
NOTAT: Muntlige presentasjoner av kvalifiseringsoppgaver KULH2080  

Muntlige presentasjoner av kvalifiseringsoppgavene i KULH2080 har vært brukt fra 2008.  

Hovedargumentet er å forberede studentene til arbeidslivet og jobbintervju. I tillegg får 

studentene erfare hva teamwork innebærer. 

Studentene deles i grupper (3-4 per gruppe) ved å følge den alfabetiske listen over deltakerne 

på emnet. Som oftest blir det forandringer i gruppesammensetningen: noen ønsker å arbeide i 

mindre grupper eller med andre grupper, noen ønsker å arbeide alene. Dette har blitt tatt 

hensyn til så langt som mulig. Gruppearbeid gir en mulighet for studentene til å bli bedre 

kjent med hverandre og å bedre integrere studenter med minoritetsbakgrunn. 

Oppgavetekstene er vide og knyttet til pensum. Fremføringen er lagt til seminarene. 

Tilbakemeldingene gis på stedet. Læreren kommenterer både innholdet i presentasjonen 

(faglig relevans, metode/teori) og formen (argumentasjon – form- kroppsspråk/stemmebruk). 

De andre studentene oppfordres til å komme med konstruktive kommentarer, men de gjør 

sjeldent dette. Den skriftlige versjonen av kvalifiseringsoppgaven sendes individuelt til 

læreren via Fronter og studentene får vite om oppgaven er godkjent eller ikke. 

Studentene har gitt positive tilbakemeldinger på denne formen for muntlige presentasjoner av 

kvalifiseringsoppgavene. Den kan anbefales brukt også på andre emner - dog ikke på alle. Det 

er viktig at studentene får erfaring med ulike arbeidsformer i løpet av BA-studiet. 

*** 

Imidlertid kunne kvalifiseringsoppgavene utvikles videre til å være praksiskomponenten i 

emnet og en øvelse og erfaring i prosjektarbeid. Studentene selv velger da et tema de vil 

arbeide med, og som relateres til de teoretiske perspektiver fra pensumet. Etter den muntlige 

gruppe-presentasjonen vil hver student arbeide videre (individuelt) med den oppgaven 

hun/han har vært med på å fremføre muntlig. Oppgaven blir levert som individuell 

hjemmeeksamen på ca. 15 sider eller mellom 4000-5000 ord. Seminartimene brukes til å gi 

studentene veiledning underveis (total mengde undervisning på emnet utvides ikke). 

I dette tilfelle må den muntige gruppe-presentasjonen legges relativt tidlig i semesteret, slik at 

det blir tid til det videre arbeidet. 
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