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Informasjon om nasjonal deleksamen i matematikk for 
grunnskolelærerutdanningene 23. mai 2023 

Nasjonal deleksamen i matematikk for GLU 1-7 og 5-10 gjennomføres som en 4 timers 
skriftlig skoleeksamen. 

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, 
 

Det er oppnevnt to eksamensgrupper som utvikler separate eksamener for henholdsvis GLU 1-7 og GLU 5-10. 
I tillegg er det en referansegruppe som kvalitetssikrer eksamen. Hvem som deltar i dette arbeidet, kan du lese 
om her: https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nasjonal-deleksamen/nasjonal-deleksamen-for- 
grunnskolelarerutdanningene-glu-17-og-510/ 
 
Eksamen 
NOKUT jobber mot en hel-digital skoleeksamen for grunnskolelærerutdanningene, men vi er imidlertid ikke i 
mål til å gjennomføre dette 23.05. Det betyr at vi fortsatt må operer med at studentene skriver (deler) av 
besvarelsen på papir, om de har behov for det, og at studentene da enten tar bilder av arkene selv med 
webcam (Wiseflow) eller at dette skannes inn i etterkant (Inspera) før det sendes til sensur. Eksamen vil 
gjennomføres i skolenes egne eksamensverktøy slik som eksamen høsten 2022.  
 
Gjennomføring av sensur 
NOKUT vil administrere sensuren. 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 om klagesensur formidles NOKUT via det lokale 
eksamenskontor. 
 
Sensurfrist 15. juni kl. 12.00. 
 
Utgifter til sensur 
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https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nasjonal-deleksamen/nasjonal-deleksamen-for-grunnskolelarerutdanningene-glu-17-og-510/
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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 
sensorene direkte og fakturerer institusjonene i etterkant etter antall innsendte besvarelser. 
Instruks til henholdsvis eksamenskontorene og sensorene om praktiske forhold vil bli sendt separat. 
 
Neste ordinær/ny/utsatt eksamen for 2023 vil bli 30.november.  

 

 

Med hilsen 
 

Ole-Jacob Skodvin  
analysedirektør Maja Johnsen 
 rådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk signert. 

 

  
         

 

  
         

 

Mottaker Kontaktperson E-post Adresse Post 
NORGES TEKNISK-
NATURVITENSKAPELIGE 
UNIVERSITET NTNU 

           postmottak@adm.ntnu.no            
   

7491 
TRONDHEIM 

NORD UNIVERSITET            postmottak@nord.no Postboks 1490 
   

8049 BODØ 

UNIVERSITETET I 
SØRØST-NORGE 

           postmottak@usn.no Postboks 4 
   

3199 BORRE 

OSLOMET - 
STORBYUNIVERSITETET 

           postmottak@oslomet.no Postboks 4  
St.Olavs Plass 
   

0130 OSLO 

UiT - UNIVERSITETET I 
TROMSØ - NORGES 
ARKTISKE UNIVERSITET 

           postmottak@uit.no Postboks 6050 
Stakkevollan 
   

9037 TROMSØ 

HØGSKOLEN I ØSTFOLD            postmottak@hiof.no Postboks 700 
   

1757 HALDEN 

mailto:postmottak@nokut.no
http://www.nokut.no/
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HØGSKULEN I VOLDA            postmottak@hivolda.no POSTBOKS 500 
   

           

NLA HØGSKOLEN AS            post@nla.no Postboks 74 
   

5812 BERGEN 

UNIVERSITETET I 
STAVANGER ( UiS ) 

           post@uis.no Postboks 8600 
   

4036 
STAVANGER 

HØGSKULEN PÅ 
VESTLANDET 

           post@hvl.no Postboks 7030 
   

5020 BERGEN 

HØGSKOLEN I 
INNLANDET 

           postmottak@inn.no Postboks 400 
Vestad 
   

2418 ELVERUM 

NTNU Institutt for 
lærarutdanning 

           kontakt@ilu.ntnu.no Institutt for 
lærarutdanning, 
NTNU 
   

7491  

UiT - Institutt for 
lærerutdanning og 
pedagogikk 

           studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no Postboks 6050 
Stakkevollan 
   

9037 TROMSØ 

UNIVERSITETET I 
AGDER 

           post@uia.no Postboks 422 
   

4604 
KRISTIANSAND 
S 
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