SILKEBORG GYMNASIUM

Gode råd og talepapir til mundtlig SRP-eksamen
Forberedelse til den mundtlige eksamen i SRP
• Op til eksamen skal du genlæse din SRP-besvarelse grundigt.
• Udarbejd talepapir i stikordsform som disposition for fremlæggelsen. Sørg evt. for ikke at
skrive i hele sætninger, da man derved lettere kommer til at læse højt, og det tæller ikke
positivt i bedømmelsen.
• Hvilken dokumentation skal medbringes til prøven? Det kan for eksempel være vigtige
citater fra talen, som du har analyseret, en eller flere af artiklerne, som du har inddraget i
diskussionen i din SRP-besvarelse, et forsøg og dets resultater eller andre former for
relevant datamateriale.

Talepapir
En måde at disponere sit talepapir og sin fremlæggelse på kunne være:
1. Opgaveformulering: Hvad skulle jeg undersøge?
2. Hovedkonklusion i opgavebesvarelsen: Hvad fandt jeg frem til?
3. Uddybning af opgavebesvarelsen: Hvordan fandt jeg frem til det?
Vis til prøven at du kan stoffet i din SRP. Gå i dybden med de vigtigste pointer i din
undersøgelse/analyse og diskussion. Vælg ud i disse, og overvej, hvad der skal gemmes
til dialogen. Prøvetiden er kort, så det er vigtigt at komme til sagens kerne hurtigt.
Fokusér på fagligheden i de to fag og på fagenes sammenhæng.
4. Hvilke væsentlige metodeovervejelser har du gjort dig? Brug dine metodiske
refleksioner om din SRP fra Guldkortet, som du jo har udfyldt i løbet af
opgaveskrivningen på baggrund af midtvejsvejledningen. Du skal være forberedt på at
besvare spørgsmål ud fra Guldkortet, men det forventes ikke, at du fremviser
Guldkortet. Det kan variere, hvor meget denne del reelt fylder i eksaminationen.
Dialogen begynder typisk hen mod slutningen af punkt 3, men eksaminator og censor må
godt stille enkelte opklarende spørgsmål i din fremlæggelse.

Afvikling af den mundtlige SRP-eksamen: Gode råd
Eksaminationstiden er 30 minutter i alt. Du bør derfor regne med at have omtrent 20-25
min. ved eksamensbordet. De første 8-10 minutter (max.) er til din fremlæggelse med
udgangspunkt i din SRP-besvarelse. De sidste ca. 12-15 minutter bruges til uddybende
dialog med eksaminator og censor. Din fremlæggelse handler i høj grad om at uddybe de
mest interessante aspekter af din SRP. Det er din chance for at fremhæve og/eller forbedre
den faglige dybde i din besvarelse af opgaveformuleringen.
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