
SRP - Det mundtlige forsvar 
 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.  

 
Hvad skal der ske?  

1. Eleven præsenterer projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner (ca. 10 minutter). Husk at 
inddrage metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets 
gennemførelse. 
 

2. Faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og 
det skriftlige produkt.  
 

3. Votering & karaktergivning. Der gives én samlet karakter. 
 

Udkast til talepapir 
Kort indledning med præsentation af problemformulering: 

• Hvilke fag er indgået i dit studieretningsprojekt? 
• Hvad er formålet med din opgave? 
• Hvorfor er dit projekt fagligt relevant? 

Hovedkonklusion: 
• Hvad er din overordnede konklusion? 

Overordnede metodiske overvejelser: 
• Hvordan er jeg kommet frem til hovedkonklusion? Gerne med inddragelse af den Videnskabelig Basismodel 

 

 
 
Præsentation af centrale elementer i opgaven: 

- Udvælg centrale figurer, tabeller, analyser, citater, forsøg mm og præsenter, hvad disse bidrager med til din 
hovedkonklusion  

 
Forberedelse til fremlæggelsen 

• Opgaven genlæses  
• Teksterne genlæses  
• Du skal forberede et talepapir, som bruges ved fremlæggelsen (præsentation af emne, præsentation af opgavens 

hovedkonklusioner og præsentation af metodeovervejelser) 
• OBS: en del af formålet med det mundtlige forsvar er at tjekke om du er ’hjemme i din opgave’. Dvs. at du sagtens 

kan få spørgsmål til noget af det du har skrevet i opgaven som du så bedes uddybe til det mundtlige forsvar. Det er 
derfor vigtigt at have læst opgaven flere gange inden forsvaret og medbringe en printet version af opgaven, så du 
hurtigt kan finde pointer og citater til besvarelse af spørgsmålene til det mundtlige forsvar.  

 
Tips 

• Print dit talepapir. Sid ikke med din computer foran dig, så den bliver en ’mur’ ml. dig og lærer/censor.  
• Vær fri af dit talepapir - brug det kun som støtte. Sørg for, at det kun er stikordsform.  
• Husk, at have din opgave med.  
• Medbring en printet version af dit kildemateriale (de analyserede tekster) og andet anvendt materiale (screenshots 

m.m.). 


