
Talepapir 
 

Gode råd til udarbejdelsen af talepapiret 

 

 

Ved den mundtlige prøve skal du først holde et oplæg. Derefter fortsætter 

eksaminationen som en dialog mellem dig, eksaminator og censor. Her er en kort 

beskrivelse af, hvad dit mundtlige eksamensoplæg bør indeholde, hvordan du kan bygge 

dit talepapir op, og hvad du kan forvente af den efterfølgende samtale med eksaminator 

og censor.  

 

Det mundtlige eksamensoplæg 
Tidsramme: ca. 7-10 min. 

 

Formål: Det mundtlige oplæg skal præsentere dit studieretningsprojekt, dvs. de centrale 

problemstillinger og vigtigste konklusioner. Desuden skal du gøre dig overvejelser over 

de faglige metoder, du har benyttet, og du skal reflektere videnskabsteoretisk på et 

basalt niveau over dit projekt. Til det formål skal du udarbejde et talepapir.  

 

I dit oplæg kan eksaminator og censor afbryde dig og stille opklarende spørgsmål, hvis 

de skønner, det er bedst for eksaminationen.  

 

Form og indhold: Eksaminator og censor har læst din SRP, så det er blot de centrale 

problemstillinger og vigtigste konklusioner, du skal præsentere.  

 

Talepapiret – disposition  
Vi foreslår følgende disposition for dit talepapir:  

1. Indledning: Her præsenterer du dit projekt med udgangspunkt i den opgave, du 

er blevet stillet. 

2. Projektets problemstillinger og konklusioner: Her skal du præsentere din 

undersøgelse nærmere ved at redegøre for dit projekts centrale problemstillinger 

og vigtigste konklusioner.  

Hvis du har valgt at arbejde med et kunstnerisk fag i din SRP og/eller med 

innovation, skal du her også præsentere dit produkt/innovative løsningsforslag.  

3. Metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser: Her fortæller du om din 

fremgangsmåde i projektets forskellige faser. Overvej dit valg af teori og empiri 

og de faglige tilgange og metoder, du har benyttet. Reflektér over dit projekt ved 

at inddrage de videnskabsteoretiske begreber/begrebspar. Vurdér styrker og 

svagheder ved dit projekt, din tilgang osv. 

4. Afslutning: Her afrunder du dit oplæg, fx ved at kommentere på opgavens 

forskellige problematikker, relevansen af de indgående fag m.v.  

 

Dialogen med eksaminator og censor 
Tidsramme: ca. 10-15 min. 

 



Formål: Dialogen med eksaminator og censor skal afdække din faglige indsigt, din evne 

til at indgå i en faglig samtale og til at kombinere viden fra de fag, der indgår i dit 

projekt. Du bliver også bedømt på din evne til at foretage metodiske, tværfaglige og 

basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med dit projekt, herunder også dit 

valg af fag. 

 

Form og indhold: I dialogen kan de faglige og tværfaglige problemstillinger og 

konklusioner uddybes, og eksaminator og censor vil stille opklarende og 

perspektiverende spørgsmål til dit oplæg.  

 

Dialogen foregår med udgangspunkt i dit mundtlige oplæg, dit studieprojekt og med 

spørgsmål fra eksaminator og censor.  

 

 

Gode råd  

- Brug det mundtlige eksamensoplæg som optakt til dialogen.  

- Skab sammenhæng mellem din SRP, dit mundtlige oplæg og dialogen. 

- Sørg for at medbringe din SRP samt eventuelle bilag, så disse kan inddrages i 

samtalen med eksaminator og censor. 

- Øv dig i at holde dit oplæg for en ven, et familiemedlem eller lignende. 

 

Vær opmærksom på tidsrammen:  

- max. 10 minutter til den mundtlige præsentation.  

- ca. 10-15 minutter til dialogen. 
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