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Tilpasset eksamen for 2003-kullet! 1 

 2 

De to siste årene har vært vanskelige. Det har vært en tid preget av endring, usikkerhet, og en 3 

enorm skjevhet mellom ulike steder i landet, på hvor godt undervisning har vært gjennomført. 4 

Dette har resultert i at eksamen de to forrige årene har blitt avlyst. Om det var riktig avgjørelse eller 5 

ei, er lagt bak oss og blitt historie, og vi må nå se fremover i tid. Med dagens situasjon er det riktig 6 

å fjerne eksamen i norsk og historie for årets vg3-elever.  7 

 8 

For årets vg3-elever har hatt to år med digital undervisning i norsk, og ett i historie. Dette er 9 

undervisning med enorm variasjon rundt omkring i landet. Opptaket derimot for å komme inn på 10 

høyere utdanning er likt; derfor mener Akershus Unge Høyre at årets eksamensavvikling må 11 

tilpasses. Det er ikke riktig at årets tredjeklassinger skal kunne komme opp i pensum de har hatt 12 

svært amputert undervisning i. Da er det bedre å rette eksamensfokuset mot fagene de har fått 13 

ha nokså vanlig undervisning med i år.  14 

 15 

Det er også riktig å se på en egen opptakskvote for elever født i 2003. Sammen med disse elevene 16 

vil førstegangskvoten for opptak til høyere utdanning være fylt med elever som aldri har hatt 17 

eksamen - noe vi vet forskning viser gir de et høyere snitt enn hva de ville hatt med eksamen.  18 

 19 

Akershus Unge Høyre vil: 20 

• Kreve at Kunnskapsdepartementet utreder negative tilleggspoeng tilsvarende økningen i 21 

karaktersnitt for elever som slapp eksamen, slik at snittet for disse elevene tilsvarer 22 

karaktersnitt ved gjennomført eksamen ved søknad til høyere utdanning.  23 

• Fjerne Vg2-pensumet fra skriftlig og muntlig eksamen i norsk og historie for 2003-kullet. 24 

 25 


