
 

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

 
 
 
 
 

 
 
Vedrørende tilrettelegging av eksamen for elever med lese- 
og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker 
 

30.11.2021 
Dysleksi Norge er en brukerorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker og språkvansker. Vi har i overkant av 10 000 personlige medlemmer og 
1000 skoler/institusjoner. Vi får mange henvendelser fra personer, lærere og skoler hver 
eneste dag og gir råd, informasjon og veiledning til dem.  
 
Det er mange som er usikre på regelverket knyttet til tilrettelegging ved eksamen. Slik har 
det i og for seg vært lenge, men nå er det knyttet mer usikkerhet til tolkningen etter 
innføringen av Fagfornyelsen og nye kompetansemål. Vi opplever en økning av henvendelser 
om dette, og også en økning av henvendelser der skoler har vurdert det slik at 
tilrettelegging gjennom lese- og skrivestøtte i norsk ikke lenger er tillatt. 
 
I tillegg vil vi gjøre oppmerksom på at beslutningen om at samtlige eksamener i matematikk 
etter LK20, også i praktisk matematikk, skal gjennomføres som todelt eksamen frem til våren 
2023, innebærer en alvorlig ulempe for elever med matematikkvansker ettersom rundskriv 
Udir-4-2017 igjen gjøres gjeldende. 
 
 

Bakgrunn 
Mange elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og/eller språkvansker har 
behov for særskilt tilrettelegging av eksamen. Regelverket sier i korte trekk at eleven skal få 
muligheten til å vise hva hen kan, men kan ikke være så omfattende at eleven får fordeler 
eller ikke blir prøvd i kompetansemålene1.  
 
Regelen i seg selv er klar, men det er likevel to sentrale tolkningspunkter: 

1. Hva vil det si at eleven får fordeler? 
2. Hvilke ferdigheter sier kompetansemålene at eleven skal måles i? 

 
Fordeler 
En riktig vurdering av om eleven får fordeler, forutsetter etter vårt syn inngående kunnskap 
om hva den enkelte strever med, særlig i fag som direkte berører den vansken som eleven 
har. I fag som historie, geografi, o.l., vil eleven med lese- og skrivevansker trenge lesestøtte 

 
1 Forskrift til opplæringsloven § 3-29. Særskild tilrettelegging. 
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(hjelp til å forstå oppgaveteksten) og skrivestøtte (hjelp til å uttrykke egen kunnskap). Dette 
vil slik vi ser det gjelde uavhengig av grad av vanske, og vil ikke gi eleven fordeler fremfor 
andre elever. I fag som f.eks. språkfag og matematikk er det mange skoler som er usikre på 
hvor mye hjelp som kan gis før eleven får en fordel. For elever med f.eks. dysleksi er det 
allerede utredet at eleven har alvorlige vansker med lesing og skriving, noe som bør tilsi at 
lese- og skrivestøtte må gis, også til elevene med «lettere» vansker. Selv «lettere» vansker, 
innebærer alvorlige lese- og skrivevansker. For elever med matematikkvansker er den 
grunnleggende matematiske forståelsen så redusert at tilrettelegging med f.eks. kalkulator 
kun hjelper eleven med vise hva hen kan, men gir ingen fordeler fremfor de andre elevene. 
 
Det er forståelig at regler som skisserer opp uttømmende lister med tiltak basert på en 
diagnose er krevende og at det ikke hensyntar elevenes individuelle utfordringer. Det er 
likevel dypt problematisk at det ikke gis veiledning til skolene i hvordan de kan vurdere hva 
som er en fordel i det enkelte tilfelle. Dysleksi Norge mener det bør være mulig å redegjøre 
noe generelt. En kan f.eks. si at i en individuell og faglig vurdering av hva som eventuelt er en 
fordel, så må det tas hensyn til elevens vanske og varigheten av denne. 
 
Kompetansemålene 
Kompetansemålene er endret og det innebærer at skolene nå tolker hvordan de kan måle 
om eleven har nådd et definert ferdighetsmål. 
 
Eksempel fra kompetansemålene i norsk etter 10. trinn2, skriftlig kommunikasjon: 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og 
vurdere relevant informasjon i arbeid med faget 

• lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og 
nynorsk og formidle mulige tolkninger 

• gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk 
• skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder 
• gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og 

språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster 
• planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem 

underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 
• uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding 
• skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål 

og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium 
• integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er 

hensiktsmessig 
 
I tillegg til at det ikke er tydeliggjort hva det vil si å «lese» (avkoding av ord? forståelse av 
innhold?) i punkt to, fremgår det at eleven skal mestre ortografi. Hva vil det si at eleven med 
dysleksi skal mestre ortografi? Elever som har fått påvist dysleksi eller spesifikke lese- og 
skrivevansker har gjennom en grundig utredning fått påvist betydelige og vedvarende 

 
2 Hentet fra: https://www.udir.no/kl06/nor1-05/hele/kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-
arstrinn?lplang=http://data.udir.no/kl06/nob 
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utfordringer med bl.a. rettskriving. Å beherske ortografi for eleven med dysleksi handler 
blant annet om å la eleven få kompensere – om å lære å skrive riktig ved bruk av tekniske 
datahjelpemidler. Disse hjelpemidlene gjør ikke jobben for eleven. Eleven må likevel bruke 
ferdigheter i skriftlige arbeider. 
 
Vi i Dysleksi Norge får et økende antall henvendelser fra skoler som mener at de nye 
kompetansemålene innebærer at det ikke lenger er tillatt med særskilt tilrettelegging i form 
av lese- og skrivestøtte i språkfag. Tidligere har regelverket normalt blitt tolket slik at 
elevene får slik tilrettelegging. Dette rammer en stor elevgruppe, er dypt urimelig, og det er 
ikke minst et alvorlig tilbakesteg for elevene det gjelder.  
 
Dysleksi Norge ber om en vurdering av tilretteleggingsmuligheter for elever med lese- og 
skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker etter forskrift til opplæringsloven § 3-2 
Særskilt tilrettelegging gjennom en overordnet redegjørelse av hva en legger i «fordeler» 
og hvordan kompetansemålene skal forstås. 

Særlig om eksamen i matematikk 
For eksamen i matematikk har særskilt tilrettelegging i tillegg til forskriften også vært 
regulert av et rundskriv3. I rundskrivet fremgår det at det i del 1 av todelt eksamen ikke er 
tillatt med kalkulator, heller ikke som særskilt tilrettelegging. Derfor har ikke elever med 
spesifikke matematikkvansker fått bruke kalkulator ved eksamen. Dette har vært en stor 
utfordring for mange av våre medlemmer som stryker på eksamen, gang på gang, og ikke 
klarer å oppnå generell studiekompetanse. Gleden var derfor stor da de nye eksamenene i 
fagfornyelsen skulle være digitale og rundskrivet som begrenset elever med dyskalkuli ikke 
lenger skulle være gjeldende. I august kom beslutningen om at samtlige eksamener i 
matematikk etter LK20, også i praktisk matematikk, skal gjennomføres som todelt eksamen 
frem til våren 2023. Dette innebærer en stor ulempe for våre medlemmer da rundskrivet 
igjen blir gjeldende. 
 
Dysleksi Norge mener at dersom todelt eksamen og rundskriv Udir-4-2017 blir gjeldende 
helt frem til 2023, må det vurderes endringer i rundskrivet som åpner for særskilt 
tilrettelegging for elever med matematikkvansker. 
 
 
Vennlig hilsen 
Dysleksi Norge 
v/generalsekretær Caroline Solem 

 
3 https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/eksamen/rundskriv-udir-4-2017/#sarskilt-
tilrettelegging-og-forskrift-en 
 


