
Kurs: Muntlig eksamen
Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut 
til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger vel så godt 
som skriftlige arbeider, vil nok tanken på muntlig eksamen uroe mange elever. 
Men ikke la bekymringen ta overhånd: Muntlig gir deg en ypperlig mulighet til å vise hva du kan, 
og her får du bruksanvisningen for hvordan du skal gjennomføre muntlig eksamen med stil!

Hva er muntlig eksamen? 

Til muntlig eksamen i historie kan du prøves i hele historiepensumet fra videregående, både eldre 
historie fra VG2 og nyere historie fra VG3. Alle kompetansemålene det dreier seg om, både de som 
gjelder hendelseshistorien og de som går på ferdigheter og forståelse, finner du i læreplanen for 
historie. Den grunnleggende ferdigheten å uttrykke seg muntlig kan også trekkes inn.
Muntlig eksamen kan foregå individuelt, der du møter alene i eksamenslokalet, eller det kan skje 
som gruppeeksamen, med mindre elevgrupper som møter samlet til eksaminasjon. Uansett vil dere 
få en viss tid til forberedelse, maksimalt 48 timer.  

Selve muntlig eksamen består av to elementer: en forberedt presentasjon fra eleven(e) og samtale/
eksaminasjon. Ved individuell eksamen skal hele muntlig vare inntil 30 minutter, mens ved grup-
peeksamen beregnes det mer tid, inntil 30 minutter per elev. 

Hvordan foregår muntlig eksamen?
 
 
Det skal være to lærere til stede under eksamen. Den ene er historielæreren din, mens den andre 
skal være en ekstern sensor. Den første delen av muntlig eksamen er presentasjonen du har  
forberedt, deretter følger eksaminasjon. Den ene av lærerne fungerer som eksaminator og er den 
som stiller spørsmål og leder samtalen med deg. Hensikten med eksaminasjonen er at du skal få 
anledning til å vise hvilken kompetanse du har i så stor del av historiefaget som mulig. 
 
De to lærerne bestemmer karakteren sammen, men hvis de er uenige er det den eksterne sensoren 
som har det avgjørende ordet. Alle elevene får individuell karakter, også de som har hatt gruppeek-
samen. Både standpunktkarakteren og karakteren etter muntlig eksamen blir stående på vitnemålet 
ditt. 

Når historielæreren og sensor skal bestemme seg for hvilken karakter du får, vil de vurdere i hvilk-
en grad du har nådd målene i læreplanen. Solid fagkunnskap er selvsagt et krav for å få en karakter 
i øvre del av skalaen, men det er også andre avgjørende kriterier, blant annet høy grad av selvs-
tendighet, evne til kritisk vurdering og logisk framstilling. Dersom sensor mener du har oppnådd 
læreplanmålene fullt ut og har vist høy kompetanse i faget, er det gode karakterer innen rekkevid-
de. På dette nivået forutsettes det for eksempel at du kan presentere ulike forklaringer på en histor-
isk hendelse og skille mellom grunnleggende og utløsende årsaker. Godt grep om kildekritikk, og 
-analyse, om kilders opphav og troverdighet, er også avgjørende. Kort sagt er evne til selvstendig 
vurdering avgjørende for en karakter i øvre del av skalaen.  
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En besvarelse som befinner seg i midtre del av karakterskalaen kjennetegnes av at eleven viser 
svakere selvstendig drøfting, men god evne til å anvende kunnskap. Du må kunne plassere histo-
riekunnskapen i en sammenheng og gi en ryddig framstilling av hendelser/fenomener. En viss oversikt 
over kilder og årsakssammenhenger er også nødvendig for middels måloppnåelse.
Dersom besvarelsen i hovedsak gjengir faktakunnskap og mangler selvstendighet befinner den seg i 
nedre del av karakterskalaen. Hvis besvarelsen din i hovedsak er avskrift fra læreboka, har du vist at 
du behersker klipp-og–lim, men ikke så mye mer. Hvis du også i liten grad kan peke på 
sammenhenger, vurdere årsak/virkning, og har problemer med å bruke kilder, ser det ikke så bra ut. 

 

Hvordan kan du forberede deg til muntlig?
 
 
1. Før du vet om du kommer opp 

Den tiden du har tilgjengelig til å forberede deg til muntlig eksamen er begrenset og bør utnyttes på 
best mulig måte. Derfor er det ikke dumt å starte forberedelsene til og med før du vet sikkert om du 
blir trukket ut til muntlig. En enkel forberedelse er å rydde dagene som er satt av til forberedelse for 
alt som ikke har med muntlig eksamen å gjøre. Slik sikrer du deg muligheten for konsentrert og sam-
menhengende arbeid etter å ha fått muntligoppgaven.  Videre bør du sjekke at du har lærebøkene og 
annen faglitteratur tilgjengelig og at internettilgangen er i orden. Finn fram egne notater fra undervis-
ningen og oppgaver du har jobbet med, og spør medelever, familiemedlemmer eller andre om de kan 
stille opp underveis som diskusjonspartnere eller lesere av utkast.
 
2. Før du får oppgaven 

48 timer før muntlig eksamen får du vite hvilket fag du kommer opp i. Det kan hende at oppgaven 
deles ut samtidig, men det er også mulig at du ikke får den før på et senere tidspunkt. Sannsynligvis 
vil du i hvert fall ha 30 minutter til forberedelse før muntlig eksamen skal finne sted.  

Hvordan du best utnytter forberedelsestiden er selvsagt avhengig av hvor lang tid du har til rådighet, 
men uansett er det en god idé å repetere faget. Målene i læreplanen kan tjene som et utgangspunkt, 
både når det gjelder hendelseshistorien og når det gjelder ferdigheter. Du bør forsøke å skaffe deg 
best mulig oversikt over hendelseshistorien. Ettersom du foreløpig ikke vet hvilken periode eller hva 
slags emne du skal presentere under muntlig, kan det også være fornuftig å konsentrere seg om his-
torieforståelse og metode. Uavhengig av periode og emne er det relevant å ha grep om kildekritikk, 
være bevisst at historiske hendelser kan forklares på ulike måter, kunne reflektere omkring kontinuitet 
og brudd i historien og være klar over at historiske hendelser ofte kan ha dagsaktuell betydning. 
Det er historielæreren din som lager eksamensoppgaven, og oppgaven vil høyst sannsynlig ha sam-
menheng med den historieundervisningen du har hatt. Les gjennom notatene dine og se nærmere på 
hva læreren har lagt vekt på i timene sine. Slik får du en pekepinn om hva hun/han har vurdert som 
mest relevant.  
 

3. Når du får oppgaven
 
Så snart du får oppgaven kan du begynne å arbeide mer målrettet. Les oppgaveteksten nøye og vær 
helt sikker på at du forstår hva du skal gjøre. Det er lov å spørre læreren om oppklaring dersom du er 
i tvil. Når du vet hva oppgaven dreier seg om, er det lurt å sjekke hvordan dette tema har blitt dekket 
i undervisningen. Sannsynligvis vil du oppdage at du har arbeidet med spørsmål som har betydning 
for det du nå skal presentere.  
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Eksamensoppgaven kan være utformet på ulike måter. Den kan inneholde en eller flere konkrete 
problemstillinger, som for eksempel ”Gjør rede for vikingferdene og drøft ulike årsaker til ferdene”, 
eller den kan kun bestå at et oppgitt emne, der du selv må formulere problemstillingen, for eksempel 
”Konflikter etter 1850” eller ”Økonomisk utvikling i Europa 1750-1900”.  

Til alle typer oppgaver kan læreren gi bestemte føringer eller begrensninger. Det kan for eksempel 
være å ta utgangspunkt i gitte kilder, kart, artikler eller bilder, at du skal konsentrere deg om bestemte 
begreper eller avgrense oppgaven til en viss periode. Sammen med oppgaveteksten får du også op-
pgitt hvilke læreplanmål som er aktuelle for din oppgave. 
 

4. Å lage en god presentasjon 

Presentasjonen av svaret på oppgaven din utgjør første del av muntlig eksamen. Hvis du har fått en 
oppgave som kun oppgir tema/emne, begynner du med å lage en eller flere problemstillinger. Prob-
lemstillingen skal være relevant og realistisk og kan gjerne formuleres som et spørsmål. Dersom du 
har fått oppgitt emnet ”Økonomisk utvikling i Europa 1750 – 1900”, kan en mulig problemstilling 
være ”Hvorfor startet den industrielle revolusjon i England?”. Problemstillingen er relevant når den 
ligger innenfor det temaet du belyser, og den er realistisk når du ser det er mulig å gi et ordentlig svar 
på den. Avslutningsvis må du kontrollere at du virkelig har fulgt problemstillingen din. Du kan for ek-
sempel formulere en setning på grunnlag av kjernen i konklusjonen din og sjekke om dette er svaret 
på spørsmålet i problemstillingen. 
 
Underveis i arbeidet med å belyse og besvare problemstillingen er det lurt å være bevisst hvilke valg 
du tar. I løpet av muntlig eksamen kan du bli bedt om å forklare hvorfor du har valgt å løse oppgaven 
slik du har gjort og å vurdere den informasjonen, litteraturen og kildene du har brukt. 
Uansett hvordan du velger å presentere arbeidet ditt, om du bruker lysark, tavle, bilder og/eller kart, 
er det viktig at du setter av tid til å øve deg. Lag deg et stikkordsbasert manuskript og kall inn lillebror, 
bestemor, naboene eller klassekamerater til en historieleksjon. Be om å få oppriktige tilbakemelding-
er, og vær forberedt på å endre og bearbeide presentasjonen på grunnlag av publikums kritikk. Gjen-
tatte gjennomkjøringer gjør deg tryggere på innholdet, tvinger deg til stadig forbedring av presentas-
jonen og setter deg i stand til å gjennomføre en profesjonell framføring innenfor oppgitte tidsrammer. 
 

 
Hvordan kan du forberede deg til samtalen 

Samtalen eller eksaminasjonen er del to av muntlig eksamen, og her skal eksaminator sørge for at du 
får vist deg fram. Det er naturlig om eksaminasjonen starter med spørsmål fra emnet du presenterer. 
Forbered deg på å utdype poengene dine, tenk gjennom alternative måter å løse oppgaven på og vær 
klar til å kommentere de valgene du har tatt underveis i arbeidet med presentasjonen.  
Etter å ha snakket litt om presentasjonen din, vil du sannsynligvis få spørsmål som ikke angår temaet 
ditt direkte. Husk at du kan bli spurt om alt du har lært gjennom to år med historieundervisning. Det 
kan virke vanskeligere å skulle forberede seg ordentlig til denne delen av muntlig, men ved hjelp av 
notater og repetisjon kommer du et stykke på vei. Det er ellers en god idé å på forhånd samarbeide 
med andre muntligkandidater om å presentere ulike emner for hverandre. 
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Gjennomføring

 
De fleste vil nok være nervøse og spente når eksamensdagen kommer. Vissheten om at du skal starte 
seansen med en selvskrevet, gjennomarbeidet presentasjon virker kanskje beroligende. Å huske på 
at sensor også har vært oppe til muntlig eksamen, sannsynligvis like full av nerver som du er nå, kan 
hjelpe. Du kan i alle fall regne med at både læreren din og sensor i utgangspunktet er velvillige og 
håper du vil gjøre en best mulig figur. 

Når du skal i gang med presentasjonen din, er det fort gjort å sette i gang i et forrykende tempo bare 
for å bli ferdig med det hele. Det må du prøve å unngå. I stedet fokuserer du på å snakke sakte og 
tydelig. Du bør ikke ha skrevet ned alt du skal si, for da vil presentasjonen framstå som ren opplesn-
ing av et manuskript. Dersom du i stedet baserer deg på stikkord, vil du måtte bruke litt tid underveis 
til å tenke deg om og til å finne de riktige ordene. Slik blir det lettere å holde et rolig tempo. Ikke vær 
redd for å ta kunstpauser, men løft blikket og søk øyekontakt med tilhørerne dine.  

Etter å ha gjort unna framføringen, har eleven ofte en følelse av å være ferdig med muntlig. Læreren 
derimot, tenker at det er nå muntlig egentlig begynner. Derfor er det avgjørende at du fortsetter en-
gasjert og energisk. Det er ingen grunn til å overlate initiativet fullstendig til sensor og eksaminator. 
Svar på spørsmålene deres så godt og presist du kan. Du kan gjerne bruke litt tid på å tenke deg om, 
men bli ikke sittende musestille til du har tenkt ut det du tror er riktig svar. Hvis du er i tvil om hva 
du skal svare, kan det være en fordel å tenke høyt og la eksaminator og sensor ta del i resonnementet 
ditt. Gjennom å tenke høyt viser du for det første at du har relevant kunnskap, og for det andre får 
eksaminator en mulighet til å lede deg på rett spor. Hvis du får et spørsmål du ikke skjønner, kan du 
gjerne be eksaminator omformulere det eller forklare nærmere hva han/hun hadde i tankene. Husk at 
muntlig eksamen er for din skyld!

LYKKE TIL!
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