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Innspill til gjennomføring av nasjonale prøver i lesing for elever med 
dysleksi 

12.01.2021 
 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede og anbefale 
løsninger som sørger for at gjennomføringen av de nasjonale prøvene i lesing på norsk og på samisk 
tilrettelegges for elever med dysleksi og elever med betydelige lesevansker på en bedre måte enn i 
dag. Dysleksi Norge er svært glade for dette og takker for muligheten til å komme med innspill. Et 
premiss for oppdraget er at nasjonale prøver både skal være støtte til underveisvurdering og gi støtte 
til kvalitetsutvikling på alle nivåer. 
 
Dysleksi Norge har også tidligere levert innspill til endringer og vil i det følgende redegjøre for våre 
hovedsyn, men også utdype noen av disse. 
 
Dysleksi Norges hovedpoeng 

1. For elever som allerede har vært grundig utredet, og har grundig dokumenterte utfordringer 
med avkodingen, så vil ikke en ny prøve som nasjonale prøver, slik den er ordnet i dag, gi 
nyttig informasjon om disse enkeltelevene. 

2. Analysen på gruppenivå må selvsagt legge til grunn vilkår for fritak og inkludere dette i 
analysen. Dersom løsningen blir å sikre tilrettelegging fremfor fritak må analysen på samme 
måte inkludere vilkår for tilrettelegging. 

3. Dysleksi Norge mener at det beste vil være at elevene får muligheten til å ta prøven som alle 
andre, men med tilrettelegging. Dersom det ikke lar seg gjøre uten å svekke datagrunnlaget 
og/eller ikke kan løses på kort sikt, mener vi det er nødvendig å endre vilkår for fritak og tilby 
en alternativ prøve som kan tilrettelegges istedenfor.  
 

Dysleksi Norge redegjør i det følgende for sine innspill med utgangspunkt i spørsmålene 
Utdanningsdirektoratet har bedt om tilbakemelding på. 

Lesefaglige problemstillinger 
Hvor avgjørende er det å måle avkoding i nasjonale prøver i lesing? 
Lesing er en komplisert prosess. Måling av leseferdigheter er tilsvarende komplisert. En kjent modell 
kalt the simple view of reading sier at lesing = ordavkoding x (lytte)forståelse (Gough og Tunmer, 
1986). Leseferdigheter er likevel ikke så enkelt og innebærer i praksis en hel rekke delferdigheter 
som gjerne måles med ulike formål i skolen.  
 
Elever som har dysleksi har betydelige og vedvarende utfordringer med avkodingen, samtidig som at 
evnen til å forstå er intakt. Elever med dysleksi får imidlertid kun vist sin evne til å hente mening ut 
av teksten, reflektere over den og finne relevant informasjon, dersom prøven tilrettelegges og 
avkodingsvanskene kompenseres for. Ved utredning av dysleksi er det nettopp forholdet mellom 
svake avkodingsferdigheter og en god forståelse som er en av indikatorene på dysleksi, i tillegg til 
andre markører. 
 
Å måle avkoding i nasjonal prøve i lesing er derfor viktig for elever uten spesifikke avkodingsvansker, 
men bidrar i liten grad med ny informasjon om elever med allerede påviste avkodingsvansker. 
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Hva er forholdet mellom svake avkodingsferdigheter og dysleksi? 
Forskere benytter ulike definisjoner på dysleksi og avhengig av valgte kriterier vil andelen elever med 
dysleksi kunne variere fra 3 – 10 %. I en utredning av dysleksi vurderes mer enn avkodingsferdighet, 
og det er heller ikke sånn at hvis man setter kuttpunktet ved de 5% med svakest 
avkodingsferdigheter, så har hele denne gruppen dysleksi. En elev kan også ha svake 
avkodingsferdigheter som følge av mangelfull opplæring eller ha andre årsaker.  
 
Ettersom et av formålene ved nasjonale prøver er å gi støtte til kvalitetsutvikling på alle nivåer og 
elevenes leseforståelse benyttes som en indikator på kvalitet i skolen, bør det være i 
skolemyndighetenes største interesse å få bedre oversikt over 
1. hvor mange elever som har svake leseferdigheter av grunner som kan skyldes skolekvalitet, og 
2. hvor mange som har svake leseferdigheter som skyldes medfødte og livsvarige tilstander. 
 
For sistnevnte gruppe bør det dessuten være i skolemyndighetenes største interesse å få bedre 
oversikt over hvor god oppfølging de får, f.eks. gjennom måling av deres leseforståelse når de ikke 
hindres av svake avkodingsferdigheter, men får støtte med kompenserende hjelpemidler.  
 
Dysleksi Norge mener at måling av avkodingsferdigheter er viktig, men for elever der man allerede 
har målt avkodingsferdigheter og funnet ut at disse både er alvorlige og vedvarende, er det 
hverken viktig eller et godt mål på kvalitet i skolen. For disse elevene finnes det andre målbare 
delferdigheter innen lesing som er viktigere for dem, og som er et bedre mål på kvaliteten i skolen. 
 

Hvilke konsekvenser vil en ev. endring i tilrettelegging ha for konstruktet for nasjonale 
prøver i lesing? 
En endring som tillater tilrettelegging for noen elever etter gitte vilkår, vil innebære at de nasjonale 
prøvene for disse elevene måler forståelse, i stedet for avkoding x forståelse. Det betyr at en vil miste 
et aspekt ved det underliggende konstruktet. Det er imidlertid viktig å understreke at en også mister 
et aspekt ved konstruktet slik dagens ordning er, da elever med dysleksi forhindres i å vise sin evne til 
å forstå og prøven reduseres til å bli en avkodingsprøve. 
 
Dersom man tillater bruk av hjelpemidler vil prøven måle evnen til å forstå i vid forstand; altså evnen 
til å orientere seg i teksten, finne relevant informasjon, reflektere over innholdet og knytte det til 
tidligere kunnskap. Men nasjonale prøver som er tilrettelagt med lesestøtte vil ikke måle 
ordavkoding. 
 
Elever med dysleksi har som nevnt svake avkodingsferdigheter. Vanskene er alvorlige og vedvarende. 
Det betyr ikke at det ikke nytter med forebyggende hjelp, men det betyr at man i tillegg til 
forebygging må tilby langvarig støtte og kompenserende tiltak. 
 
Flere studier viser at elever med lese- og skrivevansker viser tydelige tegn på psykisk uhelse, 
nedstemthet og uro. De føler seg mislykket i skolen og føler skam ovenfor medelever og lærere. Selv 
elever som nedlegger svært mye arbeid og lykkes med å bedre sine ferdigheter, kjenner på skuffelse 
(Lindeblad, Svensson og Gustavsson, 2016). Studier som ser på sammenhengen mellom 
selvoppfatning og bruk av kompenserende datahjelpemidler viser imidlertid at elever som får 
benytte slike hjelpemidler ikke viser slike tegn på psykisk uhelse (Lindeblad et al, 2016).  
 
Studier viser også at bruk av kompenserende hjelpemidler bedrer leseferdigheten selv om den ikke 
er trent spesifikt på (Fälth og Svensson, 2015). I tillegg til dette kommer hjelpemidlenes 
primæroppgave, nemlig å la elever med lese- og skrivevansker få tilgang til tekst/informasjon (lese) 
og å produsere egen tekst (skrive). Dette bidrar til at elever som ellers ville hatt svært reduserte 
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muligheter for skole og utdanning, likevel kan forfølge sine karrieredrømmer basert på interesser og 
kvalifikasjoner. 
 
Bruk av kompenserende datahjelpemidler er viktig både for selvfølelse og skolefaglige resultater. Å 
nyttiggjøre seg av disse hjelpemidlene er likevel ikke noe som kommer av seg selv. Elever med 
dysleksi har ikke automatisk god leseforståelse. Gode resultater på nasjonale prøver som er 
tilrettelagt, vil skyldes både betydelig egeninnsats hos eleven og en skole som har gitt god oppfølging 
av enkelteleven. 
 
Tilrettelegging av nasjonale prøver vil bidra med viktig informasjon om enkeltelever som støtte til 
underveisvurdering og gi støtte til kvalitetsutvikling på alle nivåer. 

Metodiske problemstillinger 
Hvordan sikre tilstrekkelig like forutsetninger i prøvegjennomføringen? 
Dysleksi Norge mener at for å sikre like forutsetninger i prøvegjennomføringen er det nødvendig med 
en annen prøvegjennomføring for deler av elevmassen. Dagens prøve er dårlig egnet for elever med 
dysleksi. 
 
I invitasjonen til å levere innspill er det skissert opp tre alternativer for tilrettelegging: 

• Endring av fritaksregler 
• Muliggjøre bruk av hjelpemidler til opplesning 
• Utvikle en egen prøve som bare måler språkforståelse 

 
Dysleksi Norge mener at den beste løsningen er å gi tilrettelegging ved nasjonale prøver slik at elever 
med påviste og vedvarende avkodingsvansker får vise sine leseferdigheter uten å samtidig måle 
avkodingsferdigheter. 
 
Det nest-beste alternativet er å endre vilkårene for fritak slik at elevenes resultater ikke inngår i 
datagrunnlaget, men tilby en alternativ prøve der elevene får bruke datahjelpemidler. Dette gir 
støtte til underveisvurdering, men ulempen er at det ikke gir støtte til kvalitetsutvikling på alle nivåer 
under forutsetning at den alternative prøven ikke inngår i datagrunnlaget. 
 
Dersom muligheten for å tilby tilrettelegging forutsetter utvikling av en prøve som bare måler 
lytteforståelse vil det ta lang tid å utvikle en slik prøve. Man bør isåfall velge det nest-beste 
alternativet på kort sikt, for så å starte arbeidet med en ny prøve på lang sikt. 
 
Et annet alternativ er å lage en adaptiv test som er ordnet slik at elevene med avkodingsvansker får 
så få oppgaver om avkoding som mulig. Så snart man har fått nok data til å slå fast at eleven har 
svært svake avkodingsferdigheter går elevene videre til andre oppgaver. Dette vil i større grad skåne 
elevene fra nederlagsfølelsen av å ikke mestre prøvesituasjonen, og det vil ivareta kvaliteten på 
dataene. Det vil likevel ikke gi informasjon om ferdighetene til elever som bruker datahjelpemidler 
eller være egnet til å skille mellom hvorfor eleven har svake avkodingsferdigheter. Det er kanskje 
mulig å tenke seg en adaptiv test som kombineres med mulighet for å bruke datahjelpemidler. 
 
Merk: Dysleksi Norge forutsetter at punkt 3 ikke innebærer utvikling av en ny prøve som en erstatning 
av dagens prøve, slik at måling av avkodingsferdigheter helt utgår for alle elever. Det vil være en stor 
svakhet. Måling av avkodingsferdigheter er viktig, men ikke for alle elever. 
 
Dysleksi Norge vil også bemerke at uansett hvilket alternativ som vurderes som det beste, er det 
viktig med en grundig vurdering av vilkår for tilrettelegging, altså en nærmere beskrivelse av hvem 
ordningen skal gjelde for. 
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Vilkår – hvem skal ordningen gjelde for? 
Dysleksi Norge argumenterer for at dagens ordning fungerer dårlig for elever med dysleksi. Det er 
likevel også andre grupper, f.eks. noen elever med enkelte typer språkvansker, som dagens ordning 
også er problematisk for og som må ivaretas av en ny ordning. I opplæringsloven og annet regelverk 
for skolen gis ikke rettigheter basert på en diagnose, men basert på behovet for hjelp. For de fleste 
bestemmelser kreves en sakkyndig vurdering av et slikt behov. Dette har nok flere forklaringer, bl.a. 
at praksis for utredning og diagnose-setting varierer. Det er en egen diskusjon som vi ikke går inn på 
her. 
 
Dysleksi Norge mener at vilkåret for tilrettelegging må være at eleven har påviste vansker med 
avkodingsferdigheter som er både alvorlige og vedvarende. Det vil isåfall gjelde alle elever med 
dysleksi, enten de har fått stilt en diagnose «på papiret» eller ikke. Det forutsetter likevel at de har 
vært utredet og/eller gjennom en sakkyndig vurdering som har vurdert deres vanske. Et slikt vilkår 
for tilrettelegging følger logisk av behovet for tilrettelegging i den aktuelle prøvesituasjonen. 
 
Dysleksi Norge er kjent med at det er uenighet knyttet til å gi rettigheter til enkelte elevgrupper 
basert på f.eks. diagnose bl.a. fordi det kan bidra til en skjevhet til hvem som får hjelp. Det er en 
vanlig oppfatning at barn som kommer fra bedre sosioøkonomiske kår i større grad har foreldre som 
kjemper for at de skal få en diagnose og/eller at de har økonomi til å få gjennomført en privat 
utredning dersom det offentlige hjelpeapparatet ikke følger opp. 
 
Dysleksi Norge vil bemerke at vårt forslag ikke er å knytte vilkåret mot diagnose, men mot behovet 
for støtte. Vi vil videre bemerke at en skjevhet basert på sosioøkonomiske forhold må løses gjennom 
å sørge for at skolene følger opp alle elevene sine, og ikke gjennom å frata en sårbar elevgruppe 
muligheten til å få hjelp. Dysleksi Norge vil også bemerke at dagens vilkår for fritak som er et vedtak 
om spesialundervisning i minst like stor grad kan antas å gange elever fra gode sosioøkonomiske kår. 
 
Dysleksi Norges forslag om å knytte vilkåret til en allerede gjennomgått vurdering av elevens 
avkodingsferdigheter, innebærer å fjerne vilkåret om at elever har spesialundervisning. Dette har vi 
redegjort for tidligere: 
 
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 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 et vilkår om spesialundervisning ikke er 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. 
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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. 
 
Dysleksi Norge vil samtidig bemerke at blant elevene som mottar spesialundervisning finnes det en 
rekke elever med komplekse diagnoser som nødvendigvis også må inkluderes i en fritaksordning. 
Hensikten med vårt forslag er ikke å holde disse elevene utenom en ny ordning, disse elevene må 
selvsagt også ivaretas av en ny ordning. 
 
Hvilke konsekvenser vil en ev. endring i tilrettelegging ha for kvaliteten på resultatene 
på aggregert nivå (sammenlignbarhet, trend etc.)? 
Tilrettelegging vil føre til at elever med svake avkodingsferdigheter som uten tilrettelegging ville 
havnet på de laveste nivåene, nå har en mulighet til å skåre bedre. Dette må belyses i analysen av 
dataene.  
 
Dysleksi Norge kjenner til at det er en bekymring for at en utvidelse av fritak / tilrettelegging av 
nasjonale prøver vil føre til skjevheter som gir et falskt bilde av kvaliteten på opplæringen elevene 
har fått, og at det kan ha negative effekter på ressursfordelingen. Premisset for en slik bekymring må 
være at skoler som har dårlige resultater på nasjonale prøver får tilført mer ressurser for å rette opp i 
en negativ utvikling. Dersom flere elever som trolig ville ha fått dårlige resultater på prøven fritas, vil 
det naturligvis påvirke statistikken. 
 
Dysleksi Norge mener at dette argumentet er urimelig fordi det legger til grunn en svak tolkning av 
resultatene. En må kunne forvente at de fagpersonene som bearbeider forskningsmaterialet 
inkluderer elevene som er tatt ut av prøvesituasjonen i sin analyse. Dersom vilkåret for fritak er at 
eleven ikke har forutsetninger for å gjennomføre prøven, må en naturligvis ta utgangspunkt i at 
fritaksprosenten inkluderer elever som nettopp – ikke har forutsetninger for å gjennomføre prøven.  
 

Vil det være mulig å lage en prøve som kun måler språkforståelse og ikke avkoding? 
Dysleksi Norge legger til grunn for sitt svar at spørsmålet er om det er mulig å lage en prøve som kun 
måler språkforståelse og ikke avkoding for en avgrenset elevgruppe, og ikke for alle elevene. Måling 
av avkodingsferdigheter er viktig, men gir ikke nyttig tilleggsinformasjon om de enkeltelevene som 
allerede har fått påvist svake avkodingsferdigheter. Dysleksi Norge viser til avsnittet Hvor avgjørende 
er det å måle avkoding i nasjonale prøver i lesing, hvor vi skriver at for elever som allerede har fått 
påvist alvorlige og vedvarende vansker med avkoding, finnes det bedre mål på leseforståelse enn 
avkoding. Å tillate bruk av hjelpemidler vil gjøre nettopp det, og måle lytteforståelse i vid forstand, 
herunder ordforråd og annen tekstkompetanse. 
 
Dysleksi Norge har ikke tatt stilling til spørsmålet om det er mulig å måle språkforståelse uten 
avkoding generelt, og for alle elever. 
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Etiske problemstillinger 
Hvordan kan vi best gi alle elever mulighet til å vise sine leseferdigheter? Hvordan kan 
vi best sikre likebehandling i prøvesituasjonen? 
(De to spørsmålene er besvart under ett). Dysleksi Norge mener, som allerede redegjort for, at elever 
med dysleksi (vedvarende svake avkodingsferdigheter) må få muligheten til å vise sin reelle 
lesekompetanse gjennom nasjonale prøver. 
 
Det er et forskningsetisk tvilsomt argument at elever som allerede har fått påvist en medfødt og 
livsvarig svekkelse må utsettes for flere tester og prøver, for at skolemyndighetene skal få 
informasjon om kvalitetsutvikling i skolen. 
 
Dysleksi Norge vil gjenta at å ta elever som man allerede vet har svake avkodingsferdigheter ut av 
datagrunnlaget som er egnet til å si noe om den samlede elevgruppens avkodingsferdigheter, 
selvsagt må belyses i en analyse av dataene. Dersom man før har hatt X antall elever som før har 
skåret på de laveste nivåene, som nå skårer på et høyere nivå med tilrettelegging, så er det svært 
verdifull informasjon til skolemyndighetene. 
 
I tillegg til at datamaterialet ikke vil gi et korrekt bilde av elevenes mestringsnivå med dagens ordning 
slik dette allerede er belyst i vårt svar, er det etisk problematisk å sette elever med dysleksi i en 
situasjon som avviker fra det de har fått opplæring i. Argumentet om å innhente valide data er 
relevant og forståelig, men en slik tilnærming har også forskningsetiske utfordringer. 

Andre innspill 
Hvorfor er en gjennomføring med kompenserende hjelpemidler i lesing av stor betydning for 
lærer? Det er flere grunner til at dette er viktig. For det første får man et unikt mål på hva eleven 
faktisk får med seg av teksten. Elever med dysleksi har så svake avkodingsferdigheter at de er 
avhengig av kompenserende hjelpemidler når de skal lese. En nasjonal prøve gjennomført uten 
lesestøtte, vil ikke gi annen informasjon enn det vi har fra før, nemlig at eleven har svake 
avkodingsferdigheter. Elever som får bruke hjelpemidler på nasjonale prøver, vil få informasjon om 
hvilket nivå de er på i lesing og hvordan de skal jobbe videre med for å bli enda bedre. Nasjonale 
prøver gir verdifull informasjon, og det er viktig at også elever med dysleksi får reelle 
tilbakemeldinger på hva de får til. En annen grunn er at det blir viktig for lærer å gi god opplæring og 
tett oppfølging i bruken av hjelpemidler. Eleven tas på alvor i det at dette er det en enighet i at du 
skal bruke i alle situasjoner. Det er ingen som er i tvil om at det er kompensering som skal til i møte 
med tekst. Det er også på denne måten eleven gjennomfører alle møter med tekst gjennom hele 
opplæringsløpet. 

Konklusjon 
Dysleksi Norge mener at elever med dysleksi (elever med vedvarende svake avkodingsferdigheter) 
må få tilrettelagt nasjonale prøver. Den nest beste løsningen er å endre fritaksvilkårene slik at de kan 
fritas, og får en alternativ prøve.  
Vilkår for tilrettelegging/fritak må inngå i prøvens konstrukt og ikke minst i analysen. 
Det er etisk betenkelig å kreve at elever som allerede opplever nederlag i skolen, skal utsettes for 
flere prøvesituasjoner som kun kan bekrefte elevens allerede påviste vansker, for å få informasjon 
om kvalitet i skolen. 
 
 
Vennlig hilsen 
Dysleksi Norge 
v/generalsekretær Caroline Solem 
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