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At Eksamen Oplaeg
I dette blogindlæg får du 18 gode råd, der kan hjælpe dig til at få en bedre mundtlig eksamen. Du
kan næppe overskue alle rådene på én gang, når du er til eksamen. Min anbefaling er, at du på
forhånd udvælger 3-4 råd, som du vil sætte fokus på ved din næste mundtlige eksamen.
18 gode råd til en bedre mundtlig eksamen - StudyMind
Om den mundtlige eksamen i AT. AT- eksamenen består som nævnt i Elevvejledning til AT-eksamen
af tre dele: 1. Din skriftlige synopsis som din vejleder og censor har læst på forhånd. Et mundtligt
oplæg hvor du uddyber din undersøgelse fra din synopsis. Tidsrammen er ca.10 min, og den skal du
holde dig indenfor.
Om den mundtlige eksamen i AT - eg-gym.dk
Husk, at den mundtlige eksamen er en samtale, som er til din fordel. Her har du chancen for at
fortælle om dit projekt, som du om nogen er ekspert i, og du kan uddybe og forklare, hvad I har
ment og tænkt. Husk også, at vejleder og censor ikke vil dig noget ondt. Selvom det kan virke som
en skræmmende situation, så er de faktisk bare to ...
Eksamensoplæg - kdm.aau.dk
I forberedelsen til den mundtlige eksamen forventes det, at du genlæser og gentænker din
synopsis. Endvidere forventes det, at du har planlagt din mundtlige fremlæggelse og den følgende
dialog. Der er imidlertid intet krav om, at du skal præsentere nyt materiale, undersøgelser eller
lignende.
Den mundtlige eksamen - Almen Studieforberedelse (AT)
Svend Erik Larsen giver to gode råd til studerende der skal lave en mundtlig præsentation.
Hvordan laver man et godt oplæg ?
Til den mundtlige eksamen i AT skal du grundlæggende forberede et kort oplæg, hvor du
gennemgår og uddyber nogle centrale pointer fra din synopsis. Derefter er der tid til en diskussion
mellem dig, din lærer og censor om din synopsis og det emne, du skriver inden for. Den mundtlige
del af eksamen i AT er altså opdelt i to trin:
AT mundtlig eksamen | Bliv klar med AT-bogen hos Studienet
TALEPAPIR TIL MUNDTLIG FREMLÆGGELSE VED AT-EKSAMEN Du har med din synopsis udarbejdet
grundlaget for eksamen. Tænk din synopsis som en slags ”cliffhanger,” som du nu får muligheden
for at uddybe. Talepapiret skal derfor indeholde de væsentligste pointer og overvejelser fra din
synopsis – med faglig uddybning og lignende, som der ikke var plads til i synopsen.
TALEPAPIR TIL MUNDTLIG FREMLÆGGELSE VED AT-EKSAMEN
Medbring studierapporten til eksamen. Studierapporten inddrages til eksamen – så husk at
medbringe den! Tjek i god tid, om du har indføjet dine egne problemformuleringer i de relevante
forløb. Vurderingen. Til AT-eksamen bliver du vurderet på de faglige mål for eksamen. De fremgår
på siden AT-eksamen og kan også ses i læreplanen for AT
AT-5 gode råd mundtlig - skriftlighed.fr-gym.dk
Efter det store projekt, f.eks. SRP eller bachelorprojektet, er afleveret, begynder overvejelserne om,
hvordan man egentlig skal gå til mundtlig eksamen i et projekt. Det kan være forskelligt fra
uddannelse til uddannelse, hvordan forsvaret af projektet foregår, men disse helt generelle tips kan
du bruge til alle mundtlige eksaminer, hvor du skal forsvare en skriftlig opgave.
Sådan går du til mundtlig eksamen i dit projekt - Hvad vil ...
Virum gymnasium Almen studieforberedelse . AT-eksamen – den tredelte prøve . Skriftlig synopsis .
Omfang: 3-5 sider (overhold dette!) Mundtligt eksamensoplæg
AT-eksamen den tredelte prøve - intra.virum-gym.dk
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AT#Eksamen#2014# Fredericia#Gymnasium# ChristofferKlitlundNielsen# # # AT Eksamen 2014 oplæg 1. Indledning (1/2 minut): Præsentation af fag, emne og problemformulering: I AT har jeg
arbejdet med fagene historie og matematik under det overordnede
AT Eksamen 2014 - oplæg 2. 3. Præsentation af analyse-og
Eksamen Feedback Studieordning. Find din uddannelses studieordning og hold dig orienteret om
krav og bestemmelser til hvert enkelt fag på din uddannelse. Studerendes råd til mundtlige oplæg.
Korte videoer til at arbejde med akademisk sprog. Sidens indhold er udarbejdet af Tine Wirenfeldt
Jensen. Kilder: Peter Stray Jørgensen: ”Notatteknik ...
Hold oplæg - AU Studypedia
Det giver noget mere sikkerhed at forbinde en eksamen med venner eller familie og så får du tit
også åbnet op for nogle flere guldkorn du kan komme i tanke om i et mere roligt miljø. At afslutte
med stil. Når du er færdig skal du huske at du gerne vil bibeholde det indtryk du har givet lærer og
censor om at du er selvsikker.
Mundtilig eksamen - gode råd og tips - Eksamensteknik.dk
AT talepapir er en meget vigtig hjælp til AT eksamen. Her får du de bedste råd til at lave et rigtigt
godt talepapir, som får dig godt igennem dit oplæg og eksamen. At holde oplæg om sit AT-projekt
kan på mange måder sammenlignes med at holde en tale.
AT talepapir - studienet.dk
Studerende på AU's sommerkursus 2013 "Akademisk mundtlig og skriftlig fremstilling" kommer her
med deres bedste råd til mundtlige oplæg. Studiemetroen (http:...
Studerendes gode råd til mundtlige oplæg
Som en del af eksamensforberedelsen er det en god idé, at I taler om i gruppen, hvordan I hver
især har det med at gå til eksamen, hvordan I kan tage hensyn til hinandens styrker og svagheder,
og hvordan I i fællesskab kan sørge for, at alle kommer til orde.
Gruppeeksamen - kdm.aau.dk
Mine mundtlige eksamener nærmer sig med hastige skridt og jeg er begyndt at tænke over
hvordan jeg skal bygge min disposition op :unsure De andre eksamener jeg har været til førhen har
jeg bare bygget dispsitionen til den mundtlige eksamen op på den skriftlige synopsis, der fungerer
som et skriftligt oplæg til den mundtlige eksamen...
Hvordan laver man en god disposition til mundtlig eksamen ...
Hvis du går på STX er du sikret at komme til AT-eksamen i 3.g (Medmindre du hører ind under den
nye gymnasiereform fra 2017). Her får du 5 gode råd til hvordan du gør din AT-eksamen til en
succes! 1 Metoder, metoder og metoder AT handler først og fremmest om at undersøge en sag ved
… Læs videre "5 gode råd til din AT-eksamen"
5 gode råd til din AT-eksamen - Få 12 - Studietips
4 Eksamen i AT på NAG 2011 – en vejledning Denne skabelon kan du sagtens følge. De nævnte
elementer skal være med. Men du kan fx overveje at lade punkt D. indgå i delkonklusionerne, hvis
det forekommer naturligt i din fremstilling.
Eksamen i AT – en vejledning - Skrivekompetencer
1.1. Lærerfaglig undersøgelseskompetence til a.at undersøge, afgrænse, beskrive, analysere,
reflektere over og vurdere problemstillinger og udviklingsmuligheder, der vedrører lærerens
opgaver og skolens virksomhed med anvendelse af relevant teoretisk og praktisk indsigt, b.at
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