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Informasjon om nasjonale prøver 2020
Det nærmer seg nasjonale prøver i grunnskolen. De skal gjennomføres i perioden fra 31.
august til 25. september.

Hva er nasjonale prøver?
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
underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.
Hvem skal gjennomføre hvilke prøver? Elever på 5. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i
lesing, regning og engelsk.

Hva slags oppgaver skal elevene løse?
Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og
vanskelige oppgaver. Alle prøvene er elektroniske og de består av ulike tekster, bilder og
oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall,
mens på flervalgsoppgaver skal eleven velge ett av flere svaralternativer.

Hvordan brukes nasjonale prøver?
•
•
•

Lærere skal bruke resultatene for å følge opp elevene sin læring. Viktige moment i dette
arbeidet er tilpasset opplæring og underveisvurdering.
Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i
opplæringen.
Forskere kan søke om å få utlevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning.

Det er viktig å være bevisst på at resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde
av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. Resultatene må derfor ses i
sammenheng med annen relevant informasjon om kommunen, skolen, og elevene.

Fritak
Hovedregelen er at alle elever skal delta. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til
særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver. Disse elevene kan kun få fritak
dersom det er klart at prøveresultatet ikke vil ha mye å si for deres videre opplæring. Selv om
en elev har rett til fritak, kan eleven selv eller foreldrene likevel bestemme at eleven
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gjennomfører prøven. Ta kontakt med skolen for å søke om fritak for nasjonale prøver
dersom dette er aktuelt for ditt barn.

Tilrettelegging
Enkelte elever kan ha behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med gjennomføringen av
en nasjonal prøve. Skolen skal sørge for all slik tilrettelegging.
Dere finner mer informasjon om nasjonale prøver på følgende lenker:
www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/na
sjonale-prover
Ta kontakt med skolen hvis det er noe dere lurer på i forbindelse med prøvene.
Med hilsen
Garnes skule
Synnøve Hjertaker - rektor
Irene Tunestveit Utne - konsulent
Dokumentet er godkjent elektronisk.
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