
God leseopplæring med 
nasjonale prøver



Testing og literacy – paradoks eller 
perfect match?



Program

• Prøvens liv i skolen – tekster, oppgaver og 
etterarbeid

• Hva kan resultatene fra nasjonale prøver 
fortelle oss om elever leseutfordringer?



Hva måler den nasjonale leseprøven? 

• Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag

• Ikke en prøve i norsk

• Skal si noe om ferdigheten til både sterke og 
svake lesere

• Elevenes leseforståelse

















Elevene skal kunne orientere seg i et tekstmangfold og 
forholde seg kritisk til ulike typer informasjon i stadig 
mer komplekse lesesituasjoner.

(Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Udir 2012)



Resultatene foreligger



Tekstene i prøven



Grupperapport



Elevrapport



«Ferdig! Da var det et år til neste gang…

… eller er det nå vi starter arbeidet?»



Hensikten med nasjonale prøver

• Styringsinformasjon for skoleledere og skoleeiere

• Økt leseforståelse blant elever

• Kunnskapsutvikling blant lærere





Etterarbeid med prøven

• Lærere bruker i lite grad tekster og oppgaver 

• Lærerne savner kunnskap om prøvene

• Rektors rolle er avgjørende

Ref.: Gunnulfsen og Roe, 2018



Lærermøte

• Ta prøven, bli kjent med innholdet

• Snakk om tekstene og oppgavene

• Studer resultatrapporten 

• Snakk om hva elevene har fått til / ikke fått til



Summing

• Les teksten Avokadogåten

• Hva gjør denne teksten vanskelig for elevene?

Oppgave
Gruppens
løsnings-
prosent

Nasjonal 
løsnings-
prosent

Avvik
Mestrings-
nivå

Formål
Tekst-
type

Fag
Oppgave-
format

14 50 % 56 % – 6 Tolke Fagtekst NAT Flervalg

15 66 % 67 % -1 Tolke Fagtekst NAT Flervalg

16 49 % 55 % - 6 Reflektere Fagtekst NAT Flervalg

17 55 % 67 % - 12 Tolke Fagtekst NAT Flervalg

18 46 % 47 % - 1 Tolke Fagtekst NAT Åpen

19 40 % 44 % - 4 Reflektere Fagtekst NAT Flervalg

20 54 % 62 % – 11 Tolke Fagtekst NAT Åpen

21 18 % 21 % – 3 Tolke Fagtekst NAT Åpen



20  Hvem beskrives som «Et tobeint, puslete dyr med et helt vanlig 
spiserør» i det siste avsnittet? (62 %)

…………………………………………………………………………………………………………



Feilsvar
- et dovendyr

- kanskje en fugl?

- en ny avokadospiser

- avokadotreet

- bjørnen

- en apekatt

- Jeg tror det er en kenguru



Hvordan bruke resultatene som et utgangspunkt 
for undervisningen?



17  Hvilken setning oppsummerer best hovedinnholdet i avsnittet med tittelen 
«Vind, vann og glupske dyr»?

A  Avokadoen er avhengig av et utdødd dyr for å spre frøene sine. 
B  Det kan være flere grunner til at megabeistene døde ut. 
C  Planters egenskaper har inspirert til mange smarte oppfinnelser. 
D   Planter har ulike måter å spre frøene sine på. (67 %)



Lesebestilling i klasserommet: 
Oppsummer de ulike avsnittene med få ord



Det er rart at avokadoen har så stor 
stein, for i dag finnes det ingen dyr som 
klarer å spise hele frukten.

Planter har ulike måter å spre frøene sine på.

Før fantes det noen store dyr som spiste hele 
avokadoen, på den måten klarte frukten å 
spre seg til nye områder.

De store dyrene som spiste avokadoen har 
forsvunnet. Det er flere teorier om hva som 
skjedde med dem.

I dag er det menneskene som sprer 
avokadoen og sørger for at avokadotreet 
ikke dør ut. 



Lesebestilling: 
Hvilke ord i teksten viser til det samme?

Hvilke ord  brukes om de dyrene som ifølge teksten 
spiste avokadoen for mange tusen år siden?

svære elefantlignende skapninger



• Hva er grunnen til at forfatteren bruker så 
mange ulike ord om dyrene?

• Formidler forfatteren en sannhet det er 
enighet om, eller en hypotese?



- identifisere naturfaglige argumenter, fakta og 
påstander i tekster og grafikk fra aviser, 
brosjyrer og andre medier, og vurdere 
innholdet kritisk 

Kompetansemål etter 10. trinn i 
naturfag



Oppgavens makt

• Å stille spørsmål til teksten er en sentral 
lesestrategi

• Oppgaver elever er vant til å få når de leser, 
preger også måten de leser nye tekster på

• Oppgaver du gir elevene bør vise hva som er 
viktig i teksten

Ref.: Duke og Pearson (2002), Roe (2014)



Et funn fra en masteroppgave

• Høytenkningstudium

• Elever forsøker ofte å finne svaret direkte 
uttrykt i teksten.

Ref.: Elisabeth Sandset (2015)



Spørsmål vi liker å stille

Hovedhensikt / hovedintensjon med en tekst 
eller deler av tekst

Hvorfor?

For å undersøke om elevene ser helheten / får et 
overblikk



8. trinn: 40 %



Spørsmål vi liker å stille

Noe som står i motsetning til det forventede

Hvorfor?

Fordi vi leser for å lære noe nytt



49 %

10 %

5 %

36 %





Refleksjonsspørsmål:

FNs Tusenårsmål er laget for å bekjempe 
fattigdom. Hvordan kan bedre tilgang til 

toaletter føre til mindre fattigdom i verden?

Spørsmålet som ikke ble med i prøven



FNs Tusenårsmål er laget for å bekjempe fattigdom. 
Hvordan kan bedre tilgang til toaletter føre til mindre 

fattigdom i verden?
(Svarene vi håpet på …)

• Bedre tilgang til toaletter vil gjøre at flere får gått på 
skole og tatt en utdanning, flere vil da få en jobb, 
dette igjen vil føre til mindre fattigdom.

• Dersom flere får tilgang til toaletter, vil folk ha bedre 
hygiene, dette reduserer fare for smitte og 
sykdommer noe som igjen vil kunne føre til mindre 
fattigdom.



FNs Tusenårsmål er laget for å bekjempe fattigdom. 
Hvordan kan bedre tilgang til toaletter føre til mindre 

fattigdom i verden?
(Svarene vi fikk …)

• Da slipper folk å kjøpe seg en do selv
• De søler mye på klær når de går på do ute, så da slipper 

de å kjøpe så mange nye klær hele tiden
• Da vil det bli mindre forurensing
• Det kan føre til mindre fattigdom i verden fordi da 

ødelegger man ikke naturen så det blir litt mer renslig, 
eller no.

• Jenter får gått på skole.
• Det er et likestillingsspørsmål
• Man er mer ren når man for gått på et ordentlig toalett.
• Man slipper å bruke drikkevannet sitt for å gå på do



Hva kan resultatene fra nasjonale 
prøver fortelle oss om elevers 

leseutfordringer?



Tekstfunksjoner

Skjønnlitteratur (8)

Meningsdannelse, overtalelse, 

argumentasjon (7)

Kunnskapsutvikling, fagtekster (6)

Journalistiske tekster (4)

Info-tekster m.ikke-

sammenhengende tekst (9)
Kunnskapsutvikling 

nyhetsgrafikker (2)

Tekstene fra 2007 til 2011 
sortert etter minkende 
kjønnsforskjell i jentenes 
favør

(Roe og Vagle 2012) 

Tekst Sjanger Alle Jenter Gutter Dif 

En tur med metroen Novelle 62,7 67,5 58,0 11,4 

Stygg, slem og fattig Novelle 54,7 60,0 49,6 10,3 

Tungvinte gleder Kåseri 62,5 67,5 57,8 9,7 

Hvorfor drømmer jeg? Fagartikkel 59,8 64,3 55,5 8,7 

Nettprat Diskusjonsforum 56,4 60,8 52,1 8,7 

Regnbuekake Oppskrift 54,3 58,7 50,0 8,7 

Hva er du avhengig av? Kommetarartikkel 44,3 48,2 40,6 7,6 

Deportert midt i frokosten Novelle 73,9 77,5 70,4 7,0 

Obamas tale Tale 70,9 74,3 67,6 6,8 

Rett i neven Reportasje, oppskrifter 50,0 53,4 46,7 6,7 

Treet Norsk 66,5 69,5 63,6 6,0 

Hva skal vi med snørr Fagartikkel, oppskrift 52,7 55,8 49,8 6,0 

Fanga Leserinnlegg 55,2 58,1 52,3 5,8 

Stemmerett Leserinnlegg 53,4 56,3 50,6 5,7 

Nemi Tegneserie 78,7 81,5 76,1 5,4 

Claude Monet Fagartikkel 61,6 64,2 59,2 5,0 

Bokomtaler Bokomtaler 54,7 57,2 52,2 4,9 

Sjakkspillet Novelle 63,6 65,9 61,3 4,7 

Tannproteser Fagartikkel 60,4 62,7 58,2 4,6 

Fotball: Fy-TV Avisartikkel 69,9 72,1 67,7 4,4 

Nobels fredspris Tabeller 43,5 45,6 41,4 4,2 

Hurtigruta Reklame, kart, ruteplan 53,0 55,1 50,9 4,1 

Mijøvennlig tyggis Fagartikkel 86,0 88,1 84,0 4,0 

Norsk rødliste Tabell 63,9 65,8 62,1 3,8 

Farlige høyder Reportasje , faktaboks 57,4 59,3 55,6 3,7 

Et stønn Novelle, faction 59,7 61,2 58,1 3,1 

Avstandstabeller Tabell 46,2 47,7 44,8 2,9 

Ungdom i arbeid Informasjonstekst 46,3 47,8 45,0 2,8 

Karl XII Lærebok 60,7 62,0 59,5 2,5 

Redd Barna Årsrapport 59,8 61,1 58,7 2,4 

Slaget  som forandret verden Internettannonse 47,0 48,2 45,9 2,3 

Slangen, hesten og frosken Eventyr 72,5 73,3 71,7 1,6 

Tidenes sjørøverskatt Avisartikkel,tidslinje, kart 55,7 56,4 55,1 1,3 

Temperaturrekorder Tabeller 71,7 71,8 71,7 0,1 

Temperatur og nedbør Lærebok 68,6 68,6 68,5 0,1 

Haiangrep Nyhetsgrafikk 52,9 52,2 53,5 -1,3 

Ålen er nesten forsvunnet Nyhetsgrafikk 46,9 46,0 47,7 -1,7 

  59,3 61,7 57,0 4,8 

 



Gutter presterer bedre når …

• Temaet er spennende eller nyttig for dem

• Teksten er faktaorientert og inneholder 
ikke-sammenhengende informasjon (grafer, 
kart, tabeller)

• Oppgaven krever konkret informasjons-
uthenting

• Oppgaven er en flervalgsoppgave (ikke åpen)

• Hovedpersonen i en skjønnlitterær tekst er en 
gutt



Summing

• Lese teksten «Verden, tett og tom»

• Hvilket av spørsmålene var det vanskeligste –
og hva er grunnen til det?

• Hvilken lesestrategi bør elevene bruke?



8. trinn:

Jenter: 33 %

Gutter: 41 %
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