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Osloprøven i lesing 2021 

 
Utdanningsetaten viser til rundskriv 4- 2020, prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2020/21. 

Osloprøven i lesing gjennomføres 14. - 20.januar. Resultatene blir tilgjengelige umiddelbart. 

Mestringsnivåene settes etter at alle elevene har tatt prøven og er klare i Connexus Engage den siste 

uka i januar.  

 

Lesing er en grunnleggende ferdighet som er avgjørende for at alle elever skal henge med i alle fag og 

en forutsetning for å kunne delta aktivt i samfunnslivet. Osloprøven i lesing kan bidra til å videreutvikle 

leseferdighetene til elevene. Resultatene fra prøven kan brukes for å tilpasse leseopplæringen til 

enkeltelever, grupper av elever og til kvalitetsutvikling av leseopplæringen på skolen.  

 

Formålet med prøven er å gi eleven, læreren og skolen informasjon om elevenes leseferdigheter og 

leseutvikling midtveis mellom nasjonale prøver lesing 5. og 8. trinn. Leseprøvene er laget etter samme 

modell som nasjonale prøver og gir informasjon om lesing som grunnleggende ferdighet på tvers av fag.  

 

Osloprøven i lesing utvikles av det samme fagmiljøet som lager nasjonale prøver i lesing.  

Praktisk og teknisk informasjon til gjennomføring ligger på Tavla. Lærerveiledning til prøven vil i etterkant 

av prøveperioden bli publisert på Tavla og i Conexus Engage. 

 

Prøven har tekster med oppgaver som fokuserer på ulike lesemåter:  

• finne fram til og hente ut informasjon fra teksten  

• forstå og sammenholde opplysninger i teksten  

• reflektere og vurdere over tekstens form eller innhold  

 

Særlig relevante er disse kompetansemålene fra 5.-7. trinn i ulike fag:  

• lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere 

over innhold og form i teksten (norsk)  

• referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst (norsk)  

• forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst (norsk)  

• trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier (naturfag)  

 

 

 

Alle grunnskoler med barnetrinn (e-post)  
 
 

 

 

Att.:   

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  

 18/59858 - 6 Astrid Fosvold, 960 91 801 15.12.2020 

https://ude.intranett.oslo.kommune.no/getfile.php/132396375/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Intranett%20%28UDE%29/1%20Ny%20hovedside/Undervisning%20og%20l%C3%A6ring/Dokumenter/Vedlegg%201%20til%20rundskriv%204-2020%20-%20pr%C3%B8vekalender%283420310%29.pdf
https://ude.intranett.oslo.kommune.no/getfile.php/132421392/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Intranett%20%28UDE%29/1%20Ny%20hovedside/Undervisning%20og%20l%C3%A6ring/Dokumenter/Praktisk%20og%20teknisk%20informasjon%20Oslopr%C3%B8ven%20i%20lesing%20januar%202021.docx
https://ude.intranett.oslo.kommune.no/undervisning-og-laring/vurdering-prover-og-eksamen/prover-og-kartlegginger/osloprover/lesing/
https://engage-no.conexus.net/account


 

 

Frivillig gjennomføring 

Skolen bestemmer om Osloprøven i lesing for 6. trinn skal gjennomføres. Foresatte skal informeres om 

rektors avgjørelse. 

  

Prøvetiden er 90 minutter. 

 

 

Oppfølging av prøven 

Skoler som gjennomfører prøven, får: 

- tilbakeført resultatene på individ- og gruppenivå- en analyserapport basert på skolens resultater 

- invitasjon til samlinger for lærere for oppfølging og analyse av resultater på prøven. 

 

Prøven skal ikke under noen omstendigheter gjennomføres som hjemmeprøve. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birgitte Rose Moltubakk Astrid Fosvold 

assisterende avdelingsdirektør Dokumentmottaker 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 
 

 

Kopi til: 

Abildsø skole 

Ammerud skole 

Bakås skole 

Bekkelaget skole 

Berg skole 

Bestum skole 

Bjølsen skole 

Bjørndal skole 

Bjørnsletta skole 

Bogstad skole 

Bolteløkka skole 

Brusetkollen skole og ressurssenter 

Bryn skole 

Brynseng skole 

Bygdøy skole 

Bøler skole 

Disen skole 

Ekeberg skole 

Ellingsrudåsen skole 

Elverhøy skole 

Fernanda Nissen skole 

Furuset skole 

Gamlebyen skole 

Godlia skole 

Grefsen skole 

Grindbakken skole 

Grorud skole 

Grünerløkka skole 



 

 

Hallagerbakken skole 

Hasle skole 

Haugen skole 

Haugenstua skole 

Haukåsen skole 

Holmen skole 

Huseby skole 

Høybråten skole 

Høyenhall skole 

Ila skole 

Jeriko skole 

Kampen skole 

Karlsrud skole 

Kastellet skole 

Kjelsås skole 

Klemetsrud skole 

Korsvoll skole 

Kringsjå skole 

Lakkegata skole 

Lambertseter skole 

Lilleaker skole 

Lilleborg skole 

Lindeberg skole 

Linderud skole 

Ljan skole 

Lusetjern skole 

Lutvann skole 

Lysejordet skole 

Lønnebakken skole 

Løren skole 

Majorstuen skole 

Manglerud skole 

Maridalen skole 

Marienlyst skole 

Mortensrud skole 

Munkerud skole 

Møllergata skole 

Nedre Bekkelaget skole 

Nordpolen skole 

Nordre Aker skole 

Nordseter skole 

Nordstrand skole 

Nordtvet skole 

Nordvoll skole 

Nøklevann skole 

Oppsal skole 

Prinsdal skole 

Refstad skole 

Rommen skole 

Rosenholm skole 

Ruseløkka skole 

Rustad skole 

Rødtvet skole 

Sagene skole 

Seterbråten skole 

Sinsen skole 

Skjønnhaug skole 

Skøyen skole 

Slemdal skole 

Smestad skole 

Stenbråten skole 

Stovner skole 

Svarttjern skole 

Svendstuen skole 

Sykehusskolen i Oslo 

Sørkedalen skole 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Teglverket skole 

Tiurleiken skole 

Tonsenhagen skole 

Toppåsen skole 

Trasop skole 

Trosterud skole 

Tveita skole 

Tøyen skole 

Tåsen skole 

Ullevål skole 

Ullevålsveien skole 

Uranienborg skole 

Vahl skole 

Veitvet skole 

Vestli skole 

Vetland skole og ressurssenter 

Vinderen skole 

Voksen skole 

Voksentoppen skole 

Vollebekk skole 

Vålerenga skole 

Østensjø skole 

Årvoll skole 
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