
Oddemarka skole, høst 2021 

Resultater nasjonale prøver: 
 
I disse dager vil resultatene fra nasjonale prøver komme hjem i ranselpost, eller formidles på 
konferanse. Her er vedlegget digitalt med lenker: 
 
Vedlegg til resultater fra nasjonale prøver 
 

Dere har nå mottatt resultatene fra de nasjonale prøvene. I mange tilfeller er resultatene som 
forventet, men en kan også oppleve resultatene som overraskende. En må derfor huske på 
at nasjonale prøver ikke er en «sannhet», men belyser en del av elevenes kompetanse, på 
et gitt tidspunkt. Dagsform, stress og sykdom er eksempler på tings som spiller inn på 
resultatene. Skolen sammenligner derfor resultater fra andre lesetester, engelskprøver og 
matematikkprøver for å få en bredest mulig og rettferdig vurdering av elevens kompetanse. I 
dette vedlegget vil vi si litt om hva vi gjør med resultatene, og hva dere kan bidra med. 
 

Formålet med nasjonale prøver 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende 
ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for 
underveisvurdering og kvalitetsutvikling. Skolen og lærerne skal bruke resultatene til å følge 
opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurderingen og tilpassa opplæring. Les mer om 
hva nasjonale prøver er på: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-
prover/om-nasjonale-prover/  
 

Mestringsbeskrivelser 
Resultatene fra prøvene gir seg utslag i 5 mestringsbeskrivelser, skalert fra 1-5 der 5 er det 
høyeste nivået. Du kan lese mer om mestringsbeskrivelsene her: 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/mestringsbeskrivelser-og-
hva-provene-maler/  
 

Hva gjør skolen med resultatene? 
Skolen gjennomgår analyserapportene for hver enkelt klasse. Der kan vi se hvilke 
utfordringer de enkelte klassene og elevene strever med etter å ha avlagt prøven. Deretter 
gjør vi et etterarbeid med disse oppgavene, og etterarbeidet blir derfor ulikt fra klasse til 
klasse. I noen tilfeller jobber vi og med grupper av elever. Tekster og oppgaver som klassen 
har hatt utfordringer med, blir gjennomgått på nytt. Under arbeidet jobbes det individuelt, i 
gruppe og i plenum. I arbeidet med lesing får elevene også opplæring i bruk av 
lesestrategier, det som kalles 3. leseopplæring. Lesestrategiene skal hjelpe elevene å lese 
mer faglige og sammensatte tekster. 
 

Hva kan dere hjemme bidra med? 
Foresatte har ofte stor og god påvirkning på elevenes utvikling. Dersom dere lurer på noe i 
forbindelse med resultatene, kan det være lurt å kontakte lærerne i klassen. Ellers kan dere 
hjelpe elever som strever med: 
 

Lesing: - Lese lekser høyt for dem 
- Høre dem i høytlesing, litt hver dag i en kortere periode 
- Snakke med dem om temaene de lærer om/ leser om 
- Repetert lesing, lese utdrag av tekst flere ganger 
- Samtale om bilder i teksten, se på overskrifter, figurer, tabeller 
- Oppmuntre til lesing av skjønnlitteratur, tegneserier, m.m. 

Regning: 
 

- Samtale med barnet om dagligdagse situasjoner som inneholder regning. 
Som f.eks kjørelengde, fart, økonomi, renter, oppskrifter m.m. 

- Øve på gangetabellen og hoderegning 

Engelsk:  - Bruke punktene som beskrevet under «lesing» der de passer 
- Bruke engelsk teksting når en ser film 
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