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Videreføring av nasjonale deleksamener 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 15. september og NOKUTs svarbrev av 20. 
september 2017. Etter en nærmere vurdering av kompleksiteten knyttet til organiseringen av 
matematikkundervisningen i grunnskolelærerutdanningene, ser departementet at det ikke er 
grunnlag for å gjennomføre nasjonal deleksamen for lærerutdanningene høsten 2017.  
 
Med utgangspunkt i de nye masterutdanningene for lærerutdanningen ber departementet 
NOKUT, sammen med fagmiljøene, om å starte en kartlegging av hvilke matematiske emner 
studentene bør testes i, herunder også om eksamensoppgavene skal være forskjellig for 
GLU 1-7 og GLU 5-10.  
 
Departementet legger  til grunn at nasjonale deleksamener blir en varig ordning som gir 
institusjonene muligheter til å sammenlikne seg med andre institusjoner. Departementet ber 
NOKUT sørge for at nasjonal deleksamen i  grunnskolelærerutdanningene kan gjennomføres 
halvårlig/årlig så snart det virker hensiktsmessig.  
 
I tråd med departementets brev av 15. september 2017 skal nasjonale deleksamener i første 
omgang gjennomføres for de studiene som har vært en del av pilotstudien, dvs. matematikk i 
grunnskolelærerutdanningene, anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen og 
årsregnskap i bachelorutdanningen i revisjon og regnskap. Det innebærer at nasjonal 
deleksamen i årsregnskap i bachelorutdanningen i revisjon og regnskap avholdes våren 
2018 som NOKUT allerede har bekreftet. Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og  
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biokjemi i sykepleierutdanningen avholdes høsten 2017 som allerede besluttet (del av 
piloten), og videreføres i høsten 2018 i tråd med eksisterende syklus. 
 
Med hilsen 
 
 
Rolf L. Larsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Mads Gravås 
seniorrådgiver 
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Norsk studentorganisasjon 
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Universitetet i Bergen 
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