hf - EP
Vejledning til eksamensprojekt
2017

Voksenuddannelsescenter Frederiksberg
Falstersvej 3-5, 2000 F
Lindevangs Allé 8-12, 2000 F
tlf. 3815 8500

Huskeliste:
”Gå-i-gang-møde” om eksamensprojektet:
i Multisalen, Falstersvej - onsdag den 25. jan. kl. 11.30-11.45

Tilmelding til eksamensprojekt med valg af fag:
senest tirsdag den 31. jan. 1)
Workshop om eksamensprojektet:
i Multisalen, Falstersvej - mandag den 6. marts kl. 14.30-16.30
Valg af emne (i samråd med vejledere):
Senest kl. 14.00 torsdag den 16. marts

2)

Projektperiode:
onsdag den 22. marts – onsdag den 3. maj
Synopsis afleveres:
senest kl. 14.00 onsdag den 3. maj
Eksamen:
17. maj - 21. juni

1)

Tilmeldingsblanket fås på vufintern.dk og i studievejledningen og afleveres til en
studievejleder på Falstersvej, stuen.
2)

Emnevalgsblanket: 5 emnevalgsblanketter tilsendes med posten, 1 (og kun 1)
afleveres til Joan Holtmann. Resten bruges som forside til den endelige synopsis
(der afleveres i 4 eksemplarer d.3. maj).
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Indledning
Denne vejledning er beregnet for hf-kursister, som skal udarbejde
eksamensprojekt (EP) på VUF. Vejledningen er generel og skal således ikke
erstatte den faglige kontakt med projektvejlederen/-erne.
Det anbefales, at du læser vejledningen igennem før projektperioden, så du
er orienteret om, hvad eksamensprojektet går ud på, og hvordan
proceduren er på VUF. Herefter kan du anvende den som ”opslagsværk”
under arbejdet med projektet.
Du er velkommen i studievejledningen for at drøfte generelle forhold i
forbindelse med eksamensprojektet, ligesom vi også vil være glade for at
blive gjort opmærksom på mangler i denne vejledning.

I. Generelt om eksamensprojektet (EP)
Hvem skal udarbejde eksamensprojekt?
Som du formentlig ved, kan fagene historie B, religion C og samfundsfag C
tages under ét som Kultur- og samfundsfagsgruppen.
Også geografi C, biologi C og kemi C kan tages som gruppe: Den
naturvidenskabelige faggruppe.



Har du taget - eller er du ved at tage - én af de to faggrupper, skal du
ikke udarbejde eksamensprojekt.
Har du taget - eller er du ved at tage - alle de seks nævnte fag som
enkeltfag, skal du udarbejde eksamensprojekt

Hvilke fag kan eksamensprojektet udarbejdes i?
Du kan udarbejde eksamensprojektet i 2-3 fag blandt de fag, som du har
aflagt eksamen i - eller går til undervisning i.
Der er ikke krav om bestemte niveauer for de fag, der indgår i eksamensprojektet. Eksamensprojektet udarbejdes dog altid i det højeste niveau, du
har eller har haft i faget.
side 3 af 8

Hvad er eksamensprojektet?
Eksamensprojektet udarbejdes i et selvvalgt emne, som godkendes af
projektvejlederen/erne. Det omfatter fremstillingen af en synopsis over
emnet og en efterfølgende mundtlig eksamen med udgangspunkt i denne
synopsis.
Hvad er en synopsis?
En synopsis er et skriftligt oplæg til en mundtlig fremlæggelse og diskussion
af et emne. Synopsen udgør med andre ord ikke en fuldstændig besvarelse
af en opgave. Den fungerer som et ”talepapir”, der hjælper til at fastholde
den røde tråd ved den mundtlige eksamen. Helheden udgøres af synopsis og
fremlæggelsen tilsammen. Man har mere at sige om sit emne end det, der
fremgår af selve synopsen.

II. Før projektforløbet
”Gå-i-gang-møde"
Joan Holtmann afholder et kort orienteringsmøde i Multisalen, Falstersvej onsdag den 25. januar kl. 11.30-11.45

Tilmelding, emnevalg og projektvejledere
Du skal selv tage initiativ til at tilmelde dig eksamensprojektet.
Tilmeldingsblanketten Tilmeldingsblanketten kan downloades fra
Vufintern.dk eller fås i Studievejledningen. Udfyldes og afleveres til
Studievejledningen. Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 31. jan., 2017.
Herefter vil du få tilsendt 5 emnevalgsblanketter med angivelse af dine
vejledere. Én og kun én emnevalgsblanket skal afleveres til Joan Holtmann
senest d. 16. marts; de resterende 4 gemmes og bruges som forside til
synopsis, der afleveres i 4 eksemplarer. Du kan ikke være sikker på at få de
lærere, du har haft i fagene, som vejledere.
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Det er projektvejledernes opgave at medvirke i alle faser af projektforløbet
fra emnet godkendes og frem til eksamen. Vejledningsindsatsen vil dog
naturligt være størst i begyndelsen af projektperioden.
I alt står vejlederne til din rådighed i ca. 2 timer. - Du kontakter selv dine
vejledere og skal selv tage initiativ til vejledningssamtaler. Vejlederne kan
kontaktes pr. mail.

Workshop
Mandag den 6. marts kl. 14.30 – 16.30 afholdes workshop om EP i
Multisalen, Falstersvej.
Se opslag på Ludus

Emnet
Valg af emne skal ske i samråd med vejleder(ne), der skal godkende det.
Emnet skal vælges således, at du ikke genanvender stof fra tidligere
opgavebesvarelser i fagene; men der er dog intet i vejen for, at projektet
tager udgangspunkt i emner, der har været behandlet i undervisningen, eller
som du har arbejdet med i den større skriftlige opgave, men der skal
inddrages nyt stof og anlægges nye vinkler. Det er også vigtigt, at du ikke
afgrænser dit emne for snævert af hensyn til, at der skal være stof nok.
Sidste frist for valg af emne er torsdag den 16. marts

III. Projektforløbet
Projektperioden
Projektperioden er onsdag den 22. marts til onsdag den 3. maj 2017. Den
begynder med, at du udarbejder en problemformulering og afsluttes med,
at du afleverer din synopsis.
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Problemformulering
I praksis vil det ofte være således, at du allerede før problemformuleringen
har fundet noget materiale om dit emne, men først når problemformuleringen er godkendt, kan du for alvor gå i gang med indsamling af materiale i
dine skolebøger, på biblioteket, internettet osv.
Problemformuleringen er skriftlig og skal godkendes af vejleder(ne).
Den er foreløbig og skal indeholde en angivelse af:
- hvorledes dit emne afgrænses
- hvad du gerne vil undersøge
- hvilken fremgangsmåde du vil anvende
- hvilke dele emnet består af
- hvorledes fagene indgår (enten metodisk eller stofmæssigt)
- hvilket materiale du vil bygge på
Vægten kan godt lægges på det ene fag, dog må det/de andre fag ikke
forsvinde ud af projektet. Som regel er det en god idé med nogenlunde
ligelig fordeling mellem fagene.

side 6 af 8

Synopsis
Ud fra din foreløbige problemformulering skal du i løbet af projektperioden
udarbejde en synopsis i et omfang på 2-3 sider. Den er udgangspunkt for
den efterfølgende eksamen og omfatter:
1) projektets titel og angivelse af de indgående fag
2) den ajourførte problemformulering
3) en stikordsagtig oversigt over de emner, som projektet behandler
4) en angivelse af hvilke metoder/hvilken fremgangsmåde der er
anvendt, og en karakteristik af det anvendte materiale1
5) en angivelse af projektets delkonklusioner
6) en hovedkonklusion2
7) en oversigt over det anvendte materiale (litteraturliste)
Når projektperioden er slut – senest onsdag den 3. maj 2017 - skal du
aflevere synopsis i 4 eksemplarer til Joan Holtmann på administrationsgangen. Skolen sørger derefter for, at begge vejledere og censor modtager
et eksemplar af synopsen.

IV. Eksamen
Eksamen finder sted i perioden den 17. maj - 21. juni 2017. Du skal til en
individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i din synopsis, som du selv
medbringer. Censor og lærer medbringer deres egne eksemplarer. Det er
tilladt at medbringe supplerende noter til eksamen, der varer 30 minutter
alt inklusive pr. eksaminand.

1

Her skal du forklare, hvad du har gjort ved det materiale, som du har bearbejdet for at få
dine spørgsmål besvaret: Det kan f.eks. være en kildekritisk analyse (historie), en tolkning af
Middelhavets dannelsesmåde ud fra pladetektonikteorien (geografi), analyse af den danske
udenrigsøkonomi ud fra nationaløkonomiske begreber (samfundsfag) eller pH-målinger
(kemi)
2
Her vender man tilbage til sin overordnede problemstilling og besvarer denne.
Hovedkonklusionen udformes i hele sætninger i et omfang af 8-12 linjer. Her kan man også
lægge op til yderligere diskussion ved den mundtlige fremlæggelse ved eksamen.
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Prøven består af din fremlæggelse af synopsen (ca. 12 minutter), herefter
dialog (ca. 12 minutter) med uddybende spørgsmål fra vejleder og censor.
Kun din ene vejleder vil være til stede som eksaminator. Censor har det
andet fag, der indgår i dit projekt.
Der er ingen forberedelsestid umiddelbart før eksaminationen.

Bedømmelsen
Bedømmelsen sker ud fra den mundtlige præstation.
Resultatet indgår på eksamensbeviset med vægten 1,5.
Vejleder og censor lægger vægt på følgende i forbindelse med vurderingen
af den mundtlige præsentation:





hvordan er de faglige mål, der indgår i projektet, opfyldt?
hvordan er problemformuleringen besvaret?
hvordan er stoffet struktureret og præsenteret?
hvordan er relevant baggrundsstof inddraget?

Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering.

Svend-Erik Schmidt / Joan Holtmann / Ole Pedersen
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