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Vedrørende nasjonale prøver 
08.01.2021 

I rapporten Prøver i fagfornyelsen – hvilke behov skal prøvene dekke? (20201) fremgår et 
forslag om å dele inn nasjonale prøver i to ulike prøver med to ulike formål. 
 
Prøver som støtter underveisvurdering og måling av progresjon gjøres frivillige, mens prøver 
som støtter styring og kvalitetsutvikling fortsatt skal være obligatoriske for alle. I rapporten 
fremgår det ikke hva de ulike prøvene mer konkret skal måle. 
 
Dysleksi Norge har tidligere problematisert at testenes mål av leseforståelse fører til at 
elever med svake avkodingsferdigheter pga. f.eks. dysleksi ikke får muligheten til å vise sin 
leseforståelse når avkodingshjelpemidler ikke tillates. For disse elevene vil lytteforståelse 
være et bedre mål på leseforståelse. Det er ikke dette rapporten omhandler, så vi går ikke 
ytterligere inn på det nå. Vi imøteser likevel diskusjonen som vil følge av forslaget. 
 
Av rapportens forslag til videre prosess fremgår det at gjennomføring av nye nasjonale 
prøver er estimert til 2024. Dysleksi Norge er enig i at det vil ta tid å utvikle nye prøver og 
støtter også at arbeidet blir grundig og resultatet godt. 
 
Dysleksi Norge vil likevel minne om at for elever med dysleksi er fortsatt dagens ordning 
problematisk. Dysleksi Norge mener at det må innføres midlertidige løsninger som både 
ivaretar formålet med de nasjonale prøvene, og elevene med dysleksi eller andre typer 
vansker. 
 
Dysleksi Norge foreslår midlertidig løsning 
Med dagens prøveformål vil tilrettelegging gjennom bruk av avkodingshjelpemidler medføre 
at sammenligningsgrunnlaget blir svekket. Elevene vil i realiteten ta to ulike prøver. En 
eventuell løsning på denne problemstillingen ligger derfor frem i tid og vil bl.a. handle om 
prøvens formål. Dysleksi Norge mener det er altfor lenge å vente til 2024 med å finne en 
løsning. 
 
Det som bør diskuteres nå er om noen elever bør kunne fritas fra prøvene, og få en 
alternativ prøve som ikke inngår i sammenligningsgrunnlaget. I praksis: De fritas fra å være 
en del av datagrunnlaget, og får en «annen» prøve som er tilrettelagt. 
  
Problemer med dagens fritaksordning 
I dag kan elever som mottar spesialundervisning fritas fra nasjonale prøver. Fritaket er altså 
ikke knyttet til diagnose, og heller ikke til hvor store utfordringer eleven har, men til et 
eventuelt vedtak om spesialundervisning. Retten til spesialundervisning handler om mer enn 
hvor store vansker eleven har. Det finnes elever med store vansker som ikke har 
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spesialundervisning, og det finnes elever med mildere vansker som har spesialundervisning. I 
tillegg til dette er det grunn til å tro at også elever uten vedtak i realiteten fritas. Hvert år får 
vi en rekke henvendelser fra foreldre som har blitt bedt om å holde barna sine hjemme den 
dagen det er nasjonale prøver. Vi mener det er fornuftig at regelverket om fritak ettergås: 
  
«For elevar som får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringslova, og når det dessutan 
er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven, kan skolen gjere vedtak 
om å frita eleven frå å delta i prøvene. Det same gjeld elevar som har enkeltvedtak om 
særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 eller § 3-12. Eleven sjølv eller foreldra 
kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene.» 
  
Vilkåret er altså både at eleven har et vedtak om spesialundervisning, og at prøvene ikke vil 
ha mye å si for opplæringen til eleven. 
 
Dysleksi Norge mener at spesialundervisning er ikke et godt utgangspunkt for fritak. 
 
Det er en normal oppfatning at elever med store vansker har vedtak om spesialundervisning. 
Dersom det stemmer vil det si at å sette spesialundervisning som vilkår, betyr at man 
tilgodeser rettigheter til elevene med de største vanskene. Men det er imidlertid ikke 
tilfellet. 
 
Retten til spesialundervisning gjelder når det er et misforhold mellom elevens individuelle 
forutsetninger for å motta hjelp, og skolens forutsetninger for å gi hjelp. Det er en 
utbyttevurdering som skal legges til grunn. På skoler som er gode på tilpasset opplæring vil 
behovet for spesialundervisning være mindre, også hos elever med omfattende spesifikke 
lærevansker. På samme måte vil behovet for spesialundervisning være større på skoler som i 
liten grad lykkes med tilpasset opplæring. 
 
Dilemmaet med å legge utbyttevurderingen til grunn i en prøve som dette er bl.a. at 
grunnen til at eleven får utbytte av det ordinære opplegget ofte nettopp er på grunn av 
tilretteleggingen som skolen tilbyr - både den læringsstøttende og den som lar eleven få vise 
hva han/hun kan i prøvesituasjoner. Den tilretteleggingen som gir eleven utbytte av det 
ordinære opplegget og da også er grunnen til at eleven ikke trenger spesialundervisning, blir 
da den samme tilretteleggingen man ikke kan gi under nasjonale prøver. 
 
Det er derfor mer naturlig å legge noen andre vilkår til grunn for fritaket enn det er i dag. 
 
Dysleksi Norge mener at dagens fritaksordning bidrar til skjevhet i forskningsgrunnlaget, når 
det er spesialundervisning som stilles som vilkår for fritak. 
 
Dysleksi Norges forslag 
Endring av fritaksvilkår 
Dersom leseferdighetene til en elev allerede er så grundig utredet at resultatene fra 
nasjonale prøver ikke vil bidra til ytterligere informasjon om elevens læring, vil det falle inn 
under dagens vilkår om at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen til eleven. 
Med dagens ordlyd må dette vilkåret være oppfylt, i tillegg til at eleven har et vedtak om 
spesialundervisning. 
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Dysleksi Norge mener at dette vilkåret bør være tilstrekkelig fritaksgrunn, selv om eleven 
ikke har et vedtak om spesialundervisning. 
 
Vilkåret vil ikke være knyttet til en spesifikk diagnose, men til nytten eleven kan ha av 
prøven. Det vil f.eks. gjelde dysleksi under nasjonale prøver i lesing, men også f.eks. 
matematikkvansker i nasjonale prøver i matematikk. 
 
Det kan for eksempel reguleres slik at rektor fatter vedtak, og kan kreve uttalelse fra en 
sakkyndig instans. 
 
Alternativ prøve for de med fritak 
Elevene som fritas fra den nasjonale prøven, får en alternativ prøve der hjelpemidler er 
tillatt. Den alternative prøven er fortrinnsvis den samme prøven. 
 
I praksis vil dette bety at elevene fritas fra den offisielle nasjonale prøven der deres 
resultater inngår i datagrunnlaget, men får en prøve som er bedre tilpasset deres 
forutsetninger. Resultatene fra deres prøver når de får bruke hjelpemidler vil være mer 
nyttig når den enkelte lærer skal planlegge videre tilrettelegging og kan bidra til å gi skolen 
viktig informasjon om hvordan de lykkes i å tilpasse opplæringen for elever med 
tilretteleggingsbehov.  
 
MERK 
Dysleksi Norge vil understreke at en ren fritaksordning i utgangspunktet ikke er ønskelig. 
Men dersom fritak fra prøvene med en tilhørende alternativ prøve for de som har fritak er 
det som skal til før nye prøver gjøres gjeldende i 2024, vil det være en svært viktig 
midlertidig ordning for å ivareta elevene som i dag har store utfordringer med de nasjonale 
prøvene. 
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