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Nasjonale retningslinjer 

for muntlig eksamen 2014 
 Fag 48 timer før eksamen - tema 24 timer før eksamen.  

 Obligatorisk forberedelse. 

 24 timer før eksamen, skal eleven få oppgitt tema eller 
problemstilling som de skal jobbe med og presentere 
på eksamen 
 Tema 

 Problemstilling 

 Tema med problemstilling 

 Problemstilling som avgrenser tema 

 Tema og problemstilling er «utgangspunkt for 
eksamen» - den videre samtalen.  

 Forberedelsestiden og presentasjonen skal 
ikke være del av vurderingen! 

KILDE: Rundskriv 

Udir 02-2014, 

16.01.2014 

Vil disse være 

likeverdige? 



Det finnes et håp! 

§ 3-25 
 «Karakteren skal gi informasjon om 

kompetansen den enkelte eleven eller privatisten 

viste på eksamen.»  

 Vi skal lete etter elevenes egen kompetanse!  

 Da må vi vel kunne lete også i det som eleven sier i 

sin innledning?  

 Da gir det mening i at elevene skal holde en 

innledning!  

 



Nasjonale retningslinjer... 

 Eksamensoppgave defineres som: 

 «de temaene eller problemstillingene som elevene skal presentere, 
samt de spørsmålene eller problemstillingene som vil være 
gjenstand for eksamineringen etter elevens presentasjon» 

 Vise kompetansen sin i «så stor del av faget som mulig.»  

 «Avgjørende at [...] faglærerne utarbeider gode temaer / 
problemstillinger som er egnet til å prøve elevene [iså] stor del av 
faget som mulig.» 

 Temaet/problemstillingen  
 «må være tilstrekkelig omfattende» slik at det er «naturlig å trekke 

inn[e] flere deler av læreplanen» 

 «Viktig at sensorene stiller spørsmål som gjør at eleven får 
mulighet til å vise sin kompetanse i faget.» 



Formål med faget 
Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, 

nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i 

ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon 

over egne verdivalg. 

  

Opplæringen i faget skal gi innsikt i mangfoldet av leveforhold og 

livsbetingelser for mennesker i fortiden. Historiefaget skal bidra til å øke 

forståelsen for at alle samfunn representerer verdier og holdninger 

som er resultater av historiske prosesser. Det skal fremme toleranse, 

gjensidig respekt og forståelse for menneskerettighetene. Historiefaget 

skal gi innsikt i demokratiets betydning for vårt samfunn, og bidra til 

bevissthet omkring globale utfordringer. Faget skal stimulere til 

engasjement og aktiv deltakelse i samfunnslivet ved å utvikle evnen til 

kritisk, analytisk og kreativ tenkning . 

  

Historiefaget kan ha stor betydning for hvordan individet forstår og 

oppfatter seg selv og samfunnet, og for hvordan den enkelte skaper sin 

identitet og tilhørighet med andre. Opplæringen skal styrke elevens 

viten om og innsikt i sentrale begivenheter og utviklingslinjer i 

historien. Faget skal fremme evnen til å bearbeide og vurdere historisk 

materiale og annen informasjon. Historisk innsikt kan bidra til å forstå 

egen samtid bedre, og til å forstå at en selv er del av en historisk 

prosess og skaper historie.  

historiebevissthet/ 

”individdannende” 

historisk empati 

tankeferdigheter/ 

metodisk komp. 

Realhistorie 

Samf. engasjement 

/ nåtidsperspektiv 

/ multiperspektiv 



Kompetanse i historie er noe mer 

enn å kunne sine årstall!  

 Metodisk kompetanse 

 Historiebevissthet og historieforståelse 
 Å forstå at vi som samfunn og mennesker er noens fortid og 

andres framtid og at vi selv er historieskapende 

 Empati og multiperspektiv 

 Innebærer ikke en nedtoning av historisk viten 
 Men det er flere perspektiver / aspekter ved historiefaget 

 Historisk viten er ikke kompetanse i seg selv, men «råstoff» for å 
kunne mestre noen utfordringer (ha kompetanse) 

 Hvilken betydning har dette for undervisningen og for 
eksamen? 



Hva legges det vekt på til eksamen? 
Variasjon fra fylke til fylke, skole til skole, lærer til lærer? 

 Er det i hovedsak historisk viten som prøves til eksamen?  
 Fakta vs refleksjon? 

 Dybde eller bredde?  

 «Liten» historie og «stor» historie (makro vs mikro)? 

 I hvilken grad prøves historiefaglig metode til eksamen?  
 Metodisk kompetanse – kildebruk? 

 Hvordan historisk viten blir til? 

 I hvilken grad får elevene vist historiebevissthets-
kompetanse til eksamen?  
 Å kunne se at historien ikke er låst, men muligheter og valg 

 Bruker fortiden til å belyse problemer for fremtiden 

 I hvilken grad trekkes samtidsperspektiver inn?  

 Er «normalen» at vi prøver elevene i hva de husker?  



Eksempel på bruk av 

forberedelsestiden? 



…eller kanskje slik? 



Elevens forberedelser 
Vi vet at 

 eleven legger (for) mye arbeid i presentasjonen 

 eleven gruer seg til presentasjonen, bruker mye 
energi 

 eleven ikke har forberedt seg til samtalen 

 faglærer og sensor ser på samtalen som den 
viktigste delen av eksamen 

 Følgende problem oppstår:  
 Kandidaten etter presentasjonen: ”Puh, nå er 

eksamen unnagjort!” 

 Eksaminator etter presentasjonen: ”Nå kan 
eksamen begynne!” 

Vil 

dette 

endre 

seg 

nå?  



Presentasjonen har viktige sider!  

 Ivaretar en skaperglede – initiativ og 
stolthet.  

 Det er mye faglig arbeid lagt ned i 
presentasjonen  

 De har laget noe, tatt valg og de viser 
ferdigheter og analytiske evner.  

 Gjør det mulig å prøve sentrale mål i 
læreplanen. 

 I samtalen merker fort om de virkelig 
har kompetansen selv eller ikke! 

I p
resen

tasjo
n

en
 v

il v
i 

k
u
n

n
e fin

n
e ko

m
p

etan
se!  



Den gode oppgaven 

 Sammenheng mellom undervisning og prøving! 

 Prøve bredt!  

 Åpne og med muligheter for valg og ulike vinklinger! 
 ”Det forutsettes at temaene/problemstillingene er såpass åpne at de 
 gir elevene muligheter til å gjøre noen valg[…]. 

 Tema/problemstillingene og vurderingskriteriene må derfor åpne for at 
 ulike løsningstilnærminger og ulikt innhold kan gi samme karakter” (
 UDE, Retningslinjer… s. 19) 

 Utfordrer elevens kompetanse! 
 Bruke kunnskaper og ferdigheter 

 Vise forståelse og selvstendighet. 

 Reflektere over historien og vise sin empati og historiebevissthet  

 



Eksamen tenkt som et timeglass 

Et tema som spenner vidt… 

…som gir elevene mulighet 

til å snevre inn, begrense og 

foreta valg 

…Og som i samtalen kan 

utvides og føres videre ved å 

bringe inn andre og større 

perspektiver 



Tema/problemstilling 
1. «Drøft hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og 

kulturell samhørighet, men også konflikter og 
undertrykkelse.» 

2. «’Demokratisering’ står som en hovedtendens i Norge 
på 1800-tallet og i starten av 1900-tallet. Hva menes 
med dette begrepet, og hvordan artet dette seg i 
Norge i denne perioden? Lag en presentasjon der du 
belyser dette.»  

3. «Sammenlign konfliktene mellom Athen/Sparta og 
konfliktene mellom USA/Sovjetunionen.» 

4. «Stormakter og konflikter - mål, motiver og 
konsekvenser; sammenlign to konflikter hvor 
stormakter har vært involvert» 

 Lag en problemstilling for presentasjonen din 

 Bruk historiske kilder for å belyse og underbygge argumentasjonen 
din 



Hva med slike oppgaver? 

 Tema: «Nasjonalisme – splittende og  samlende». 

Finn to historiske kilder som du mener belyser 

dette temaet og som vil være utgangspunkt for 

presentasjonen din. Lag problemstilling! 

 Påstand A sier... Påstand B sier noe annet. 

Diskuter rimeligheten av de to påstandene.  

 Kontrafaktiske oppgaver?  



Samtalen og historisk materiale 

 Etter presentasjonen får kandidaten en 
kilde som han/hun blir bedt om å relatere 
til sitt foredrag.  

 Kan også brukes til å vise kompetanse i 
kildevurdering eller utvide perspektivet 
osv.  

«I det øyeblikk at all makt og kraft samles her 

i denne sal til avgjørelse av samfunnets høyeste 

og viktigste anliggender, går der en stor 

vekkelse over landet.... Der kan ikke lenger 

regjeres uten Stortinget, der må regjeres med 

Stortinget.» Johan Sverdrup, 1872 (www.stortinget.no)  

http://www.stortinget.no/


Samtalen og de store perspektivene 

 Etter presentasjonen og første del av samtalen 
kan den avsluttes med:   

 «Hvis vi nå til slutt ser på problemstillingen din igjen, 
er det nå noe du ville gjort annerledes? Ville du stilt 
andre spørsmål, eller vinklet spørsmålet på en annen 
måte?» 

 Spørre om de store perspektivene:  

 «Kan vi samtale litt om 1900-tallet? Kan vi 
periodisere århundret?»  

 «Hva var de store spørsmålene i dette århundret?» 

 



Stille åpne spørsmål  
(fritt etter Dag Fjeldstad, ILS, UiO) 

 Oppklaringsspørsmål 
 Hva er det viktigste i det du 

sier? 

 Hvordan forholder dette seg til 
spørsmålet / saken? 

 Kan du gi et eksempel? 

 Kan du forklare dette nærmere? 

 Spørsmål om det eleven 
forutsetter 
 Hva bygger du denne tanken 

på? 

 Kan du tenke at noe annet 
kunne ha skjedd? 

 Kan vi anta noe annet isteden? 

 Hvorfor tror du at det er riktig i 
dette tilfellet? 

 Spørsmål om de slutninger om 
fortiden eleven trekker 
(hvordan kan du vite dette?) 
 Hva støtter du dette synet på? 

 Hva fikk deg til å se denne 
løsningen? 

 Er det grunn til å tro at det kan 
være annerledes? 

 Har du dekning for å si det? 

 Spørsmål om elevenes 
begrunnelser  
 Hvilken virkning har det, hvilke 

konsekvenser ser du? 

 Fins det alternativ? 

 Spørsmål om elevenes 
slutninger om virkninger 
 Hva ligger i dette spørsmålet? 

 Hvorfor er dette viktig? 

 

 

 



Den generelle oppfordringen! 

Vi gjør det fordi vi er 

profesjonelle! 

Vi leter etter kompetanse eleven 

har, ikke etter hva hun ikke har!  

Vi gir eleven anledning til å 

vise sin kompetanse! 

Vi leter ikke etter hull!  




