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Informasjon om adgangen til å bruke kalkulator ved eksamen i 
matematikk 
 
Utdanningsdirektoratet vil informere om at Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert 
hvorvidt det er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 eller § 12 å nekte en elev 
å bruke kalkulator ved matematikkeksamen. 
 
Bakgrunnen for saken var at to foreldre klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet på 
gjennomføringen av del 1 av matematikkeksamen på 10. årstrinn. Foreldrene anførte at det var 
diskriminerende å nekte eleven å bruke kalkulator som hjelpemiddel. 
 
Utdanningsdirektoratet har anført at å tillate kalkulator på eksamen ville stride mot flere deler av 
regelverket for grunnopplæringen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet innebærer at elevene har 
en rett og plikt til opplæring i samsvar med gjeldende fag- og timefordeling og læreplaner for fag, 
herunder opplæring i forhold til samtlige kompetansemål i det enkelte fag. 
Grunnskoleopplæringens kvantitative og kvalitative innhold, herunder fag- og timefordeling, er 
fastsatt ved lov og forskriftsregulering, jf opplæringsloven § 2-2 og 3-2. Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet er fastsatt som forskrift, se blant annet forskrift til opplæringsloven2 § 1-1 og § 
1-3. 
 
Dersom den ordinære opplæringen ikke er tilstrekkelig til å gi eleven tilfredsstillende utbytte, har 
eleven rett til spesialundervisning, jf opplæringsloven § 5-1. Først etter vedtak om 
spesialundervisning er det anledning til å fravike kompetansemål i læreplanen, men bare dersom 
slik fravikelse samlet sett vil gi eleven best læringsutbytte. Det at en elev har lærevansker, og at 
det ev. er gjort vedtak om spesialundervisning, har ikke betydning for hvordan elevens 
kompetanse vurderes med karakter. Vurdering med karakter gjøres ift. elevens oppnåelse av 
læreplanverkets kompetansemål, uavhengig av elevens forutsetninger, jf. forskrift til 
opplæringsloven § 3-3 første og annet ledd. Det er imidlertid gjort unntak for dette når det 
gjelder kroppsøving i grunnskolen og orden og oppførsel, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-3 
andre ledd og § 3-5. 
 
Utdanningsdirektoratet forutsetter at elever i norsk skole får opplæring i samsvar med de 
rettslige prinsipper og rammer som er skissert over. Det drives relativt omfattende veiledning, 
klage- og tilsynsvirksomhet, både hos fylkesmennene og hos Utdanningsdirektoratet, for å sikre 
at elevenes rettigheter ivaretas. Systemet med sentralt gitt eksamen er også en del av statens 
virkemidler for å sikre at elevene får den opplæringen de har krav på. 
 
Det rettslige grunnlaget for særskilt tilpasning av eksamen i grunnopplæringen er forskrift til 
opplæringsloven § 3-32, jf også § 3-64 og 4-25. Den enkelte elev kan med hjemmel i nevnte 
bestemmelse få lagt forholdene til rette slik at eleven kan få vist sin kompetanse ut fra 
kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det enkelte hjelpetiltaket settes inn 
etter en individuell vurdering av elevens særlige behov. En rekke tiltak kan være aktuelle når det 
gjelder tilpasning av prøver og eksamener, for eksempel ekstra tid, opplesing av oppgaven, 
skrivehjelp, pc og kalkulator. Forskrift til opplæringsloven § 3-32 oppstiller imidlertid noen 
skranker for hvor langt det er mulig å gå i tilretteleggingen. For det første kan det ikke 
tilrettelegges på en slik måte at eleven får fordeler fremfor andre. Dette vil være tilfelle der det er 
et misforhold mellom elevens vansker og graden av tilrettelegging. For det andre kan det ikke 
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tilrettelegges slik at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanen. Det understrekes at 
det er skolen som til vanlig foretar de individuelle vurderingene på bakgrunn om overnevnte 
regelverk. 
 
Likestillings- og diskrimineringsombudet har etter en vurdering av foreldrenes og 
Utdanningsdirektoratets anførsler, sett opp mot gjeldende lovkrav, kommet til at det ikke er 
diskriminerende å nekte eleven å bruke kalkulator under del 1 av den aktuelle 
matematikkeksamen; 
 

Ombudet kom til at forholdet ikke var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
Ombudet viste til at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har som formål å stille 
personer med nedsatt funksjonsevne i samme stilling som andre. Hvis klageren her fikk 
bruke kalkulator på del 1 og får karakter på vanlig måte ville hun etter ombudets mening 
ikke bli reelt prøvd i en viktig del av faget matematikk, og hennes karakter på del 1 av 
matematikkeksamen ville ikke gjenspeile hennes faktiske kvalifikasjoner i denne delen av 
faget. Hun ville derfor etter ombudets mening i et slikt tilfelle stilles bedre enn andre 
elever. 
 
Ombudet kom videre til at det at klageren ikke fikk bruke kalkulator på del 1, heller ikke 
var i strid med skole – og utdanningsinstitusjoners plikt til individuell tilrettelegging etter 
diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 12 annet ledd. Ombudet viste til at denne 
plikten ikke går lenger enn opplæringslovens bestemmelser om tilrettelegging, og at det 
fremgår av forskriften til denne at tilrettelegging ikke må medføre at eleven ikke blir prøvd 
i kompetansemålene i læreplanen. Bruk av kalkulator på del 1 av matematikkeksamen 
medfører derfor her at eleven ikke blir prøvd på en god måte i hode- og overslagsregning, 
og dette er deler av kompetansemålene til matematikkfaget. Ombudet kom også til at det 
var vanskelig å overprøve Utdanningsdirektoratets faglige vurdering av at det var 
vanskelig å tilrettelegge ved å gi klageren en alternativ prøvingsform 

 
Det vises for øvrig til Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse i sin helhet, jf vedlegg. 
 
Utdanningsdirektoratet vurderer at denne saken både har en konkret og en mer generell side. 
Konkret stadfestes det at det ikke er ulovlig å nekte elever å benytte kalkulator på den delen av 
en matematikkeksamen som prøver læreplanens kompetansemål som hoderegning, 
overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene. 
 
Saken har også generell side ved at den tar for seg regelverket om tilrettelegging av prøver og 
eksamener, som er ment å bidra til at alle elever skal få en langt på vei likeverdig mulighet til å 
vise oppnådd kompetanse i fag. Dette kan innebære at det blir aktuelt med en rekke 
tilpasningstiltak, der Utdanningsdirektoratet og skolene bør vise fleksibilitet og framsynthet ved 
tilrettelegging, både i forhold til den enkelte elev og ved generelle retningslinjer. Samtidig må 
grensene for tilrettelegging tydeliggjøres og følges, både for å unngå at noen elever får urimelige 
fordeler fremfor andre, samt for å sikre at det er mulig å prøve elevens kompetanse i deler av alle 
fag. 
 
 
Vennlig hilsen 

 

  
  
  
Cathrine Børnes Jens Kristian Jebsen 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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Vedlegg: 
Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse i klagesak, datert 05.07.2011 
 
 
Kopi: 
Kunnskapsdepartementet 
 


