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• Der afholdes et mundtligt forsvar af SRP’en i eksamensperioden. Det eksakte tidspunkt vil 

fremgå af din eksamensplan i Lectio 

• Til forsvaret er én af de lærere, der har vejledt dig med din opgave, eksaminator, mens censor 

kommer udefra og repræsenterer det andet fag end eksaminator 

• Forsvaret varer i alt ca. 30 minutter: 

▪ Først skal du holde et oplæg på max 10 minutter. Tjek indholdet af dette op-

læg nedenfor 

▪ Herefter stiller eksaminator og censor spørgsmål til oplægget og opgaven  

▪ Til sidst vurderer eksaminator og censor opgaven og oplægget, og du får én 

samlet karakter 

Dit mundtlige oplæg (max 10 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 for-

skelle 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 opgavebeskri-

velsen? 

• 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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Efter det mundtlige forsvar får du en samlet bedømmelse på baggrund af både opgaven og det 

mundtlige forsvar. Din opgave og præstation til forsvaret vurderes ud fra følgende: 

 

Det skriftlige produkt: 

• om opgaveformuleringen er besvaret 

• relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag 

• den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og 

ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 

• anvendelse af relevant materiale 

• den faglige formidling og fremstillingsform 

 

Den mundtlige prøve: 

• den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner 

• faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag 

• eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske 

overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herunder argumentation 

for eventuelt valg af ét fag 

 

Hvis studieretningsprojektet omfatter innovative løsningsforslag, indgår eksaminandens evne til at 

udvikle og vurdere løsningsforslag i bedømmelsen. 

 

 

 

 


