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Spørsmål om bruk av kalkulator som hjelpemiddel på eksamen i 
matematikk 
 

 

Det blir vist til Barneombudets brev, datert 10.01.11, med spørsmål knyttet til regler om bruk av 

kalkulator under eksamen i matematikk på 10. årstrinn. Bakgrunnen for saken er henvendelse fra 

foresatte til en elev med matematikkvansker som ikke fikk bruke kalkulator ved del 1 på 

eksamen.  

 

Barneombudet ber om tilbakemelding på følgende problemstillinger; 

1. Er ordningen med å nekte bruk av kalkulator en god ordning, jf barnekonvensjonens art.3? 

2. Å nekte bruk av kalkulator synes å være i strid med prinsippet om tilpasset opplæring, et 

hinder i arbeidet mot frafall i utdanningen, samt et uhensiktsmessig krav ettersom 

kalkulator er tillat i høyere utdanning og i yrkeslivet 

3. Det bør utredes alternativer til et absolutt forbud mot å benytte kalkulator, for eksempel 

at det påføres vitnemålet at slikt hjelpemiddel er benyttet. 

 

Utdanningsdirektoratet vil innledningsvis presisere at 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. Retten og plikten til opplæring er ment å oppfylle Norges folkerettslige 

forpliktelse om at barn har rett til utdanning, jf barnekonvensjonen artikkel 28 og 29. Ved 

praktiseringen av regelverket er alltid barnets beste et grunnleggende prinsipp og vektig hensyn, 

jf barnekonvensjonen artikkel 3.  

 

Grunnskoleopplæringens kvantitative og kvalitative innhold, herunder fag og timefordeling, er 

fastsatt ved lov og forskriftsregulering, jf opplæringsloven1 § 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 vurderes 

med karakter. Vurdering med karakter gjøres ift. elevens oppnåelse av læreplanverkets 

kompetansemål, uavhengig av elevens forutsetninger, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-7. Det 

er imidlertid gjort unntak for dette når det gjelder kroppsøving og orden og oppførsel, jf. forskrift 

til opplæringsloven § 3-7 og § 3-9. 

 

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 

                                                           
1
 LOV-1998-07-17-61 

2
 FOR-2006-06-23-724 
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elevenes rettigheter ivaretas. Systemet med sentralt gitt eksamen er også en del av statens 

virkemidler for å sikre at elevene faktisk får den opplæringen de har krav på, herunder opplæring 

i hode- og overslagsregning. 

 

Det rettslige grunnlaget for tilpasninger av prøver og eksamener i grunnskolen er forskrift til 

opplæringsloven § 3-20. 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, se nedenfor eksempler fra Utdanningsdirektoratets rundskriv. 

 

Forskrift til opplæringsloven § 3-20 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 tilrettelegges slik at eleven ikke blir prøvd i 

kompetansemålene i læreplanen, for eksempel ved at en skriftlig eksamen gjennomføres muntlig. 

 

Det understrekes at det er skolen som til vanlig foretar de individuelle vurderingene på bakgrunn 

om overnevnte regelverk. 

 

Det følger videre av forskrift til opplæringsloven § 3-20 siste ledd at Utdanningsdirektoratet kan 

gi nærmere retningslinjer for særskilt tilrettelegging. Slike retningslinjer er gitt i forbindelse med 

gjennomføring av eksamen i matematikk på 10. årstrinn. I dette rundskrivet, rundskriv Udir-04-

10 om særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og 

biologi, står det: 

 

Eksamensmodellen for matematikk, kjemi, fysikk og biologi i Kunnskapsløftet er todelt. 

Del 1 skal besvares kun ved bruk av vanlige skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler. 

I Del 2 er alle hjelpemidler tillatt med unntak av Internett og andre verktøy som tillater 

kommunikasjon. (…) 

 

I Del 1 av todelt eksamen er det derfor ikke tillatt å tilrettelegge med eller bruke PC med 

tilhørende digital programvare, kalkulator eller andre digitale hjelpemidler, ordbøker 

eller formel- og regelbøker eller noen andre hjelpemidler enn de som er presisert over. 

Særskilt tilrettelegging skal ikke på noen måte utvide hjelpemiddelspekteret i Del 1 

avtodelt eksamen. 

 

Bakgrunnen for at Utdanningsdirektoratet har satt overnevnte begrensning av hjelpemidler er at 

del 1 på eksamen skal måle kompetanse i hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med 

de fire regningsartene på tvers av alle hovedområdene i læreplanen for 10. årstrinn. Dersom det 

hadde vært tillatt med kalkulator på denne delen av eksamen, ville de aktuelle elevene ikke blitt 

prøvet i kompetansemål i læreplanen, og i tillegg ville tilretteleggingen gitt en uforholdsmessig 

fordel. Del 2 av eksamen har en slik form at alle hjelpemidler er tillatt, også kalkulator. 

 

Dette betyr imidlertid ikke at det ikke kan tilrettelegges på andre hensiktsmessige måter, også 

under del 1 på matematikkeksamen. Utdanningsdirektoratet presiserer følgende i Udir-04-10: 

 

Særskilt tilrettelegging av både Del 1 og Del 2 ved sentralt gitt skriftlig eksamen i fag 

med todelt modell kan være 

 

 utvidet tid, normalt inntil 1 time, fordelt på ca 25 minutter og 35 minutter i forhold 

til beregnet varighet av Del 1 og Del 2, 

 opplesing av eksamensoppgaven, 

 skrivehjelp, 
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 forstørret skrift, 

 ekstra belysning, 

  lyd-CD (grunnskolen), eventuelt andre lignende tiltak. 

 

Utdanningsdirektoratet vil understreke at regelverket om tilrettelegging av prøver og eksamener 

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, og både 

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. 

 

Når det gjelder Barneombudets spørsmål hensiktsmessigheten og rimeligheten av at kalkulator 

ikke kan benyttes, herunder om det er mulig å teste matematikkunnskaper på annen måte og om 

det er mulig å ha en alternativ prøveform/dokumentasjonsform eller lignende for elever med 

matematikkvansker, må Utdanningsdirektoratet konkludere at dette er vanskelig. 

Kompetansemålene knyttet til hoderegning og overslagsregning er bindende, jf. kapittel 1 i 

forskrift til opplæringsloven, og prøving av hode- og overslagsregning med kalkulator innebærer 

som nevnt i realiteten at kompetansen ikke prøves. Det eneste alternativet vil være å ikke prøve 

elevene i hoderegning. Dette ville imidlertid fratatt elevene muligheten til å vise den kompetanse 

som tross vansker er oppnådd, samtidig som vurderingen/karakterfastsettelsene gjøres på 

grunnlag av alle kompetansemål, herunder hode- og overslagsregning, jf. forskrift til 

opplæringsloven § 3-3. Det er Utdanningsdirektoratets vurdering at det ikke er ønskelig å la være 

å kunne prøve elevene i samtlige kompetansemål i fag, herunder også fag og kompetansemål 

som en del elever har vansker med. 

 

Når det gjelder Barneombudets spørsmål om hvorfor elevene ikke får benytte kalkulator når dette 

er lov i høyere utdanning og i yrkeslivet, vil Utdanningsdirektoratet bemerke følgende; 

 

Spørsmålet om hvorvidt det er nødvendig å ha kompetansemål knyttet til hode- og 

overslagsregning er både et læreplanteknisk spørsmål og et spørsmål om matematikkfagets 

formål, egenart og vesen i grunnopplæringen. 

 

Når det står i læreplanen for matematikk etter 10. årstrinn at eleven skal ”utvikle, bruke og gjere 

greie for metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire 

rekneartane”, så er meningen at elevene skal kunne utvikle ferdigheter og kompetanse også 

uten bruk av digitale hjelpemidler. Det vil som nevnt ikke gi mening å gjennomføre eksamen med 

prøving i disse kompetansemålene dersom elevene skal ha kalkulator. 

 

Ferdigheter knyttet til hode- og overslagsegning er også viktige forutsetninger for å beherske 

øvrige matematiske temaer og kompetansemål. Læreplanen inneholder derfor formuleringer som 

”bruke, med og utan digitale hjelpemiddel, tal og variablar i utforsking, eksperimentering, 

praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design”, ” analysere, også 

digitalt, eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke dei i samband med 

konstruksjonar og berekningar”, ” utføre og grunngje geometriske konstruksjonar og avbildingar 

med passar og linjal og andre hjelpemiddel”, ” ordne og gruppere data, finne og drøfte 

median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, og presentere data med og utan digitale 

verktøy”, ” lage, på papiret og digitalt, funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og 

praktiske situasjonar” osv. 

 

Tanken bak dette er at elevene skal utvikle matematiske ferdigheter, kunnskaper og kompetanse 

både med og uten digitale hjelpemidler. Dette er også i tråd med matematikkfagets egenart. 

Dermed er det naturlig å prøve elevene i matematikk uten hjelpemidler, men også med. 
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Både i matematikkopplæringen på skolen og i samfunnslivet ellers vil det være slik at vi ikke 

ukritisk kan bruke hjelpemidler i matematikk, uten også å kunne selvstendig vurdere 

hjelpemidlenes beregninger og svar. I tillegg til at hode- og overslagsregning er nøkkelen til å 

forstå mer komplisert matematikk, vil også kompetanse i dette være nødvendig i en rekke av 

dagliglivets gjøremål, for eksempel når vi handler, lager mat eller skal ta/gi medisiner. 

 

Ut fra det overnevnte, både med henblikk på det læreplanmessige innholdet, fagets egenart og 

behovet for hode og overslagsregning i hverdagen, er en todelt eksamen der en del prøver 

elevene uten hjelpemidler og en del med hjelpemidler helt i tråd med læreplanen og med fagets 

formål. 

 

Evalueringen av den todelte eksamen våren 2009, viste at modellen er tatt godt imot og er en 

vellykket eksamensform, og er helt i tråd med læreplanens intensjon og formål. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Hilde Austad Jens Kristian Jebsen 

seniorrådgiver seniorrådgiver 

 

 

 

 


