
SRP og mundtlig eksamen 
 
 

Hvordan foregår mundtlig eksamen i SRP? 

Eksaminationstiden for den mundtlige del af SRP er 30 minutter inkl. votering. Der er ingen 

forberedelsestid på selve eksamensdagen, og det forventes derfor, at du har forberedt dig 

hjemme. Du eksamineres af én af dine to vejledere samt en censor. Eksamen består af en 

præsentation og en faglig samtale. Det er præsentationsdelen, som du skal forberede hjemme.   

 

Hvad skal præsentationen indeholde? 

Eksaminationen starter med din præsentation af opgaven, som forventes at vare ca. 8-10 

minutter. I præsentationen skal du fremlægge hovedpointerne i din opgave.  

Når du skal forberede din præsentation, anbefales du at udarbejde et talepapir med 

udgangspunkt i de fire dele i nedenstående model.  

Du skal starte med at præsentere opgavens indhold. Herefter præsenterer du de vigtigste 

resultater og konklusioner i din opgave. I analysedelen viser du, hvordan du er nået frem til 

konklusionen, hvor du præsenterer centrale dele af din analyse. Derudover skal du forklare, 

hvilke metoder du har anvendt, og hvordan de har bidraget til at besvare 

opgaveformuleringen.  

Husk, at det ikke er meningen, at du skal præsentere alt, hvad du har skrevet om. Derimod 

skal du vise, at du har et overblik over opgaven, og at du er i stand til at fokusere på de 

væsentligste dele af opgavens indhold.  

 

 
 

Hvad skal du medbringe til den mundtlige eksamination? 

Til eksaminationen skal du medbringe følgende:  

 Din opgave med centrale afsnit markeret. 

 Alt relevant materiale, som du har arbejdet med i opgave, fx tekster, statistikker, 

forsøgsdata mm. Du skal nemlig være forberedt på, at der kan blive stillet uddybende 

spørgsmål til alt, hvad du har arbejdet med i din opgave.  

 Dit talepapir.  

  

• Hvad er opgavens emne og opgaveformulering?

• Hvad har du konkret arbejdet med i din opgave?                                                  

(Materialer og metoder)

Indledning

• Hvilke resultater er du nået frem til?

• Hvad er din overordnede konklusion?Konklusion

• Hvad i analysen ligger til grund for konklusionen? 

• Hvilke dele af analysen er vigtige at fremhæve?Analyse

•Hvilke metoder er anvendt?

•Hvordan bidrager de forskellige fag og metoder til 

besvarelsen af opgaveformuleringen?

Metode



Hvad er et talepapir? 

Et talepapir er en udvidet form for disposition, som fungerer som et manuskript for det, som 

du vil sige til eksamen. Du anbefales at bruge skabelonen på skolens hjemmeside, når du skal 

lave dit talepapir.  

Husk, at du til eksamen ikke må læse op af dit talepapir. Forsøg derfor at formulere dit 

talepapir i stikord og fx i punktform.  

 

Bedømmelseskriterier 

Du får en samlet karakter for både det skriftlige studieretningsprojekt og den mundtlige 

eksamination. Karakteren gives efter den mundtlige eksamen, og det er udelukkende censor 

og den vejleder, der eksaminerer dig, der bestemmer karakteren.  

Bedømmelsen er en vurdering af følgende faglige mål, hvor det vurderes, i hvilket omfang, du 

kan: 

 afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks 

faglig problemstilling 

 besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem 

opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen 

 planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, 

kundskaber og metoder fra indgående fag 

 demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående 

fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 

 udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder 

 udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 

 gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med 

behandling af en kompleks faglig problemstilling 

 skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, 

herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout 

 mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig 

dialog herom. 

Fra: Læreplanen for studieretningsprojektet, UVM, 2017 

 

Ved den skriftlige del af SRP er der fokus på, om du: 

 har besvaret opgaveformuleringen 

 kan udvælge, anvende og kombinere viden og metoder fra de valgte fag  

 demonstrerer faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål og kan 

sætte dig ind i nye stofområder 

 anvender relevant materiale 

 har styr på opgaveformalia.  

 

 

Ved den mundtlige del af SRP er der fokus på, om du: 

 kan præsentere projektet og dets vigtigste konklusioner mundtligt 

 demonstrerer faglig indsigt og fordybelse i både præsentationen og den efterfølgende 

samtale 

 kan redegøre for anvendelsen af forskellige metoder i de anvendte fag.  


