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Sist oppdatert 21. mai. 2019 

Ny nasjonal deleksamen fra 2019 

Hvem skal ta nasjonal deleksamen? 

 Studenter som begynner på studieprogram GLU 1-7 eller GLU 5-10 fra og med høst 2019. 

Hva vil innholdet være? 

 Tema vil være «algebraisk tenkning», og inngår i emnet matematikk 1. 

 Det vil utvikles separate eksamener for GLU 1-7 og GLU 5-10. 

Hvor mange studiepoeng vil nasjonal deleksamen dekke? 

 Eksamen vil dekke en enhet på 5 studiepoeng. 

Når i løpet av studieåret vil eksamen avholdes? 

 Eksamen vil avholdes to ganger i året: desember og i mai. Utdanningsinstitusjonens egne 

regler for oppmelding gjelder. 

Gjelder vanlige regler for sensorveiledning, begrunnelser, klager og annet? 

 Ja, universitets- og høyskolelovens § 3-9 gjelder også for nasjonal deleksamen. 

Vil eksamen være digital? 

 Dette er definitivt en målsetning, men institusjonene benytter forskjellige 

eksamenssystemer. NOKUT undersøker hvordan digitalisering av eksamen kan gjøres. 

Hva med studenter som begynte på de 5-årige programmene i studieårene 2017/18 eller 2018/19? 

 Det er først studentkullene med opptak fra og med høst 2019 som skal ta nasjonal 

deleksamen. 

 

 

Pilot-gjennomføringen 2015-2017 (2018) 

Pilotprosjektet ble avsluttet våren 2017. Det ble arrangert tre nye/utsatte eksamener. 

 5. desember 2017, 7. mai 2018 og 10. desember 2018 



Hvem skulle ta eksamen fra pilotgjennomføringen? 

 Studenter fra 4-årig grunnskolelærerutdanning, som hadde tema «prosent, brøk og desimal» 

innen matematikk 1 i pilotperioden. 

 Studenter fra 5-årig grunnskolelærerutdanning skulle ikke ta nasjonal deleksamen i denne 

perioden.  

Hva med kandidater som ikke har bestått nasjonal deleksamen i pilotperioden? 

 Kunnskapsdepartementet meddelte i brev av 26.4.2019 at kandidater som ikke har bestått, 

skal få notert «godkjent» i Felles studentsystem (FS), slik at eksamen ikke hindrer utstedelse 

av vitnemål. 

Skal karakteren fra nasjonal deleksamen i pilotperioden telle for videre studier? 

 Nei, det er urimelig siden den ikke er koblet til studiepoeng. 


