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Hver vår er det strid og 
uenighet om hvordan 
retningslinjene for muntlig 
eksamen skal forstås. 

Hva vil kunnskapsminis-
teren gjøre for å rydde opp til 
neste eksamensvår? 

Utdanningsdirektoratet 
ønsker å komme bort fra at 
elever med ressurser og 
kontakter profitterer karak-
termessig på lange presenta-
sjoner, som andre har laget 
eller hjulpet til med. Forbe-
redelsestiden er derfor 
redusert fra 48 til 24 timer. 
Presentasjonen er også 
skåret ned fra 15 minutter til 
10. Elevene må forberede seg 
på skolen. 

I tillegg kan elvene prøves 
i flere og relevante deler av 
læreplanen enn det som kan 
leses direkte ut av forbere-
delsesdelen. 

Men eksamen består fortsatt 
av to deler: elevens presenta-
sjon og selve eksaminerin-
gen. Presentasjonen skal 
være et utgangspunkt for 
eksamineringen, og ikke 
være en del av vurderings-
grunnlaget. Hvorfor dette 
startpunktet da kan vare i 
hele ti minutter, er vanskelig 
å forstå.

Etter presentasjonen fører 
faglærer en samtale med sin 
elev. Faglæren kan både gi 
hint og stille hjelpespørsmål, 
selv om han ikke kan stille 
ledende spørsmål. Her er 
grensen flytende, og sensor 
formanes om å være spesielt 
varsom så han ikke «over-
kjører» eksaminator. 

Hvis faglærer i tillegg 
insisterer på å ta seg lang og 
god tid med kandidaten, vil 
tidsvinduet for sensor fort 

bli for kort. At det oppstår en 
interessekonflikt mellom 
eksaminator og sensor om 
arbeidsfordelingen i utspør-
ringen, skyldes at faglære-
rens vurdering av kandida-
ten selv er oppe til eksamen.

Ingen lærer liker at en elev 
til muntlig eksamen viser en 
så lav kompetanse at stand-
punktkarakteren framstår 
som suspekt. 

Eksaminatoren har derfor en 
egeninteresse i å både hjelpe 
og forsvare sin elev. Og 
sensors dom vil lett kunne 
oppleves som for streng.

Men den omvendte 
situasjonen kan også dukke 

opp: Eleven viser en så høy 
kompetanse på eksamen at 
det kan stilles spørsmål om 
hvorfor ikke faglærer har 
lagt til rette for at kandida-
ten har fått vist dette 
tidligere. Faglærer snakker 

ned sin 
elev, for å 
unngå et 
for stort 
sprik 
mellom 
eksamen og 
stand-
punkt. 

Hvis muntlig eksamen 
skal beholdes, bør den 
bringes mer på linje med 
den skriftlige. Sentralt gitte 
oppgaver. Faglærer kuttes ut. 
Eksaminasjonen foretas av 
to eksterne sensorer. Begge 
er uvitende om kandidatens 
standpunktkarakter. Derfor 
er de ikke forutinntatte i 
utspørring og eksaminasjon, 
slik som faglærer. De er kort 
sagt mer objektive og 

sammenligner ikke med 
standpunktkarakteren.

Elevene konkurrere om de 
samme studieplassene. Fordi 
en muntlig karakter teller 
like mye som en skriftlig, 
bør muntlig eksamen 
underlegges en sterkere 
ekstern vurdering. 

Tautrekkingen mellom 
eksaminator og sensor får, 
slik situasjonen er i dag, 
vilkårlige utslag i hvordan 
elevene vurderes. Vilkårlig-
heten og forskjellsbehand-
lingen kan reduseres 
betraktelig med to eksterne 
sensorer.

At det er for dyrt er et dårlig 
argument. La faste sensor-
oppdrag være en del av 
jobben, som ikke trenger 
noen særskilt godtgjørelse. 

Sven Røgeberg,
lektor ved Sonans videregående 

skole, Drammen
sven.rogeberg@sonans.no

Muntlig eksamensproblem

STÅR TIL STRYK: Muntlig eksamen legger i sin nåværende form opp til vilkårlighet og forskjells
behandling av elevene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må komme med nye og klare 
retningslinjer i god tid før neste vår, skriver Sven Røgeberg.  FOTO: CORNELIUS POPPE, NTB SCANPIX

Vilkårligheten og 
forskjellsbehandlin-
gen kan reduseres 
betraktelig med to 
eksterne sensorer.
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Sven Røgeberg

Kari Kjønaas Kjos sier 14. juni 
at hun «tar imot mine inn-
spill» om underlivssjekk av 
jenter. Det er hyggelig, men 
jeg vet ikke helt hva hun tar 
imot, for hun fortsetter å 
tviholde på at underlivssjekk 
av alle jenter er et godt 
virkemiddel for å forebygge 
og avdekke kjønnslemlestel-
se. Da må jeg få lov å spørre: 
Hvordan vet hun at det 
virker? Har hun dokumenta-
sjon fra andre land, hvor de 
har hatt gode resultater fra 
undersøkelse av hele årskull? 

For all del, vi kan gjerne 
undersøke underlivet til alle 
jenter på femårskontrollen, 
når de likevel er hos helsesta-
sjonslegen. Det vil kanskje 

avdekke noen tilfeller av 
kjønnslemlestelse (og ganske 
sikkert feilvurdere mange 
flere). Men hvis man skal 
bygge opp et større system, 
med jevnlige kontroller 
gjennom hele oppveksten, må 
vi ha meget gode faglige 
grunner til å gjøre det. Med 
årskull på 60.000 barn vil det 
bli 30.000 nye jenter hvert år. 
Gang så det med de 13 årene 
jentene skal kontrolleres 
fram til de er myndige, og 
regn selv. Det vil ikke bare 
koste penger, det vil kreve at 
vi ansetter og etterutdanner 
hundrevis av nye helsesøstre 
og leger, som for øvrig ikke 
finnes. Kommunene sliter 
nok med å få nok helsesøstre, 
om vi ikke skal bruke dem til 
udokumenterte tiltak. 

Å undersøke absolutt alle 
er selvfølgelig tøvete, det vet 
Kjos like godt som meg. Det 
er bare jenter fra visse 

områder som står i fare for å 
bli kjønnslemlestet. Den 
eneste grunnen til at Kjos 
foreslår det, er for å unngå å 
bli beskyldt for å stigmatisere 
disse gruppene. Men vi kan 
ikke bygge medisinske tiltak 
på politikeres iver etter å 
framstå som rettskafne. 

Kjos ber om konstruktive 
forslag. Det skal hun få. Bruk 
helsestasjonen til det den 
virkelig egner seg til: opplys-
ning og forebygging. Ha 
undervisning for, og samtaler 
med, foreldre og jenter i 
utsatte grupper. Bruk kunn-
skapen og erfaringen til 
jordmødre, leger og sykeplei-
ere med bakgrunn fra 
områder hvor kjønnslem-
lestelse er vanlig. Som 
Johanne Sundby skriver i 
Klassekampen 14. juni: 
opplysning virker. Det blir 
kanskje ikke så mange 

domfellelser av det, men det 
må vel være viktigere at 
jentene ikke blir omskåret 
enn at politikerne får straffet 
noen? 

Påstanden om at jeg «ikke 
gjør noe nyttig» for jenter og 
kvinner som er blitt eller står 
i fare for å bli kjønnslemles-
tet, er mildt sagt sleivete. Jeg 
jobber med kvinner og 
jenter hver eneste dag, 
deriblant mange som er 
traumatisert og mishandlet 
på ulike måter. Det skal visst 
en politiker til for å mene at 
det ikke er nyttig. Synes hun 
jeg heller burde melde meg 
inn i Frp og satse på en 
karriere på Stortinget?

Jeg kunne for øvrig ønske 
meg at Kari Kjønaas Kjos 
viste samme engasjement 
mot omskjæring av gutte-
barn, som vi vet er en vanlig 
praksis i Norge. Men der vil 
regjeringen tvert imot legge 

til rette for at et unødvendig, 
smertefullt og irreversibelt 
inngrep skal skje med det 
offentliges velsignelse. Forstå 
det den som kan.   

Pernille Nylehn,
Gynekologisk avdeling,  

Haugesund sjukehus, tidligere 
fastlege og helsestasjonslege 

pernille@kleppnett.no

 

Om å vite eller tro – svar til Kari Kjønaas Kjos
KJØNNS
LEMLESTELSE
Pernille Nylehn
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I kommunestyremøte i 
Meråker 16. juni skulle det 
tas stilling til om det burde 
gis konsesjon til vindkraft-
utbygging i kommunen. 
Ordføreren i Meråker 
kommune uttalte følgende: 
«Det er viktig å understre-
ke at vi ikke har beslut-
ningsmyndighet i denne 
saken. Vi er kun en hø-
ringsinstans, på lik linje 
med mange andre.»

Kun en høringsinstans 
– dette har mange kommu-
ner fått beskjed om fra 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE). 
Også Nord-Odal og Nes. 
NVE slår ned eventuelle 
motforestillinger på 
forhånd, selv om sakene 
har et omfang som vil 
berøre kommunene 
voldsomt. 

Det er klart at kommu-
nens mening er viktig! Står 
politikere og innbyggere 
samlet allerede i startfasen, 
kan ingen påtvinge dem 
slike planer. Dette tar ikke 
NVE sjansen på, og tildeler 
seg selv en myndighet, en 
rolle som direktoratet ikke 
har. En rolle som tar fra oss 
retten til medbestemmelse.

Medbestemmelse og 
mulighet til å påvirke egen 
situasjon er grunnprinsip-
per i vårt demokrati. Vi tar 
det som en selvfølge – men 
kanskje må vi være mer 
oppmerksomme.

Karin S.N. Leonhardsen,
Auli i Nes kommune

sigalf1@hotmail.com

Hørings-
instanser? 
KOMMUNAL
STYRING
Karin S.N. Leonhardsen

Rettelse
I gårsdagens Vitenspalte ble 
skorpioner og edderkopper 
omtalt som insekter i 
redaksjonens bildetekst og 
faktaboks. Dette er ikke 
riktig. Vi beklager.  Red.


