HF eksamensprojekt 2021-2022

1

Eksamensprojekt
2021-2022

Om eksamensprojektet
Som en del af en fuld HF-eksamen skal
du udarbejde et eksamensprojekt.
Eksamensprojektet er en del af den
samlede eksamen, og karakteren
indgår i eksamensgennemsnittet.

det højeste faglige niveau, du har haft
faget på. Hvis du f.eks. vælger at skrive
eksamensprojektet i historie og religion,
og du har valgt religion som valgfag på
B-niveau, er det B-niveauets faglighed,
der indgår i eksamensprojektet.

Eksamensprojektet udarbejdes det år,
hvor du forventer at afslutte en hel HF
eksamen.

Emne
Du vælger sammen med faglærerne et
emne, hvor de valgte fag indgår. 
Emnet skal være inden for fagenes
kernestof og supplerende stof.

•
•

•

Kan udarbejdes alene eller
i mindre grupper
Omfatter 2 fag. Du skal have
gennemført eller være i gang med
fagene inden for de sidste 3 år
Afsluttes med en individuel, mundtlig
prøve på baggrund af din synopsis

Eksamensprojektet erstatter ikke
enkeltfagseksamen i de fag der indgår.
De fag og niveauer, der indgår i
eksamensprojektet, skal ligeledes
indgå i sammenstykningen af en hel HF
eksamen.
Område
Fag
Du vælger selv de fag, som
eksamensprojektet udarbejdes i.
Eksamensprojektet udarbejdes på

Emnet skal derudover afgrænses, så der
kan laves en problemformulering, som
sikrer, at du ikke kan genanvende afsnit
fra opgaver, som tidligere er afleveret
og rettet. Det indebærer, at du godt
må arbejde videre med et emne, som
du tidligere har arbejdet med skriftligt,
men direkte genanvendelse må ikke
forekomme. Emnet kan således ligge i
forlængelse af emner, der er arbejdet
med i undervisningen eller i din SSO,
men det skal indeholde nyt stof eller
nye vinkler.
Forløb
Orienteringsmøde og tilmeldingsfrister
2
Onsdag den 3. november 2021
kl. 15.00-17.00 i Skive

og torsdag den 4. november 2021 kl.
15.00-17.00 i Viborg orienterer lærerne
om EP (Eksamensprojekt) og SSO.
Der er mødepligt til mødet – også for
netkursister og for selvstuderende. En
række lærere med forskellige fag vil være
til stede og efter orienteringsrunderne
forventes det, at du taler med faglærerne
om mulighederne for at skrive EP/
SSO inden for de fag og emner, du
har overvejet. Skal du skrive både EP
og SSO i dette skoleår, skal du tale
med vejlederne om begge dele på
orienteringsdagene.
Fredag den 12. november 2021 er sidste
frist for tilmelding til både EP og SSO.
Du skal aflevere tilmeldingsblanketten,
du fik udleveret til orienteringsmødet;
her skal fag og område fremgå og din(e)
faglærer(e) skal have underskrevet
blanketten. Tilmeldingsblanketten skal
afleveres senest kl. 12:00 på kontoret i
Skive eller receptionen i Viborg. Skal du
skrive både SSO og EP skal du aflevere
to tilmeldingsblanketter. Når du har
afleveret tilmeldingsskemaet ’Valg af fag
og emne’ på kontoret får du kort tid efter
tildelt vejledere, som ikke nødvendigvis
er dine faglærere. Vejleder(ne)
medvirker i hele processen vedrørende
eksamensprojektet.
Problemformulering
Du formulerer en problemformulering,
der skal godkendes af dine vejledere.
En problemformulering skal pege på
det problem, som skal være i fokus i dit
projekt. Derfor skal du have sat dig ind
i emnet, før en problemformulering kan
opstilles. Den skal rumme de krav der
stilles i de fag, der indgår i dit projekt.

Den kan ikke direkte bygge på den del
af fagenes stof, der allerede er indgået i
din undervisning. Projektet kan dog godt
udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de
valgte fag eller have forbindelse hermed.
Synopsis
Du formulerer en skriftlig synopsis (se
forklaring på næste side), som afleveres
elektronisk. Synopsen sendes til censor.
Den obligatoriske forside til din synopsis
kan du finde på Teams.
Prøve
Du skal til en individuel mundtlig prøve på
baggrund af synopsen. Du præsenterer
og fremlægger synopsen, hvorefter
eksaminator (en af dine vejledere) og en
censor stiller uddybende spørgsmål.
Bedømmelse
Du bedømmes på den mundtlige
præstation. På hvorvidt du formår
at inddrage flere fags faglighed i
behandlingen af problemformuleringen,
om du kan anvende de valgte fags
fagsprog, og om du kan strukturere og
formidle dit stof, så der er en ”rød tråd” i
fremlæggelsen.
For net-kursister gælder følgende
procedure
•
Du har mødepligt til
orienteringsmødet i henholdsvis
Skive (03.11.21) eller Viborg
(04.11.21). Er du forhindret i
at deltage, skal du kontakte din
netfaglærer. Tilmeldingsblanketten
kan hentes i Teams.
•
Hvis du vil skrive i fag, som du
tidligere har haft, kontakter du
Mie Frydenlund, tlf. 87259906

3

•

(mief@svhfvuc.dk) og du vil få
tildelt faglærere. Hvis du har haft
fagene på et andet VUC, sender du
eksamensbevis for de fag
Husk at være i god tid tilmeldingsfristen skal overholdes

Vejledning til at skrive en synopsis
I eksamensprojektet skal du formulere
en skriftlig synopsis. Dette er en
generel vejledning til en synopsis. Vær
opmærksom på, at der i de enkelte fag
kan være specifikke krav. Disse vil blive
gennemgået af dine lærere.
Hvad er en synopsis?
En synopsis er en kort, sammenfattende
oversigt over, hvordan man kan arbejde
med et givet emne. En struktureret
disposition der peger frem mod et svar
og dokumentation i stikordsform, som
udfoldes ved eksamen.
Den skriftlige synopsis skal have et
omfang på 2-3 sider med skriftstørrelse
12 og 1,5 linjeafstand. En synopsis er
altså ikke en fyldestgørende besvarelse
af en opgave, som du kender fra opgaver
i dansk og historie eller den Større
Skriftlige Opgave.
Synopsen har ofte 3 faser:
1. Indsamling og bearbejdning af
det materiale, der skal bruges i
forbindelse med det konkrete emne.
2. Udarbejdelsen af selve synopsen.
3. Forberedelse til mundtlige prøver
med udgangspunkt i synopsen.

Hvordan kan en synopsis udformes?
Her opstilles nogle punkter du skal have
med i en synopsis, men rækkefølgen er
ikke fastlagt:
•
•
•
•
•
•

•

titel på emne og angivelse af de 2
indgående fag
problemformulering
oversigt over de problemstillinger,
der er arbejdet med
en præcisering af projektets
konklusioner
oversigt over, hvilke metoder der er
anvendt i arbejdet
en konklusion, herunder eventuelt
formulering af spørgsmål til videre
arbejde
en oversigt over anvendte kilder

Ofte kan de naturvidenskabelige fag
ikke direkte sammenlignes med de andre
fag, når det drejer sig om at opstille
problemformuleringer. Det kan inden
for de naturvidenskabelige fag være
vanskeligt at formulere et problem, der
ikke i forvejen er løst. Derfor er det her
ofte sådan, at en problemformulering går
ud på at gøre rede for et stofområde eller
skabe et overblik.
Emnet og problemformulering
En kort beskrivelse af emnet og en
afgrænsning af hvad der skal være fokus
for opgaven. Her skal du præsentere,
motivere og vække interesse.
Problemformuleringen skal beskrive,
hvad du vil undersøge. Det er godt
at tage udgangspunkt i en undren,
et paradoks og/eller et overordnet
spørgsmål: ”Hvordan kan det være
4
at…..?”.

En god problemformulering er konkret,
præcis og åben samt har et bestemt
fokus.
Problemstillinger
Her præsenterer du, hvad du har
tænkt dig at gøre for at besvare
det overordnede spørgsmål/for at
gennemføre undersøgelsen.
Hvilke underspørgsmål vil du stille?
Hvilke hypoteser vil du opstille?
Fremlæggelsen af problemstillingerne vil
ofte være inddelt i forskellige niveauer:
Redegørelsen
•
Her giver du en systematisk
belysning af emnet gennem en
beskrivelse af teorier, tekster,
begivenheder, synspunkter og
resultater.
Analysen
•
Her undersøger du mulige
sammenhænge og forklaringer
gennem metodiske undersøgelser:
kildeanalyser, forsøg,
dataindsamlinger, interviews...
Diskussionen
•
Her kan du stille forskellige
synspunkter op mod hinanden og
forholde dig kritisk. Du kan diskutere
”hvorfor”.
Vurderingen
•
Her kan du overveje løsninger eller
konsekvenser.
Det er en god ide at strukturere dette
afsnit i en række underspørgsmål og
delkonklusioner. I arbejdet med
problemstillingerne skal du inddrage
og anvende fagenes begreber,
metoder og teorier. Arbejdet med

problemstillingerne kan medføre en
ændring af problemformuleringen, da det
er vigtigt, at der er sammenhæng mellem
problemformulering og problemstillinger.
Anvendte metoder og materialer
Hvilke faglige metoder anvender du for at
besvare de opstillede spørgsmål?
•
Fagenes forskellige analysemetoder
•
Dataindsamlinger
•
Interviews
•
Forsøg
•
Andet
Du kan begrunde valg og fravalg af
metoder og materiale, samt overveje
fordele og ulemper ved dit valg.
Konklusion og perspektivering
Her skal du vise sammenhængen mellem
emne, problemformulering,
problemstillinger og de metoder og det
materiale, du har arbejdet med.
Du skal forholde dig til det indledende
overordnede spørgsmål. Har du svaret på
det? Hvordan har du fundet svarene? Og
har du fundet konsekvenser, løsninger?
Præciser projektets konklusioner.
I en perspektivering skal du overveje,
hvilke nye spørgsmål dit arbejde har rejst,
og hvordan man kunne arbejde videre
med emnet.
Litteraturliste
Her skriver du en samlet oversigt over
det materiale, du har brugt i projektet.
Til en bog opgiver du:
•
forfatterens efternavn og fornavn
•
bogens titeludgave
•
forlag og udgivelsesår
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Til artikler skal du også huske at skrive:
•
hvilket tidsskrift og hvilken avis
•
årgang/dato
•
samt sidetal
Til en side på nettet opgiver du:
•
sidens titel
•
forfatter eller udgiver
•
hjemmesideadressen
•
dato for besøg
Organiser litteraturen alfabetisk efter
forfatterens efternavn.
Projektperioden
I projektperioden bør faglokaler, IT,
bibliotek og andre undervisningslokaler
med undervisningsudstyr, være til
rådighed for dig i et rimeligt omfang.
I de eksperimentelle fag skal det være
muligt for dig at arbejde i faglokaler i
dele af projektperioden. Når du udfører
eksperimentelt arbejde i et fag, skal
en af fagets lærere være til stede i de
perioder, hvor faglokalet stilles til
rådighed.
Aflevering
Synopsen incl. forside skal afleveres
elektronisk til MieF@svhfvuc.dk senest
den 2. maj 2022.
Prøve
Der afholdes en individuel mundtlig prøve
på baggrund af synopsen. Du medbringer
synopsen og evt. supplerende noter til
prøven.
•
•

Eksaminationstiden er 30 minutter pr.
eksaminand
Prøven består af din præsentation og

•

fremlæggelse af synopsen suppleret
med uddybende spørgsmål fra
eksaminator og evt. censor
Du kan i din præsentation gøre brug
af f.eks. Powerpoint

Udgangspunktet for eksaminationen
er synopsen, hvor du har valgt
fokuspunkter, som præsenteres i en
oversigt over oplægget. Fokuspunkterne
omfatter ikke blot problemformulering og
konklusion, men også centrale begreber
og teorier samt facts og dokumentation.
Det er muligt for dig at inddrage nye
aspekter i diskussionen, udover dem der
er nævnt i synopsen, hvis de er relevante
for eksaminationen. Præsentationen
afsluttes med et oplæg til dialog,
hvorefter du indgår i en faglig dialog med
eksaminator, med inddragelse af censor.
Bedømmelse
Bedømmelsen af dit eksamensprojekt
sker på grundlag af en helhedsvurdering
af den mundtlige præstation, i forhold til
de faglige mål i de fag, der indgår
i dit projekt.

Vigtige datoer for dit eksamensprojekt
Uge 44 2021

Onsdag den 3. november 2021 i Skive
kl. 15.00-17.00
Torsdag den 4. november 2021 i Viborg
kl. 15:00-17:00.
Vejledning om emner til EP og SSO.
Alle har mødepligt – også netkursister.

12.11.2021

Tilmelding til EP. Fagene oplyses.

Uge 11 2022

Vejledningsdag i Skive: onsdag den 16. marts 2022
Vejledningsdag i Viborg: torsdag d. 17. marts 2022

02.05.2022

Sidste frist for aflevering af eksamensprojektet
(elektronisk incl. forside) kl. 12.00 på kontoret/i
receptionen.

Skolen laver en tidsliste til vejledningsdagene (16. og 17. marts 2022),
derefter og frem til aflevering af synopsen aftaler du selv tidspunkt for
vejledning med dine vejledere.

Ved bedømmelsen lægges også vægt på:
•
behandling af emnet ud fra
problemformuleringen
•
strukturering og formidling af det
faglige stof
•
inddragelse af relevant stof
•
din forståelse af hvordan fagene
hver især og sammen bidrager til
belysning af emnet.
Der gives én karakter ud fra en
helhedsvurdering.
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AVU

FVU

HF Enkeltfag

HF 2-årig

Undervisning til ordblinde

Plads til dig

www.svhfvuc.dk

Facebook.com/vuc.skive.viborg

Viborg: 86 61 17 00
Skive: 97 52 18 22

mail@svhfvuc.dk

Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg
Hjalmar Kjems Allé 6, 7800 Skive
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