TALEPAPIR TIL SRO og SRP – DEN MUNDTLIGE PRØVE

I den mundtlige prøve i SRO og SRP skal du fremlægge din opgaves centrale problemstillinger, de
vigtigste konklusioner samt de metodiske overvejelser, du har gjort dig i forbindelse med
besvarelsen af din opgave.
Dit mundtlige oplæg skal max tage 10 minutter i SRP og max 8 minutter i SRO.
Til denne prøve er det en god ide at lave et talepapir på ca. 1 side, som du kan støtte dig til under
eksamen.
INDHOLD
Et talepapir er en udvidet form for disposition over dit mundtlige oplæg. Talepapiret skal ikke
læses ordret op, men fungere som styrepind, så du er sikker på at få sagt det, du har planlagt. Tænk
i god formidling; du skal ”sælge” din viden og samtidig har du en modtager, som gerne må blive
interesseret.
FORSLAG TIL DISPOSITION
1. Kort skitsering af dit valgte emne, og hvad du har undersøgt i opgaven (eventuel en kort
fremlæggelse af de spørgsmål, du har besvaret).
2. Materiale og metodeovervejelser (dem, som du har skrevet i det indledende afsnit i
opgaven – evt. suppleret med mundtlig uddybning. Her kan du evt. strukturere det således:
a) fremlægge hvilket materiale/teorier/forsøg du har brugt til at besvare hver enkelt
spørgsmål. b) fremlægge hvordan du har arbejdet med materialet.
3. Fremlæggelse af de mest centrale delkonklusioner og udvalgt analysearbejde, som har ført
frem til din samlede konklusion. Her er det igen en god ide at fremlægge én delkonklusion
med tilhørende analysearbejde ad gangen.

…Og så får du lige et par ekstra gode råd:
Undgå at skrive i helsætninger i dit talepapir, fordi disse sætninger vil have karakter af skriftsprog og let kan forlede
til oplæsning. Skriv evt. din indledende og din afsluttende sætning ned. Så ved du nemlig, at du kommer godt i gang,
og at du afslutter med lige præcis det, du havde tænkt dig.

