressefolk 
i Bella Center i forbindelse med Det Sociale Topmøde i 1995 og Det Europæiske 
Råd under det danske EU formandskab i 2002 på henholdsvis ca. 16.000 og 
5.800. 
 
Danmark er formand for FN’s Klimakonfernce (COP-formand) frem til første dag 
på COP16 den 29. november 2010, hvor formandskabet overdrages til Mexico. 
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COP15 ender med tynd klimaerklæring 

  

LANGSTRAKT. Lars Løkke Rasmussen havde arbejdet i over 28 timer i træk, da en aftale blev nået. - Foto: Tariq Mikkel Khan 

Politikerne var allesammen gået hjem, da tom politisk erklæring 
blev godkendt på COP15. 
AF NIELS HOLST 

Efter mere end 28 timers uafbrudte forhandlinger er en klimaaftale uden meget indhold 
kommet i hus på COP15 i København.  

En feberredning betyder, at de lande, som ikke bryder sig om aftalen, kan undlade at skrive 
under på den uden, at det blokerer for det, der mere har karakter af en erklæring end en 
egentlig politisk aftale - symboliseret ved titlen 'Copenhagen Accord'.  

Hele natten har forhandlerne ligget i åben strid om den aftaletekst, som sent i aftes faldt på 
plads efter forhandlinger i en gruppe af 26 lande med blandt andre USA, Kina og EU samt 
repræsentanter for de fattige lande i Afrika.  

I løbet af natten har især forhandlere fra fem lande i Syd- og Mellemamerika med Bolivia og 
Venezuela i spidsen samt Sudan langet hårdt ud efter aftalen.  
 
Kort inden plenariet på COP15 lod aftalen passere, trak Lars Løkke Rasmussen stikket ud for 
at tage en lur. Alle de andre statsledere var også forlængst fløjet hjem fra København.  

Imens den politiske aftale nu er på plads, fortsætter forhandlerne den omstændelige 
procedure, der skal afslutte de to formelle FN-spor på COP15.  

Den udvandede aftale, som det altså er helt frivilligt for landene, om de vil tilslutte sig, vil sort 
på hvidt ikke kunne gøre en forskel for de milliarder af mennesker, der mærker 
klimaforandringerne hver dag.  

mailto:niels.holst@pol.dk�
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Verden sukkede efter aftale 
På forhånd havde de danske værter og en hel verden udpeget COP15 i København som en 
ny start for kampen mod klimaforandringerne, der hærger kloden. Håbet var, at en 
København-traktat skulle erstatte den fra Kyoto fra 1997.  

Men tegnene på vanskeligheder begyndte allerede for nogle uger siden, da Danmarks 
statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) måtte meddele, at der ikke ville komme en juridisk 
bindende aftale, men at de danske forhandlere nu satsede på en politisk aftale.  

Efter en uge med dødvande i forhandlingerne så det i forgårs ud til, at der kom skred i 
tingene, da USAs udenrigsminister Hillary Clinton kom til København med et løfte om at USA 
ville engagere sig fuldt ud i klimakampen og hjælpe med at finde 500 milliarder kroner fra de 
rige til de fattige lande, der lider under klimaforandringerne.  

Sent i aftes lød det fra De Hvide Hus, at der var kommet en aftale mellem de store 
nøglespillere.  

Obama kaldte den meningsfuld men erkendte, at den ikke løste problemerne med den 
globale opvarmning.  

Men præsidenten havde tilsyneladende gjort regning uden vært.  

Allerede inden Air Force One var lettet fra Kastrup, begyndte statsledere og diplomater at 
undsige aftalen. Mange hastede væk fra Bella Center.  

Kaos herskede. Ingen vills stå på mål for noget. Udmeldimngerne fløj rundt i luften, og 
hverken journalister eller dimplomater vidste hvilket ben de skulle stå på.  

I nat var alle regeringscheferne væk. Kun Lars Løkke Rasmussen måtte i Bella Centers store 
plenarsal kæmpe med at få alle de 193 lande på COP15 til at enes, sådan som FN's regler 
kræver det.  

Nopenhagen 
Imens samledes en lille flok demonstranter sig i den isnende kulde uden for Bella Center.  

I morges var de væk.  

Copenhagen blev ikke 'Hopenhagen', og mediefolk i hele verden har allerede fundet nye 
overskrifter som 'Nopenhagen', 'Brokenhagen' og No Hopenhagen' frem.  
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23. December  
 Politiken 
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