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AT-håndbogen Henrik Madsen Hent PDF Forlaget skriver: AT-håndbogen er et opslagsværk til
gymnasieelever. De kan slå op i bogen og få et overblik over fagenes metoder når de skal vælge fag i AT.

Bogen består af en kort indledning, der giver en introduktion til fagområdet for Almen studieforberedelse,
efterfulgt af et kortere afsnit om fagenes placering i en videnskabsteoretisk sammenhæng. Herefter følger

bogens dominerende del - nemlig metodeafsnittet med præsentation af hvert fags metoder.

I metodeafsnittet præsenterer hvert fag de metoder, der kan komme i spil i forbindelse med AT-eksamen.
Afsnittene er skrevet af faglærere med solid undervisningserfaring i et sprog, der henvender sig til de

studerende.

Endelig er der også en kort afslutning, der giver gode råd til eleverne om AT-eksamen.

Bogen kan både anvendes, når de studerende skal vælge fag i AT, når de skal arbejde med synopsis, og når de
skal til eksamen.

I forhold til 2. udgave er der i denne 3. udgave tilføjet et afsnit om narrative metoder under faget idræt.
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