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Tellende nasjonal deleksamen i matematikk for
grunnskolelærerutdanningen
Universitets- og høgskolerådet (UHR) viser til brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) 23.
september 2016, der departementet opplyser om at nasjonal deleksamen i matematikk i
grunnskolelærerutdanningene skal gjøres tellende på vitnemålet fra og med høsten 2016. Vi
viser videre til brev fra NOKUT 4. oktober 2016 hvor det presiseres at dette innebærer at
studenter som ikke består en slik deleksamen ikke vil få utstedt vitnemål som
grunnskolelærere. Saken har vært diskutert i Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sitt
arbeidsutvalg 4. oktober 2016.
UHR mener at beslutningen om å gjøre deleksamen i matematikk tellende allerede i
inneværende semester har negative konsekvenser for studentenes vilkår og læringsmiljø.
Institusjonene er svært opptatt av å gi tydelig informasjon og skape forutsigbarhet for de krav
som settes til studentene. En vesentlig endring midt i semesteret bryter både med disse
forutsetningene og med den etablerte praksisen det er for slike endringer i sektoren.
Videre stiller UHR spørsmål ved om hjemmelen til at studenter som ikke består nasjonal
deleksamen ikke kan få utstedt vitnemål som grunnskolelærere. Endringen i forskrift for
fireårig grunnskolelærerutdanning (2015), fastslår følgende: Departementet kan bestemme at
det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på
vitnemålet. Forskriften sier ikke noe om at dersom dette resultatet tilsvarer stryk, så kan det
føre til tap av vitnemål.
For å sikre en god implementering av en tellende nasjonal deleksamen i matematikk, vil
Universitets- og høgskolerådet be om at denne ikke gjøres gjeldende før tidligst i forbindelse
med innføringen av de femårige grunnskolelærerutdanningene høsten 2017.
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