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Informasjon om nasjonal deleksamen og utvidet sensurfrist i matematikk for 
grunnskolelærerutdanningene 30. november 2021 

På grunn av usikkerheten knyttet til muligheten for fysiske eksamener, kan ikke nasjonale deleksamen 
gjennomføres som normalt denne høsten. NOKUT har derfor i samråd med eksamensgruppene bestemt at 
nasjonal deleksamen i matematikk for GLU 1-7 og 5-10 gjennomføres som digital hjemmeeksamen i 
institusjonenes egne systemer, slik tilfelle var våren 2021. 

Eksamen finner sted 30.november i tidsrommet 9–13.30. Oppgavene vil bli sensurert etter karakterskala A-F. 
Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, og resultatene oversendes til 
eksamenskontorene. Vi vil sende nærmere instruks til eksamenskontorene i god tid før eksamen. 

Vi viser ellers til brev av 15.09.2020 med utfyllende informasjon om nasjonal deleksamen i matematikk for 
grunnskolelærerutdanningene for studieåret 2021/2022. 

Ny/utsatt eksamen for våren 2022 vil bli 19. mai.  

På grunn av antallet studenter og sensorer, vil NOKUT sitt arbeid med administrering og kvalitetssikring av 
sensuren gjøre det vanskelig å rekke ordinær sensurfrist.  Vi vil derfor be institusjonene om å forlenge 
sensurfristen til 4 januar kl.12.00. Vi viser her til at det etter UH-lovens § 3-9 (4) gis anledning til at styret selv 
kan gjøre unntak for enkelteksamener. 

 

 

Med hilsen 
 

Ole-Jacob Skodvin  
analysedirektør Maja Johnsen 
 førstekonsulent 
 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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Informasjon om nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene 
studieåret 2021/2022.   

Merk: Brevet inneholder også informasjon om nasjonal deleksamen 30. november 2020 i tilfelle 
institusjoner måfo stenge på grunn av korona-pandemien.  
  
Informasjon om nasjonal deleksamen   
I 2019 vedtok UHR-LU rammene for nasjonal deleksamen som nedfelt i nasjonale retningslinjer for 
lærerutdanningene, vil de første deleksamener for de 5-årige utdanningsløpene gjennomføres studieåret 
2019/2020. Vi viser her til brev av 22.03.2019 – Informasjon om nasjonal deleksamen i matematikk.   
  
Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene: https://www.uhr.no/temasider/nasjonale-
retningslinjer/nasjonale-retningslinjer-for-larerutdanningene/   
De 4-timers skriftlige eksamenene utgjør en 5 studiepoengs enhet under emnet Matematikk 1 med tema 
algebraisk tenkning, og gjelder for studenter som ble tatt opp på studiet fra og med studieåret 2019/20.  
  
Det er oppnevnt to eksamensgrupper som utvikler separate eksamener for henholdsvis GLU 1-7 og GLU 5-10. 
NOKUT vil administrere sensur som tidligere.  
  
Fire timers skriftlig skoleeksamen  
Eksamensoppgaver vil bli sendt fra NOKUT omtrent to uker før eksamen, og besvarelsene skal skrives på felles 
nasjonalt eksamenspapir. Trykkeriet NOKUT har engasjert distribuerer eksamenspapir til institusjonene i 
henhold til oppmeldingstall.   
  
Gjennomføring av sensur   
Sensorene kjenner ikke besvarelsens institusjonstilknytning. Sensuren vil meldes inn til NOKUT, som deretter 
sender institusjonene en liste over aktuelle kandidatnumre med resultat. Begrunnelses- og klagerett følger UH-
loven, og eventuelle krav formidles NOKUT via det lokale eksamenskontor.   
  
Utgifter til sensur   
I henhold til Kunnskapsdepartementets brev av 10. februar 2016 og som kunngjort i brev fra NOKUT til 
institusjonene av 4. september 2018 skal institusjonene selv dekke utgifter til sensur. NOKUT honorerer  
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sensorene direkte og fakturerer institusjonene i etterkant etter antall innsendte besvarelser.   
Instruks til henholdsvis eksamenskontorene og sensorene om praktiske forhold vil bli sendt separat.   
  

Eksamensdatoene for studieåret 2021/22 er satt til 30. november 2021 og 19. mai 2022.   
  
Eksamensform og korona-pandemi – nasjonal deleksamen 30. november 2020  
Nasjonal deleksamen i matematikk 30. november 2020 planlegges gjennomført som en 4-timers skriftlig 
skoleeksamen. Vi må imidlertid være forberedt på lokale nedstengninger av læresteder. Hvis ett eller flere 
læresteder blir stengt, vil det bli avholdt digital hjemmeeksamen for de studentene som blir berørt av 
nedtegningen. Den digitale eksamenen vil bli gjennomført i et nettverktøy. Studentene som ikke berøres av 
nedstegning gjennomfører skriftlig skoleeksamen som planlagt.   
  
Det vil bli utarbeidet ulike eksamenssett til hver eksamensform, som vil bli sensurert hver for seg.  Løsningen 
sikrer at alle studentene får gjennomført eksamen som planlagt i høstsemesteret.   
  
Ved spørsmål kontakt prosjektleder Karl Johan Skeidsvoll, KarlJohan.Skeidsvoll@nokut.no, tlf. 40463049, eller 
seniorrådgiver Marte Bogen Sinderud, marte.bogen.sinderud@nokut.no, tlf. 21021898.  
 

 

Med hilsen 

 

Stephan Hamberg  

analysedirektør Marte Bogen Sinderud 
 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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