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Bakgrunn 

Høsten 2011 prøvde jeg ut en annen eksamensform når det gjaldt kvalifiseringsoppgaven. I 

emnebeskrivelsen sto det at ”kvalifiseringsoppgaven er en muntlig fremføring som dere 

jobber med i grupper”. Kvalifiseringsoppgaven lød som følger: 

Velg en tittel blant utvalgte bøker og gi en faglig vurdering av den med vekt på 

forholdet mellom fakta og fiksjon.  

De utvalgte bøkene var Dan Brown: Det tapte symbol, Tom Egeland: Paktens voktere, 

Ildefonso Falcones: Fatimas hånd og Umberto Eco: Gravlunden i Praha. Det var også mulig 

å velge en annen av forfatternes bøker. En gruppe valgte Ecos I rosens navn.  

Praktiske problemer 

30 studenter gjennomførte det muntlige framlegget, som ble avholdt i uke 41. Kombinasjon 

av gruppearbeid og muntlig framlegg medførte en god del praktiske og pedagogiske 

utfordringer. Her gjaldt det å vise fleksibilitet i forhold til studentenes arbeidssituasjon, 

deltidsstudenter og fjernstudenters muligheter osv. To av studentene leverte selvstendige 

skriftlig besvarelser. Den ene var i USA den aktuelle uken, og den andre hadde attest fra 

helsetjenesten om at hun hadde vansker med å takle muntlige framlegg sammen med andre. 

Det var bare en student som valgte Gravlunden i Praha, så han hadde sitt framlegg alene. I en 

annen gruppe kom det til skjæring mellom deltakerne, så en av studentene fikk tilbud om å 

holde sitt framlegg alene. En av deltakerne byttet gruppe rett før uke 41, fordi hun ikke hadde 

anledning til å være med på det oppsatte tidspunkt for den opprinnelige gruppen.  

Alle disse problemene lot seg løse på en relativt enkel måte, selv om det innebar enkelte 

logistiske endringer. Til sammen endte vi opp med ni grupper med en til fire deltakere. I 

tillegg leverte som nevnt to studenter skriftlige besvarelser. 

Gjennomføring av eksamen 

Opprinnelig var planen at framføringen skulle skje i plenum, med alle tilstede, evt. med to 

eller tre grupper av gangen. Denne planen ble droppet – av praktiske årsaker.  

Hver gruppe fikk inntil 30 minutter for presentasjon og oppfølgingsspørsmål. Gruppa måtte 

selv sørge for at alle hadde en selvstendig rolle under framføringen. Framføringen varierte 

med pp-presentasjoner, musikkinnslag, talekor og dramatiseringer, og opplesning av notater 

og punkter. Faglærer fulgte grundig med og skrev i stikkordsform gruppas og enkeltpersoners 

aktivitetsnivå. Deretter fulgte oppfølgingsspørsmål og samtale, og ble avsluttet med at 

gruppas egenvurdering av arbeidsprosessen. De som hadde en pp-presentasjon leverte en kopi 

av den til meg etter framlegget.  

Alle grupper og enkeltbidrag, skriftlig som muntlig, fikk bestått. Hovedinntrykket var at 

studentene satte pris på denne eksamensformen. Det var til dels høyt svært høyt nivå på 

enkelte av framleggene. 

Forbedringstiltak og utfordringer 
Det er viktig at det presiseres overfor studentene hva som forventes av dem. I og med at dette 

opplegget var nytt både for meg og studentene oppstod det en del uklarheter underveis.  



For å sikre dokumentasjonen av arbeidsprosess og resultat er det viktig at hver gruppe leverer 

en skriftlig rapport hvor de vurderer prosessen de har vært igjennom og hvordan de har fordelt 

oppgavene mellom seg. Denne rapporten leveres sammen med framlegget. 

Pedagogisk har denne eksamensform, gruppe/muntlig, mange fordeler. Den imøtekommer 

studentenes sterke ønske om større bruk av muntlighet, samtidig som den stimulerer til økt 

samarbeid mellom studentene. Bruken av muntlig framlegg i enkelte fag eller ved 

obligatoriske oppgaver er også med på å variere eksamensformen, som stort sett har vært 

dominert av skriftlighet. Selve eksamensformen styrker den direkte og muntlige dialogen 

mellom studenter og lærere. 

Muntlig/gruppearbeid har også sine omkostninger. Det er viktig å sikre dokumentasjon for det 

som har skjedd. Det kan ivaretas med en grupperapport. Det stiller også en del krav til 

fleksibilitet – med tilpasninger både av sosiale, praktiske og helsemessige forhold. Men ikke 

minst krever eksamensformen tid og bruk av lærerressurser. I mitt tilfelle gikk selve 

gjennomføringen avviklet på 4,5 timer. Hvordan det skal utlignes på arbeidsplikten, har jeg 

ikke oversikt over. Jeg tror imidlertid at det er verdt det. 


