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Angående videreføring av nasjonale deleksamener 

Vi viser til brev fra 15. september 2017 om videreføring av nasjonale deleksamener i 2018. Som NOKUT skrev 

i oppsummeringsrapporten i mars 2017, kan nasjonale deleksamener være et godt virkemiddel for å øke 

kvaliteten i høyere utdanning. Som Kunnskapsdepartementet er kjent med, vil vi organisere en nasjonal 

deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i desember 2017, og vi vil raskt starte forberedelsene til en ny 

nasjonal deleksamen i årsregnskap for bachelorstudenter i regnskap og revisjon, som vil avholdes i mai 2018.  

I oppdragsbrevet fra 15. september 2017 forutsetter Kunnskapsdepartementet at det arrangeres nasjonal 

deleksamen i matematikk for grunnskoleutdanningene. Vi vil her redegjøre for en rekke faktorer, som hver for 

seg kan ses på som enkeltutfordringer, men som i kombinasjon fører til at det ikke vil være forsvarlig å 

gjennomføre nasjonale deleksamener i matematikk for de nye grunnskolelærerutdanningene høsten 2017. Basert 

på dette oppfordrer vi Kunnskapsdepartementet til å utsette disse eksamenene.  

Da rammeplaner og nasjonale retningslinjer for de nye femårige grunnskolelærerutdanningene ble utviklet i 

2015 og 2016, var nasjonale deleksamener et pilotprosjekt, og selv om rammeplanene påpeker at 

Kunnskapsdepartementet kan pålegge utdanningene å avholde nasjonale deleksamener, har det ikke vært noen 

nasjonal koordinering av når i utdanningsløpet institusjonene skal undervise i matematikk og i hvilken 

rekkefølge forskjellige fagområder innen matematikk skal undervises i. Det betyr at langt fra alle utdanningene 

har matematikkundervisning høsten 2017, og at for de institusjonene som har matematikkundervisning høsten 

2017, så er det store variasjoner i hva studieplanene inneholder.  

For GLU 1–7 er det kun fem av 13 institusjoner som har matematikk høsten 2017. De fleste andre institusjonene 

begynner med matematikk våren 2018, mens noen få institusjoner ikke har matematikk før høsten 2018. For 

GLU 5–10 begynner de fleste institusjonene med matematikk høsten 2017, men også her er det flere 

institusjoner som ikke begynner før våren 2018. Noen institusjoner lar også sine studenter velge om de vil ta 

matematikk i første eller tredje studieår.  

De nye masterutdanningene med nye rammeplaner og nasjonale retningslinjer har som nevnt også ført til at 

institusjonene har endret innholdet i matematikkemnene, og rekkefølgen på når forskjellige matematiske emner 

blir tatt opp. I pilotprosjektet ble studentene testet i undervisningskunnskap i brøk, desimaltall og 

prosentregning. Dersom man skal fortsette å teste studentene i dette fagområdet, er det ikke lenger slik at 

studentene som har matematikk høsten 2017 (relativt få), har hatt undervisning i disse områdene denne høsten. 

Dersom man skal finne et annet fagområde som alle studentene har hatt undervisning i høsten 2017, vil det 

kreve en detaljert kartlegging av undervisningsplanene og pensum for alle utdanningene. Denne gjennomgangen 

vil måtte gjøres av en sammensatt gruppe fra fagmiljøet og vil ta tid. Først etter kartleggingen kan man begynne 

arbeidet med å utvikle eksamensoppgaver. I pilotprosjektet brukte eksamensgruppen mer enn tre måneder på å 

utvikle eksamensoppgaver. Å utvikle nye eksamensoppgaver i et annet matematisk fagområde vil ta minst like 
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lang tid, og vil sannsynligvis kreve at NOKUT og NRLU finner en annen gruppe med faglig ansatte. Dersom 

man skal få gjort dette innen desember 2017, vil det være umulig for NOKUT og fagmiljøene å sikre en 

minimumskvalitet på disse oppgavene og sensorveiledningene. Før oppgavene kan gis til studenter som en 

tellende nasjonal eksamen, er det dessuten viktig at de testes ut og piloteres, også for at vi skal kunne være sikre 

på at eksamenen måler det den skal. 

I tillegg har man med de nye masterutdanningene fått en mer differensiert matematikkutdanning for GLU 1–7 

og GLU 5–10. Som NOKUT påpekte i oppsummeringsrapporten fra mars 2017, bør man lage forskjellige 

eksamener for GLU 1–7 og GLU 5–10. Med de nye utdanningsplanene som finnes på institusjonene, har dette 

blitt en fullstendig nødvendighet, siden innholdet i matematikkutdanningen ikke lenger er likt og heller ikke gis 

på samme tidspunkt.  

I tillegg til kombinasjonen av de ovenfor nevnte utfordringene er det også en rekke praktiske utfordringer som 

gjør det svært vanskelig å gjennomføre en nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene 

på en faglig forsvarlig måte denne høsten: 

 Eksamensdato: Ingen eksamensdato er satt for en nasjonal deleksamen høsten 2017. Da 

Kunnskapsdepartementet høsten 2016 avgjorde at den nasjonale deleksamenen skulle være tellende, ble 

dette problematisert i sektoren, men på det tidspunktet var allerede eksamensdatoen satt, og endringen 

som ble gjort i september 2016 var av en relativt liten, men viktig karakter. Å be institusjonene om å 

finne en ny eksamensdato i desember 2017 på nåværende tidspunkt, vil, basert på NOKUTs erfaringer, 

være svært vanskelig. 

 Rekruttering av fagmiljø til utvikling av eksamensoppgaver: Å lage nye eksamensoppgaver vil kreve at 

NOKUT rekrutterer nye fagpersoner, eller oppfordrer den allerede operasjonelle gruppen til å bli med 

videre. I pilotprosjektet brukte hvert medlem av gruppen 40–60 timer per semester på å lage nye 

eksamensoppgaver. Så sent i semesteret vil det være svært utfordrende å rekruttere en faggruppe til et 

slikt oppdrag. 

 Rekruttering av sensorer: For å gjennomføre oppdraget må NOKUT rekruttere 20–50 sensorer 

(avhengig av antall studenter) til sensur. Dette vil bli svært krevende så sent i semesteret, og uten 

sensorer vil vi ikke kunne sensurere eksamensoppgavene.  

 Innkjøp av eksterne tjenester: Siden NOKUT har lagt til grunn at den nasjonale deleksamenen i 

anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningen er den siste eksamenen i pilotprosjektet, har 

ikke NOKUT gått til innkjøp av de eksterne tjenestene som er nødvendige for gjennomføringen. For å 

arrangere en ny eksamen for GLU-utdanningen må NOKUT starte en ny anbudsprosess på skanning-

tjenester og eksamenspapir. Dette er tidkrevende, og det er en høy risiko for at dette ikke kan fullføres 

før eksamenen skal gjennomføres.  

Istedenfor å forutsette at NOKUT arrangerer en nasjonal deleksamen i matematikk for 

grunnskolelærerutdanningene høsten 2017, håper vi at Kunnskapsdepartementet kan gi NOKUT ansvaret for å 

utvikle en permanent ordning for nasjonal deleksamen som sørger for at alle studenter (nåværende og fremtidige 

kull) som har matematikk i grunnskolelærerutdanningen, får gjennomført en nasjonal deleksamen i løpet av 

utdanningen. Ved å gi NOKUT et slikt oppdrag vil sektoren i fremtiden ha et virkemiddel som kan brukes til å 

videreutvikle lærerutdanningene. Det viktigste på dette tidspunktet er dermed at NOKUT får et oppdrag som 

sikrer at alle studenter på de nye grunnskolemasterutdanningene må ta en nasjonal eksamen i matematikk i løpet 

av studiet. 
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For å drøfte hvordan NOKUT best kan løse oppdraget om fremtidige nasjonale deleksamener ber vi om et møte 

med Kunnskapsdepartementet innen kort tid. 

 

 

Med hilsen 

 

Terje Mørland  

direktør Øystein Lund 

 tilsynsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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