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Det er almindeligt på mange universitetsstudier, at studerende skriver projektrapporter i grupper. Al
karaktergivning skal være individuel, også når der gives karakterer på basis af en sådan
grupperapport. I nogle år har det været et krav i bekendtgørelsen, at en mundtlig udprøvning på
basis af rapporten skulle foregå med kun én eksaminand i lokalet, men nu er der åbnet for, at den
mundtlige udprøvning kan foregå for hele gruppen, blot skal præstationerne vurderes individuelt.
Denne individuelle vurdering er en udfordring indenfor rammerne af en fælles, tidsbegrænset
dialog, men der er en stor læringsgevinst i dialogen omkring en sådan rapport, en gevinst som kan
forsvinde, hvis rapporten deles op i individuelle bidrag eller de studerende eksamineres enkeltvis. .
I eksamensbekendtgørelsen (BEK nr 666 af 24/06/2012) er der nu ikke længere regler om en pligt til
individuelle eksaminer eller en ret for studerende til at kræve individuel deltagelse. Derimod er der
en pligt til at studieordningen indeholder en passende blanding af eksamensformer, og til at al
karaktergivning er individuel.
Dette notat fremlægger nogle overvejelser over de faldgruber og muligheder, der er i en gruppevis
eksamination.
Gruppearbejde og eksamen
Gruppearbejde er meget udbredt i Danmark på alle uddannelsesniveauer. Det er et pædagogisk
middel, som rigtigt anvendt styrker den enkeltes indlæring og opøver sociale færdigheder. Alle
uddannelser bør også indeholde mere individualiserede læringsformer, fordi en individuel
arbejdsproces også stiller relevante krav og træner vigtige færdigheder, men gruppearbejdet er
kommet igen, forhåbentlig for at blive. På CBS er gruppearbejde et vigtigt led i læringsprocessen,
fordi det dels virker arbejdsmotiverende, dels stimulerer den kombination af selvstændighed og
samarbejdsevne, som er et væsentligt mål for undervisningen – og som for langt de fleste er ganske
afgørende i en senere jobsituation.
Gruppearbejde stiller imidlertid eksamenstilrettelæggerne overfor et vanskeligt valg: enten brydes
den samarbejdende gruppe op i eksamenssituationen, med det resultat at noget af helheden i
gruppens arbejde kan gå tabt, eller også eksamineres gruppen samlet, hvorved det kan blive svært at
skelne individets præstation fra gruppens. Fordelen ved at beholde gruppen samlet under
eksaminationen er, at dialogen omkring eksamensbordet kan få mere dybde og flere nuancer, and
hvis der skal startes fra bunden med hver ny eksaminand.
De enkelte studier står frit i deres anvendelse af forskellige eksamensformer, men alle former skal
kunne tilgodese reglerne i eksamensbekendtgørelsen. I Bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012,
§ 4, stk. 2 står: ”Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan
måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.
Ved tilrettelæggelse af en mundtlig gruppeprøve skal universitetet sikre, at den tid, der er afsat til
prøven, tilpasses antallet af studerende, der deltager i prøven.” (kursiv tilføjet).
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Eksamensafvikling
Det formelle udgangspunkt for den mundtlige eksamen er, at eksaminator og censor er kontrollører
som skal tjekke ”huller” (fejl og mangler) i den studerendes præstation og sikre at bedømmelsen
foregår rigtig. Den pædagogiske målsætning med en eksamen må indebære, at eksaminator og en
eventuel censor også hjælper den studerende med at få udfoldet sit potentiale i
eksamenssituationen.
Det er vanskeligt inden for de givne tidsrammer i en eksamenssituation at organisere en ”samtale”
sådan, at hver enkelt studerende eksamineres fyldestgørende. Ofte vil de studerende føle, at en
differentiering på basis af de få minutters eksamination er uretfærdig på basis af de mange timers
arbejde, som er nedfældet i projektrapporten.
Differentiering bør imidlertid, jvf. den citerede regel, være udgangspunktet for mundtlige
gruppeeksaminer og ikke ses som en beklagelig undtagelse. Man kan måske komme et stykke i den
rigtige retning ved at iagttage nogle få, enkle regler:
o Eksaminator er ordstyrer og sørger for at alle kommer til orde i nogenlunde samme
omfang. Censor overvåger at dette sker, og at alle bliver udfordret, dvs. bedt om at
tale om ting de ikke selv har taget initiativ til.
o Emnerne i eksamination på basis af et skriftligt gruppearbejde tager udgangspunkt i
det skriftlige produkt. Alt efter eksamensbestemmelserne i det konkrete tilfælde kan
der så trækkes linjer til problemer, som er behandlet i den til grund liggende
kursuslitteratur.
o I stedet for de ofte traditionelle 5 minutters indledende oplæg fra hver studerende,
kan eksaminator have forberedt et spørgsmål, baseret på det skriftlige arbejde, til
hver studerende. Derved undgås den hyppigt forekommende tendens til at oplæggene
hovedsageligt refererer fra det skriftlige arbejde.
o Eksaminator og censor gør, ved eksaminationens begyndelse, opmærksom på at de
studerende vil blive afbrudt af og til. Det er nødvendigt for at kunne styre og fordele
taletiden og fordele chancerne for at levere en præstation, der er så god som den
enkelte formår.
o Censor skal gøre udførlige notater med henblik på muligheden for at afgive
individuelle karakterer. Herunder angivelse af længden af et eventuelt første indlæg,
dets indhold i punktform og andre gode/dårlige udtalelser der kan være relevante evt.
med angivelse af tidspunkter/tidsforløb.
o Selv om eksamen skal have karakter af en samtale, er det nødvendigt at
bedømmerne, for at kunne vurdere eksaminandernes præstationer, stiller spørgsmål.
Hvis disse stilles til et enkelt gruppemedlem, må kun vedkommende svare

Målet for en bedømmelse er, at vurdere i hvilket omfang de studerendes kompetencer lever op til
fagets læringsmål. Hvis der blandt læringsmålene findes en målsætning om, at de studerende skal
lære gruppearbejde, skal bedømmelsen også tage stilling til om de enkelte bidrager konstruktivt til
helheden. Er der fastsat et pensum, kan de studerende kun stilles til regnskab for begreber, teori og
information, som findes i pensum. Bedømmelsen er en samlet vurdering af det skriftlige
(gruppe)arbejde og den mundtlige præstation. Som udgangspunkt for den mundtlige del bør
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eksaminatorerne kunne gå ud fra, at alle i en gruppe har bidraget i et sådant omfang, at der ikke kan
skelnes mellem de enkeltes bidrag. Differentiering sker derfor på basis af den mundtlige præstation.
I tilfælde, hvor en enkelt studerende i den mundtlige eksamen viser et niveau, som er radikalt
forskelligt fra niveauet i den fælles grupperapport, må den mundtlige eksamen af den pågældende
være ekstra grundig for at afdække præcist, hvilket niveau denne enkelte studerende har.
Formålet med dette notat er at gøre det muligt for så mange som muligt at gennemføre
gruppearbejde, hvor denne arbejdsform er valgt, til og med kursernes eksaminer. Evnen til
samarbejde er central for evnen til at indgå i en konstruktiv sammenhæng i virksomheder og
organisationer, og den bør opbygges og vedligeholdes i så store dele af uddannelsesforløbet som
muligt.

