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Oslo 2019

Hva er nasjonale prøver?

Utdanningsdirektoratet (Udir):

"Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolane kunnskap om elevane sine 
grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Informasjonen frå
prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på 
alle nivå i skolesystemet."

Prøvene blir gjennomførte om hausten, kort tid etter at elevane har starta på 
5., 8. og 9. trinn. Det tek inntil 90 minuttar å løyse ei prøve i lesing og rekning, 
mens det tek inntil 60 minuttar å løyse ei prøve i engelsk. 
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Oslo 2019

Hva er nasjonale prøver?

(Udir): "Korleis skal nasjonale prøver brukast?

Lærarane skal bruke resultata for å følgje opp elevane sine og i arbeidet 
med undervegsvurdering og tilpassa opplæring.

Kommunar og skolar skal bruke resultata som grunnlag for 
kvalitetsutvikling i opplæringa.

Forskarar kan søkje om å få utlevert resultat frå nasjonale prøver til bruk i 
forsking. 

Prøvene og resultata gir informasjon om enkeltelevar, grupper, trinn og 
skolar, som lærarar og skoleleiarar trenger for å utvikle skolen vidare. 
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Oslo 2019

Hva er nasjonale prøver?

Prøver gir ikkje svara på alt

Resultata frå dei nasjonale prøvene gir eit avgrensa bilete av dei 
ferdigheitene og den kompetansen elevane har. Ein må derfor alltid sjå 
resultata i samanheng med annan relevant informasjon ein har om skolen, 
kommunen og elevane. "
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Hva er nasjonale prøver?

Nasjonale prøver gir informasjon om elevar på alle nivå. Derfor har prøvene 
både lette og vanskelege oppgåver. Det er veldig få elevar som får alt riktig 
på prøva, somme får ingen. Det er fordi vi må ha nokre ordentleg vanskelege 
oppgåver som dei aller beste kan bryne seg på. 

Prøvene er elektroniske, og dei består av ulike tekstar, bilete og oppgåver 
med spørsmål. På opne oppgåver skal elevane svare med eigne ord eller med 
tal, mens på fleirvalsoppgåver skal elevane velje eitt av fleire svaralternativ."
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Eksempeloppgaver regning

https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=50368773&marketpl
aceId=624075&selectedLanguageId=1
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Eksempeloppgaver lesing

https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=50185673&marketpl
aceId=624075&selectedLanguageId=1
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Skalapoeng og mestringsnivåer

Resultatene fra nasjonale prøver blir publisert på en skala der det nasjonale 
gjennomsnittet er 50 skalapoeng. Elevene blir utifra antall skalapoeng fordelt på 
ulike mestringsnivåer. Det er tre mestringsnivåer på 5. trinn.

Måling av utvikling over tid startet i 2014 for engelsk og regning, og i 2016 for 
lesing. 

Grensene for hvert av mestringsnivåene ble fastsatt samme år. Måling av 
utvikling over tid og fastsatte grenser for mestringsnivåer gjør at vi kan se om 
resultatene endrer seg fra år til år. Først etter flere år kan vi si noe om hva som 
er en trend.

Les mer her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-
prover/mestringsbeskrivelser-og-hva-provene-maler/mestringsbeskrivelser-
nasjonale-prover-i-lesing/#127157
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Resultater 5. trinn Kampen skole

Skalapoeng                                                                                                     * Fritak: 2 elever

Kampen 

skole
Oslo Norge

Engelsk 54 52 50

Lesing 53 52 50

Regning 50 51 50
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Resultater Kampen skole

Mestringsnivåer engelsk

18.02.2021 10
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Resultater Kampen skole

Mestringsnivåer

Lesing
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Oslo 2019

Resultater Kampen skole

Mestringsnivåer

Regning
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Skalapoeng – utvikling over tid
2016-2020

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Skoleporten - Nasjonale 
prøver 5. trinn -
Enhet: Kampen skole

Kampen skole, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. 
trinn, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Engelsk 50 49 55 53 54

Lesing 52 49 52 53 53

Regning 53 49 53 51 50
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Mestringsnivåer engelsk – utvikling over tid
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Mestringsnivåer lesing – utvikling over tid
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Mestringsnivåer regning – utvikling over tid
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Gutter og jenter

Nasjonalt – dette må vi studere nærmere på vår skole

Jentene gjør det stadig bedre i engelsk

Jentene har, med unntak av i 2019, prestert ett til to skalapoeng høyere enn 
guttene i lesing. I år er differansen ett skalapoeng. I regning og engelsk har 
guttene de siste fem årene prestert bedre enn jentene. 

I år presterer guttene to skalapoeng høyere enn jentene i regning. I engelsk 
presterer guttene og jentene nå likt.
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Oslo 2019 Deloverskrift rød

Nasjonale prøver 8. trinn avgiverskole
Kampen skole nov. 2020
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Oslo 2019

Kampen skole
Skalapoeng avgiverskole, 8. trinn, 73 gjennomførte prøver

Kampen Oslo Norge

Engelsk 52 53 50

Lesing 51 53 50

Regning (72) 51 52 50
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Oslo 2019

Resultatoppfølging

5. trinn analyserer resultatene. Ser på mestring og på feiltyper. 

Vi bruker faglig analyse- og oppfølgingsmateriell fra Udir. 

Individnivå – særlig fokus på elever på nivå 1. Alle elever: vurdering for læring, faglige 
samtaler.

Gruppenivå – tendenser i klasser og på trinnet. "Å lære er å tenke" – arbeid med utvalgte 
oppgaver fra NP. Stiller spørsmål som: 

- Hvordan kan vi tenke her? -Hvordan kan vi også tenke her? – læringsstrategier.

Skolenivå – 5. trinn lager bestillinger til hele skolen, eks. læringsmål innen statistikk
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