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Fylkesmennene
Sametinget
Fylkeskommunene
Kommunene

Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet
Departementet har delegert fastsetting av antall eksamener på hvert årstrinn til
Utdanningsdirektoratet, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-14 og 4-15. Eksamen i
Kunnskapsløftet er i store trekk en videreføring av eksamensomfanget i R-94 og L-97.
Eksamensordningene for de enkelte fag er beskrevet i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Kommuner/fylkeskommuner har ansvar for trekking av fag i henholdsvis grunnskolen,
grunnskoleopplæringen for voksne og i videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven §
3-17, § 3-31 og § 4-18 og i forskrift til privatskoleloven §§ 3-17 og 4-15.
Kommunen/fylkeskommunen må sørge for at trekket fordeler seg jevnt på fag og skoler over tid.
Fylkesmannen skal følge opp regionalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet,
herunder eksamen, jf. Fullmaktsbrev til fylkesmennene. Fylkesmannen har et overordnet ansvar
for at fordelingen på fag er rimelig.
Påmelding av eksaminander skjer i PAS. Se veiledning publisert på Utdanningsdirektoratets
hjemmesider, under menyvalget Eksamen. Utdanningsdirektoratet presiserer at trekking må
være foretatt før påmelding av kandidater skjer i PAS.
Grunnskole
På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og én
lokalt gitt muntlig eksamen.
Grunnskoleopplæring for voksne
Voksne som følger organisert opplæringstilbud, skal trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i
ett fag og én lokalt gitt muntlig eksamen.
Videregående opplæring
Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1
Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntligpraktisk1.
Vg2
Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk2.
Vg3
Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål eller samisk som
førstespråk.
Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som
førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tegnspråk tekstskaping.
1
2

I enkelte læreplaner åpnes det for at elevene kan trekkes ut i både skriftlig og muntlig.
Se fotnote 1.
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Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.
I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene
trekkes ut til:
•

Studiespesialiserende utdanningsprogram
I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal
elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag3. I tillegg skal elevene trekkes ut til én
muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.
I programområde for formgivingsfag skal elevene trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig,
muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen
programområde for formgivingsfag.

•

Utdanningsprogram for idrettsfag
Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst
ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.

•

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Elevene skal trekkes ut til eksamen i to fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. I
tillegg skal elevene opp til én obligatorisk muntlig-praktisk eksamen i fag innen
programområdene for musikk, dans eller drama.

Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1 og Vg2
Alle elever på Vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal
ca. 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 % skal ses
over en to-års periode.
Vg3
Påbygging til generell studiekompetanse Vg3
Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål eller samisk som
førstespråk.
Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som
førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tegnspråk tekstskaping.
Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.
I tillegg til den obligatoriske eksamenen skal elevene trekkes ut til én skriftlig eksamen, og én
muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.
Studieforberedende Vg3 innen naturbruk/Studieforberedende Vg3 innen medier og
kommunikasjon
Alle elever skal opp til en obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål eller samisk som
førstespråk, og en obligatorisk eksamen i felles programfag innen naturbruk eller medier og
kommunikasjon.
Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som
førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tegnspråk tekstskaping.
Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

3

I enkelte programområder er det mulig å velge en fordypning som gjør det umulig å tilfredsstille kravet til antall skriftlige
eksamener. I disse tilfellene kan skriftlige eksamener erstattes med muntlige eller muntlig-praktiske eksamener. Det
understrekes at dette kun skal benyttes dersom det ikke er mulig å oppfylle kravet til antall skriftlige eksamener.
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I tillegg til de to obligatoriske eksamenene, skal elevene trekkes ut til eksamen i ytterligere ett
fag.
Utdanningsprogram for elektrofag, Vg3 i skole, romteknologi
Alle elever skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen som omfatter fagene: Elektronikk og
kommunikasjonsteknologi, romteknologi og satellitteknikk og romfysikk.
I tillegg skal elevene trekkes ut i ett av fagene: Telemetri, fjernanalyse og geografiske
informasjonssystemer, matematikk (påbygging til generell studiekompetanse) eller naturfag
(påbygging til generell studiekompetanse).
Utdanningsprogram for naturbruk, Vg3, landbruk
Alle elever skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i de felles programfagene.
I tillegg skal elevene trekkes ut til eksamen i ett valgfritt programfag.

Med vennlig hilsen

Hege Nilssen
divisjonsdirektør

Siv Hilde Lindstrøm
avdelingsdirektør

Rundskrivet er offentliggjort på Utdanningsdirektoratets hjemmeside
http://www.utdanningsdirektoratet.no (Vis Rundskriv i menyen)

