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Tillegg nr. 37 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2021 med 
oppdrag 2021-043 om å tilpasse nasjonale prøver til elever med dysleksi 
og betydelige lesevansker 

Oppdrag nr: 2021-043 

Oppdrag:  Tilpasse gjennføringen av nasjonale prøver på norsk 
og på samisk til elever med dysleksi og betydelige 
lesevansker 

Frist: 31.01.2022 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
driftsrammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Det har over tid vært et ønske fra elever, foreldre og Dysleksi Norge at de nasjonale prøvene 
i lesing på norsk og på samisk tilrettelegges bedre for elever med dysleksi og elever med 
betydelige lesevansker. 
 
Fra høsten 2022 gjennomføres de første nasjonale prøvene som er tilpasset det nye 
læreplanverket LK20/LK20S. Med Hurdalsplattformen er arbeidet med å utvikle en ny modell 
for prøvefeltet satt på pause. Det er behov for løsninger som på kort sikt kan gi bedre 
tilrettelegging for elever med dysleksi og elever med betydelige lesevansker. 
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Kunnskapsdepartementet ber Utdanningsdirektoratet utrede og anbefale løsninger som 
sørger for at gjennomføringen av de nasjonale prøvene i lesing på norsk og på samisk 
tilrettelegges bedre for elever med dysleksi og elever med betydelige lesevansker på en 
bedre måte enn i dag. 
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Side 2 
 

 
Minst en av løsningene må kunne gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.  
 
Utdanningsdirektoratet må vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike 
forslagene og anbefalt løsning. 
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Utdanningsdirektoratet må underveis i utredningen ha dialog med Dysleksi Norge, og andre 
relevante aktører som blir berørt av eventuelle endringer. 
 
Vi ber Utdanningsdirektoratet kontakte Kunnskapsdepartementet dersom det oppstår behov 
for avklaringer underveis i oppdraget. 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til 

Bjørn.Breivik@kd.dep.no og Hallvard.Thorsen@kd.dep.no  innen 31.01.2022 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Riksrevisjonen 
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