
 
Det er vigtigt, at du inden eksamen har genlæst din besvarelse så mange gange, så du kender den 
forfra og bagfra. Udvælg undervejs i denne proces hvilken dokumentation, der er vigtig at 
medbringe til prøven. (Se mere i punkt 3 herunder.) 
 
Du har indledningsvis ca. 10 min (aldrig mere end 10 min) til at præsentere din opgave. Herefter 
har du en faglig dialog om emnet/undersøgelsen med eksaminator og censor. Du har ikke 
forberedelsestid, og der er afsat 30 minutter, fra du kommer ind, til du har fået din karakter. 
 
Her får du et bud på, hvordan du kan disponere dit oplæg – men husk: Der er mange måder at 
gøre det på, og du skal vælge den, der gør dig mest tryg.  
Du må gerne bruge PowerPoint eller talepapir, men undgå altid oplæsning.  
 

1. Præsenter din opgave: Emne og valgte fag og det spørgsmål du har forsøgt at besvare med 
din undersøgelse og/eller den undren, der førte frem til dit fokus.  
Altså - hvad har du undersøgt, og hvorfor er det interessant? 
 

2. Oprids de centrale konklusioner. Gentag IKKE alle dine pointer, for censor og eksaminator 
har jo læst opgavenJ 

 
3. Forklar HVORDAN du har arbejdet dig frem til dine konklusioner. Hvilke metoder har du 

brugt? Hvorfor lige dem? Hvilke andre metoder kunne måske have været relevante? Vis 
meget gerne et eksempel eller to på, hvordan du konkret har anvendt metoderne. Det kan 
fx være ved at analysere et lille tekststykke eller forklare en model/et eksperiment. 
 

4. Overvej din fagkombinations styrker og svagheder. Pas dog på med at ”underminere” din 
egen undersøgelse – styrkerne skal helst stå stærkere end svaghederne.  

 
 
Der findes mange gode råd på nettet om, hvordan du går til mundtlig eksamen i SRP. F.eks. kan du 
i denne lille video få inspiration til at lave et talepapir, som du kan støtte dig til ved fremlæggelsen: 
https://www.youtube.com/watch?v=5nyTsCVdeEI 
 


