
  

  

  

 

 

Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing 

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinar om hvordan resultatene fra nasjonale prøver i lesing kan 

brukes i det pedagogiske arbeidet på skolen og i oppfølgingen av den enkelte elev. 

Tid for 8. trinn: uke 43: onsdag eller torsdag. 

Tid for 5. trinn: uke 44: tirsdag, onsdag eller torsdag, eller uke 45: tirsdag. 

Alle dager kl. 13-15 på Teams. Antall per webinar er 45 skoler og det er derfor førstemann til mølla.  

 

Påmelding: https://www.statsforvalteren.no/innlandet/kurs-og-konferanser/ 

Rektor melder på skolen ved å oppgi én e-postadresse som vil få innkalling i Teams.   

Påmeldingsfrist: 13. oktober  

 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo 

som utvikler leseprøven, vil ha det faglige innholdet på webinarene.  

 

Nasjonale prøver i lesing måler i hvilken grad elevene sine grunnleggende 

leseferdigheter er i samsvar med kompetansemålene i læreplanene. Lærere i ulike 

fag bør vite hva nasjonale prøver i lesing er og hva prøvene kan brukes til. 

 

Målgruppe: Alle lærere som underviser på 5. trinn / 8. trinn i grunnskolen. 

Skoleledelsen oppfordres også til å delta. 

 

Tema/sentrale spørsmål: Hva måler nasjonale prøver? Hva kan vi bruke 

resultatene til? Hvordan kan vi bruke tekstene, oppgavene og resultatene til å gi 

god og tilpasset leseopplæring?  

 

Forberedelse: Alle deltakerne må gjøre seg kjent med innholdet i årets nasjonale 

prøve i lesing og se en kort film fra ILS på forhånd. Lenke til filmen blir sendt ut til 

skolen i slutten av uke 41. Etter at dere har sett filmen kan dere sende inn 

spørsmål innen 22. oktober kl. 12 til e-post: sfin-pas@statsforvalteren.no 

 

Organisering: I kurset vil det bli lagt opp til drøftinger/refleksjoner i grupper på 

den enkelte skole og deltakerne må derfor sitte sammen. Skolen/rektor må 

organisere dette i hensiktsmessige grupper. 

 

Presentasjon av foreleserne: 

Jostein Andresen Ryen er prosjektleder for nasjonale leseprøver og jobber til 

daglig med å utvikle leseprøver for skoleverket, blant annet de nasjonale prøvene i 

lesing for 5., 8. og 9. trinn og osloprøvene i lesing. Jostein har hovedfag i nordisk 

språk og litteratur og har ti års erfaring som lærer på mellom- og ungdomstrinnet. 

 

Morten Skar er seniorrådgiver og prosjektleder for osloprøvene i lesing og jobber 

med å utvikle tekster og oppgaver til osloprøvene i lesing og nasjonale prøver. 

Morten er lektor med mastergrad i historie og har flere års erfaring med 

undervisning, i hovedsak fra videregående skole.  

 

Kontaktinformasjon Statsforvalteren i Innlandet:  

E-postadr.: sfin-pas@statsforvalteren.no 

Wenche Stubberud, tlf.: 62551426 

Bente Skrefsrud, tlf.: 61266133 
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