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Formålet med det mundtlige forsvar er at præsentere specialet, svare på spørgsmål, redegøre mere 
uddybende end i opgaven for valg af metoder og teorier og argumentere for dine konklusioner.   
 
Ved bedømmelsen af det mundtlige forsvar vil der blive lagt vægt på følgende evalueringskriterier: 
  

• Evne til at præsentere de i specialet behandlede problemstillinger  
• Evne til at forholde sig til, argumentere for og reflektere over de anvendte teorier, metoder og resultater 

samt evne til at uddybe og perspektivere specialet i dialog med eksaminator og evt. censor  
• Beherskelse af almindelige principper for mundtlig præsentation samt mundtlig formidlingsevne.  

 
Det gode forsvar vil typisk indeholde følgende elementer: 
 

• Præsentation (ca.15 min.). Du må gerne prikke til vores hukommelse ved kort at fortælle os, hvad du 
har gjort for derefter at fokusere på det nye, det fantastiske, det spændende osv. i specialet. Du kan 
her fokusere på problemstilling, resultater, sammenkædning af teorier, metode eller andet. Det kan 
også være en god idé at reflektere lidt over, hvad du ville have gjort, hvis du nu skulle i gang med at 
skrive et nyt speciale med samme titel/emne. Hvordan ville du nu gribe det an?  

 
• Diskussion. Her stiller eksaminator (og måske også censor) spørgsmål til specialet. Det kan være 

generelle og/eller mere specifikke spørgsmål, fx spørgsmål til valg af teori men også spørgsmål til brug 
af citater, argumentation o.l.  

 
• En mere åben dialog, fx med udgangspunkt i nogle spørgsmål, som du gerne må foreslå (men som vi 

ikke forpligter os til at diskutere) – du kan evt. præsentere nogle spørgsmål i forlængelse af dit 
indledende oplæg, dvs. foreslå en ’dagsorden’.  

 
Hvis du vil vide mere, se fx: Hedelund, Lis & Stray Jørgensen, Peter (2004): Mundtlig eksamen med skriftligt 
materiale/synopsis. Kbh.: Samfundslitteratur. 
 
 
 
 
 


