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NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler - Høringssvar fra 
Dysleksi Norge 

25.05.2020 
 

Dysleksi Norge er en medlemsorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker og språkvansker. Organisasjonen har om lag 10 000 
medlemmer hvorav ca. 9 000 er personlige medlemmer. 
 
§ 2-2. Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk 
Elever med lese- og skrivevansker eller språkvansker er som regel fritatt fra vurdering i 
sidemål. Selv om det i de fleste tilfeller innebærer et fritak fra nynorsk, også for elever som i 
utgangspunktet har nynorsk som hovedmål, er det også noen som fritas fra vurdering i 
bokmål. Bakgrunnen er at for elever som har spesifikke utfordringer med språk vil ha 
utfordringer med å mestre to ulike skriftspråk i norsk. Mange vil også ha utfordringer med å 
lese på sitt sidemål. 
 
Dysleksi Norge støtter derfor forslaget om at studiestedet må tilby eksamen på den 
målformen studenten ønsker. 
 
Dette må gjelde både elevens rett til å avlevere eksamensbesvarelsen på egen målform, men 
også at oppgaveteksten må foreligge på både bokmål og nynorsk.  
 
Kapittel 6: Opptak til høyere utdanning 
Utvalget foreslår at bestemmelsen om dispensasjonsvurdering for søkere uten generell 
studiekompetanse videreføres, men uten å være begrenset til å gjelde søkere under 25 år. 
Dysleksi Norge støtter forslaget. 
 
Utvalget foreslår å ikke videreføre bestemmelsen om særskilt vurdering 
Dysleksi Norge er enig i utvalgets vurderinger om at det er videregående skole sitt ansvar å 
sørge for god tilrettelegging for alle og at dette er hjemlet i opplæringsloven. Bestemmelsen 
er tiltenkt elever hvis karakterer ikke gir et riktig bilde av elevens kvalifikasjoner. I tilfeller 
der eleven har fått for dårlig tilrettelegging, og som følge av dette har fått dårligere 
kvalifikasjoner enn hva elevens potensiale skulle tilsi, gjelder ikke denne bestemmelsen. 
 
Dysleksi Norge er enig i at dagens bestemmelse er noe kunstig og vi deler erfaringen at det 
er få elever som får en særskilt vurdering av sine kvalifikasjoner. 
 
Likevel, mener vi det er verdt å problematisere konsekvensene av å fjerne bestemmelsen 
fremfor å for eksempel gjøre endringer i den. 
 



 

www.dysleksinorge.no / tlf. 22 47 44 50 / Org.nr. 971 015 969 

En elev som f.eks. har dyskalkuli og som følge av dette får en strykkarakter i matematikk, kan 
med dette forslaget søke om opptak til høyere utdanning på dispensasjon, såfremt det 
enkelte studiet ikke har et eget opptakskrav i matematikk. Men dersom eleven klarer å 
oppnå laveste ståkarakter, vil eleven ha oppnådd studiekompetanse og dermed falle utenfor 
bestemmelsen om dispensasjon. 
 
Dysleksi Norge mener at elever som på grunn av en funksjonsnedsettelse ikke har 
forutsetninger for å opparbeide seg kompetanse i et fag, bør de likevel ha muligheter til å ta 
høyere utdanning dersom de er kvalifisert til det enkelte studieprogram. 
 
Utvalget refererer til et eksempel der en sykepleierstudent må bestå medikamentregning og 
at det ikke kan gjøres unntak fra det. Opptaksregler til det enkelte studieprogram må kunne 
foreta slike vurderingen, f.eks. av hensyn til sikkerhet som i eksempelet over. Men 
opptaksbestemmelsen gjelder den generelle adgangen til høyere utdanning, og kan ikke 
inneha begrensninger som ekskluderer en gruppe basert på en funksjonsnedsettelser. 
Dysleksi Norge får stadig henvendelser fra medlemmer med dyskalkuli som ikke kommer inn 
på høyere utdanning, selv om de har gode karakterer i alle andre fag enn matematikk. 
 
Dysleksi Norge mener at studenter som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke har 
likeverdige opplæringsmuligheter i ett eller flere fag sammenlignet med studenter uten 
nedsatt funksjonsevne, bør kunne tas opp på et studieprogram basert på en samlet 
vurdering av elevens kompetanse. 
 
For en student med dyskalkuli kan det for eksempel innebære å konkurrere på 
karakterpoeng uten at karakteren i matematikk inngår i beregningsgrunnlaget. 
For andre elever kan det innebære opptak til et studieprogram etter opptaksprøve. 
 
Dysleksi Norge mener at bestemmelsen om opptak på særskilt vurdering må bestå, men 
endres fra å gjelde elever som har karakterer som ikke gir et rettmessig bilde av deres 
faktiske kompetanse, til å gjelde elever som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke har 
likeverdige muligheter til å oppnå kompetanse i enkeltfag. 
 
En slik bestemmelse må ses i sammenheng med det enkelte studieprograms opptakskrav og 
eventuell saklig og lovlig diskriminering (ldl § 9) slik som i eksempelet med 
medikamentregning i sykepleierutdanningen.  
 
Formålet med en slik bestemmelse må være å unngå diskriminering (ldl § 7 og 8) som ikke er 
lovlig etter § 9. 
 
Ettersom den tidligere bestemmelsen om særskilt vurdering har fungert såpass dårlig, bør 
det kanskje vurderes et annet navn på en eventuell ny bestemmelse. 
 
§ 7-4. Individuell tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse og særskilte behov 
Dysleksi Norge er glad for den styrkete retten til tilrettelegging som ble lovfestet i 2019 og 
som foreslås videreført. Å ha rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, 
undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og 
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utdanningsmuligheter er en klar forbedring fra det tidligere studiestedet skal tilrettelegge så 
langt det er mulig og rimelig. 
 
Det fremgår at tilretteleggingen ikke kan innebære en uforholdsmessig byrde for 
studiestedet og at i vurderingen av dette skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens 
effekt for å fjerne barrierer.  
 
Dysleksi Norge er bekymret for at denne bestemmelsen vil tolkes ulikt fra studiested til 
studiested. Dysleksi Norge får tilbakemelding fra medlemmer som har fått avslag på å bruke 
datamaskin med stavekontroll under eksamen, muntlig eksamen (eventuelt kombinert 
muntlig og skriftlig) eller andre forholdsvis ukompliserte tilretteleggingstiltak, begrunnet 
med at de innebærer en uforholdsmessig byrde for studiestedet ved at de må stille flere rom 
til disposisjon, økonomiske begrunnelser, e.a. 
 
Dysleksi Norge leser forslaget dithen at det er nettopp denne typen tilrettelegging som skal 
omfattes av bestemmelsen, og at terskelen for å avvise tilrettelegging skal være høy.  
 
Dysleksi Norge mener at hensynet til autonomi ikke veier tungt i tilretteleggingsspørsmål og 
at det må sikres likest mulig praksis og forutsigbarhet for studentene med 
tilretteleggingsbehov. Dette er i tråd med utvalgets anbefaling om å utvikle maler eller 
«mønsterforskrifter» på områder der hensynet til autonomi ikke veier tungt, f.eks. 
studentrettigheter. 
 
Dysleksi Norge mener også at studiestedets krav til dokumentasjon må praktiseres likere og 
mer rettferdig. Dette gjelder blant annet krav om ny dokumentasjon på lærevansker, også 
når lærevansken av natur er livsvarig. Også dette, bør fremgå av forskrift, «mønsterforskrift» 
eller en retningslinje. 
 
Det følger av dagens uhl. § 7-6 (2) siste punkt at vedtak om tilrettelegging etter § 4-3 regnes 
som enkeltvedtak etter forvaltningsloven (føyd inn ved lov i 2018). Dette medfører at 
rettigheter og plikter som følger av at en beslutning regnes som et enkeltvedtak, utløses 
blant annet retten til å klage etter forvaltningsloven §§ 28 flg. Utvalget foreslår at 
reguleringen av klagebehandlingen videreføres, men anbefaler at departementet 
gjennomgår de ulike formene for enkeltvedtak som universitet- og høyskoleloven regulerer, 
og at en vurdering av hva som er et enkeltvedtak og hva som helt klart ikke er det, 
kommuniseres til sektoren gjennom rundskriv.  
 
Dysleksi Norge mener at retten til tilrettelegging etter § 7-4 fortsatt må regnes som 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven, slik det er i dagens bestemmelse. 
 
Dysleksi Norge mener derfor at intensjonen med bestemmelsen bør tydeliggjøres f.eks. 
gjennom forskrift, retningslinjer eller «mønsterforskrifter», slik at elever med behov for 
tilrettelegging får den hjelpen de har behov for og at studiestedene innfrir sine 
forpliktelser med mest mulig lik praksis. Vi mener at en slik tydeliggjøring må omfatte:  
 

A) Klagerett: Studentenes rett til egnet individuell tilrettelegging må fortsatt være et 
enkeltvedtak som kan påklages. 
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B) Individuell tilrettelegging: Hva som regnes som egnet individuell tilrettelegging, 
herunder de individuelle vurderingene som må foretas, og også en tolkning av hva 
«uforholdsmessig byrde» innebærer. 

C) Dokumentasjon på lærevansker: Dersom studiestedet krever ny dokumentasjon på 
lærevansker som i sin natur er varige, må studiestedet selv bære kostnaden av 
fremskaffelse av slik dokumentasjon.  

 
Dysleksi Norge er glad for at krav om at universiteter og høyskoler må ha handlingsplaner 
for tilrettelegging foreslås hjemlet i lov, og støtter dermed forslaget.  
 
§ 8-13. Vitnemål 
Iht. §8-13 tredje ledd skal det fremgå av vitnemålet om studentens kunnskaper og 
ferdigheter er prøvd på annen måte enn for studenter som er tatt opp ved studiet. Dysleksi 
Norge er sterkt kritisk til at elevens eventuelle tilretteleggingsbehov skal fremgå av 
vitnemålet, f.eks. dersom en elev har fått tilrettelagt eksamen gjennom bruk av 
datahjelpemidler. Iht. likestillings- og diskrimineringslovens § 30 er det forbudt for 
arbeidsgivere å innhente opplysninger om en søkers funksjonsnedsettelse (bokstav d). 
Dersom tilrettelegging ved eksamen skal fremgå av en students vitnemål vil det være synlig 
for alle fremtidige arbeidsgivere i ansettelsesprosesser. 
Dysleksi Norge er sterkt kritiske til dette forslaget. 
 
Iht. §8-13 fjerde ledd skal det fremgå av vitnemålet hvor mange ganger en eksamen er 
avlagt. Dysleksi Norge mener at det bidrar til unødvendig stigma ovenfor studenter som har 
særskilte behov. Dysleksi Norge mener det bør vurderes å stryke formuleringen. 
Alternativt, og som et minimum, må det presiseres at studenter som tar opp eksamen på 
nytt fordi de fikk mangelfull tilrettelegging, må unntas. Den eksamenen som studenten 
gjennomførte uten tilrettelegging, må ikke telle med i oppføringen på vitnemålet. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Caroline Solem, generalsekretær Dysleksi Norge 
Knut Rinden, leder Dysleksi Norge 
 
Jardar Dahlstrøm, leder Dysleksi Ungdom 
Fredrik Holm, organisasjonsrådgiver Dysleksi Ungdom 
 


