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Generel information:
•

Der afholdes et mundtligt forsvar af den skriftlige opgave i juni. Det eksakte tidspunkt vil
fremgå af din eksamensplan i Lectio

•

Til forsvaret er de lærere, der har vejledt dig med din opgave, eksaminator og censor

•

Forsvaret varer i alt 20 minutter:


Først skal du holde et oplæg på 5-7 minutter. Tjek indholdet af dette oplæg
nedenfor



Herefter stiller lærerne spørgsmål til oplægget og opgaven (ca. 8-10 minutter)



Til sidst vurderer lærerne opgaven og oplægget, og du får en samlet karakter
og en fremadrettet vurdering

Indholdet af det mundtlige oplæg:
Dit mundtlige oplæg (5-7 minutter) skal præsentere følgende:
•

De væsentligste pointer i din opgave: Dvs. din opgavekonklusion. Her skal der demonstreres
faglig indsigt i de fag, der indgår i opgaven

•

Refleksioner om, hvordan du er nået frem til dine konklusioner: Dvs., hvilke metoder har du
brugt og hvorfor? Hvilke materialer har du arbejdet med og hvorfor?

•

Et videnskabsteoretisk perspektiv på din metodebeskrivelse: Fx refleksioner omkring forskelle og ligheder mellem metoderne, fagene osv. Hvad kan man finde frem til i det ene fag?
Hvad kan man finde frem til i det andet? Hvordan bidrager det tværfaglige til opgavebeskrivelsen?

•

Se materialet fra Skrivedag 3 for nærmere beskrivelse af indhold og udformning af oplægget:
http://aalborghus.dk/stx/akademisk-skrivning/3-skrivedag/

•

Se materialet fra Skrivedag 6 for nærmere beskrivelse af, hvordan man taler om metode og
videnskabsteori:
http://aalborghus.dk/stx/akademisk-skrivning/6-skrivedag/
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Bedømmelse af SRO’en:
Efter det mundtlige forsvar får du en samlet bedømmelse på baggrund af både opgaven og det
mundtlige forsvar. Vi vurderer din opgave og præstation til forsvaret ud fra følgende:
•

Er opgaveformuleringen besvaret?

•

Er der udvalgt relevante metoder og viden fra fagene?

•

Foretages der relevante metodiske og videnskabsteoretiske betragtninger?

•

Er der udvalgt relevant materiale til besvarelse af opgaven?

•

Beherskes relevante faglige mål i forhold til de fag, der indgår i opgaven?

•

Genrebevidsthed og præsentation: Dvs., kan du skrive en større opgave og formidle den
mundtligt for en modtager?

•

Skriftlig fremstilling: Dvs., kan du skrive klart, korrekt, forståeligt og i et akademisk sprog
med inddragelse af fagudtryk?

•

Disposition: Dvs., kan du bygge en opgave op, så læseren kan finde rundt i den?

•

Argumentation: Dvs., kan du argumentere fagligt for din analyse, diskussion m.v.?

•

Anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v.: Dvs., har du lært de formelle krav?

•

Relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste: Dvs., har du lært de formelle krav,
som er anvist i Formalia-pjecen?
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