
 
Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.  
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Informasjon til foresatte om 
nasjonale prøver 
Kilde: Utdanningsdirektoratet – Kva er nasjonale prøver? 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-
prover/ 

 
 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i  
lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering 
og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.  
 
Prøvene gjennomføres på høsten, kort tid etter at elevene har starta på 5., 8. og 9.trinn. Høsten 
2018 gjennomføres de nasjonale prøvene på 8. og 9.trinn i uke 37-39 (10.-28.09.) og for 5.trinn i 
uke 42 – 44 (15.10.-02.11.). Det tar inntil 90 minutter å løse en prøve i lesing og regning, mens det 
tar inntil 60 minutter å løse en nasjonal prøve i engelsk. Både prøvene i lesing, regning og engelsk 
er elektroniske.  
 

Hvordan skal de nasjonale prøvene brukes? 
Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærerne og 
skoleledere trenger for å utvikle skolen videre.  

- Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med 
undervegsvurdering og tilpassa opplæring  

- Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringa 
- Forskere kan søke om å få utlvevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning 

 

Prøvene gir ikke svar på alt 
Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et avgrensa bilde av de ferdighetene og den kompetansen 
elevene har. En må derfor alltid se resultatene i sammenheng med annen relevant informasjon en 
har om skolen, kommunen og elevene. 
 

Hvilke oppgaver skal elevene løse?  
Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og 
vanskelige oppgaver. Det er viktig å vite at det er veldig få elever som får alt riktig på prøven, og at 
det også er elever som ikke svarer riktig på noen oppgaver.  
 
Prøvene er elektroniske og består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. Det er både 
åpne oppgaver, der elevene skal svarew med egne ord eller med tall, og flervalgsioppgaver der 
elevene skal velge et av flere svaralternativ.  
 

Hvem skal gjennomføre prøvene? 
Elever på 5. og 8.trinn skal ha nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.  
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Elever på 9.trinn skal ha nasjonale prøver i lesing og regning. Prøvene på 9.trinn er de samme som 
for 8.trinn, slik at skolene kan sammenligne resultat for 8.trinn med resultat fra 9.trinn samme året. 
Dersom skolen tar vare på resultatene for 8.trinn det ene året, kan de sammenligne resultatene for 
de samme elevene det neste året.  
 

Mulighet for fritak 
Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Elever med rett til 
spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver. Det er 
formelt elevens foresatte som søker om fritak fra nasjonale prøver.  
 

Tilrettelegging for enkeltelever 
Enkelte elever kan ha behov for tilrettelegging. Rektor har sammen med elevens lærer ansvar for 
tilrettelegginga.  
 

Hvem lager prøvene og hvordan blir prøvene laga? 
Prøvene blir utvikkla i samarbeid mellom fagmiljø ved høskoler, universistet, nasjonale 
kompetansesenter, lærere og fagpersoner i Utdanningsdirektoratet. Fagmiljøene utvikler prøvene 
ut fra et rammeverk som beskriver innholdet til prøvene og tekniske krav til utforming. Det tar flere 
år å utvikle en prøve. Oppgavene blir prøvd ut flere ganger slik at en på forhånd vet om oppgavene 
fungerer slik de skal, og at prøven i sin helhet måler det den skal måle.  
 
Utdanningsdirektoratet har ansvar for at prøvene blir utvikle i samavar med kvalitetskravene i 
rammeverk for nasjonale prøver, og at prøvene blir tilstrekkelig kvalitatssikret.  
 
 
 
 
Mer informasjon om nasjonale prøver kan du finne ved å følge disse lenkene: 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/ 
 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/ 
 
 
Dersom du har spørsmål om nasjonale prøver, ta 
kontakt med kontaktlæreren til barnet ditt.  
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