
PED 3090 – SENSORVEILEDNING FOR MUNTLIG EKSAMEN 

• For at studentene skal lære mest mulig av oppgaveskrivingen, bør de få en kort 

tilbakemelding på oppgaven og eventuelt spørsmål om det er noe som de i ettertid 

ville ha gjort annerledes. Tilbakemeldingen bør ikke ta mer en fem minutter, og kan gis 

helt i begynnelsen som en myk overgang til selve eksamen. Hvis karakteren på 

oppgaven er dårlig, kan det være lurt å gi tilbakemeldingen til slutt, ellers kan det lett 

bli en dårlig start på eksamen. SAMTALE OM OPPGAVEN SKAL IKKE PÅVIRKE 

KARAKTEREN TIL MUNTLIG! 

. 

• Hvis situasjonen låser seg, kan det være lurt å gå videre med noe annet ganske raskt i 

stedet for å ”terpe” på det samme. Det må legges til rette for at kandidaten får vist hva 

han/hun kan noe om, men i fastsettelse av karakteren må man selvsagt legge en 

helhetlig vurdering til grunn for karakteren. Muntlig eksamen handler både om fellespensum og  

fordypningspensum. Hvis ett av områdene gir grunnlag for en klar F, blir det sluttkarakteren  

selv om kandidaten har kunnskaper om det andre området. 

  

• Det er opp til kommisjonen å bestemme hvor mye tid man vil bruke på fellespensum og  

fordypningspensum, men siden fordypningspensum er mer omfattende, er det naturlig å bruke  

mer tid på dette. DET ER IKKE ANLEDNING TIL Å STILLE SPØRSMÅL OM LITTERATUR SOM ER  

BENYTTET I OPPGVEN HVIS DEN IKKE ER PENSUM. 

 

• Det er satt av 45 minutter til hver kandidat. Siden kommisjonen må ha tid til å drøfte 

karakteren, bør muntlig eksamen ikke overstige 40 minutter. Noen ganger kan det 

være aktuelt å avslutte før tiden er ute. En overbevisende kandidat, som svarer 

fremragende på alt, må kunne sendes ut tidligere med karakteren A. Tilsvarende kan 

man ikke sitte og terpe i 40 minutter med en kandidat som ikke greier å svare på noe 

av det han/hun blir spurt om. Det blir en pinlig situasjon for alle parter. Derfor bør 



hovedregelen være at muntlig eksamen kan vare inntil 40 minutter. 

• MUNTLIG EKSAMEN HAR IKKE EN JUSTERENDE FUNKSJON. DET SKAL GIS EN EGEN 

KARAKTER PÅ MUNTLIG. DET FINNES INGEN BEGRENSNING MED HENSYN TIL HVOR 

MYE KARAKTEREN PÅ MUNTLIG KAN AVVIKE FRA RESULTATET PÅ OPPGAVEN. 


