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Likvärdigt, rättsäkert och effektivt – ett nytt nationellt 
system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) 
 
Använda hjälpmedel 

För många hörselskadade elever är hjälpmedel ett måste för att klara undervisningen 
och då även provsituationer. För att hjälpmedel ska tillåtas krävs enligt förslaget 
rektors godkännande. För att detta skall fungera krävs att rektor och lärare har kun-
skap om vad hjälpmedel är och hur de fungerar.  

När det gäller hörapparater är det otydligt om det är ett hjälpmedel som behöver 
godkännas eller om det ses som något eleven självklart använder även i prov-
situationen. Tyvärr har vi sett fall där hörselskadade tvingats ta av sig hörapparat på 
exempelvis högskoleprovet då hörapparat inte finns listat som godkänd anpassning.  

Anpassningar av nationella proven 

HRF vill betona att ansvaret för anpassningar av de nationella proven ligger på lärare 
och rektor och inte på eleven själv. Eleven ska kunna förvänta sig att skolan tar sitt 
ansvar och skaffar sig den kunskap som behövs i god tid inför nationella proven ska 
genomföras. Förslaget att utarbeta ett gemensamt ramverk ser vi som positivt, det 
kan fungera som stöd för lärare som inte vet vilka anpassningar som går att göra.  

Det är viktigt att eleven får minst samma anpassningar och hjälpmedel som i den 
ordinarie undervisningen, allt för att hen ska kunna genomföra testet på lika villkor 
som jämnåriga hörande.  

Digitalisering 

Utredningen konstaterar att en digitalisering av nationella proven kan innebära både 
för- och nackdelar för elever med olika typer av funktionsnedsättningar. För hörsel-
skadade elever är det viktigt att all information som är i form av ljud även finns 
textad. 
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