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(Progress in International Reading Literacy Study)

Åse Kari H. Wagner, professor, nasjonal koordinator PIRLS
Olaug Strand, førsteamanuensis



Vi skal snakke om:
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§ Hva er PIRLS?

§ Hva kan vi lære av PIRLS?

§ Hva blir ekstra spennende med 2021-resultatene?
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PIRLS 2016



Betydning av kunnskap fra PIRLS
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KOMPARATIVE 
ASPEKTER

FORSKNING                PRAKSIS I SKOLEN                UTDANNINGSPOLITIKK



PIRLS 2021 
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§ 217 norske skoler
§ 7625 elever 

§ Skoler: 98,2 %
§ Svart på spørreskjema:
§ Rektorer: 98,1 %
§ Lærere: 93,8 %
§ Foresatte: 83,2 %



Heldigital PIRLS – for første gang!



Tekster
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§ Hver elev leser 2 tekster 
§ litterær tekst
§ informasjonstekst
§ tekst i et interaktivt simulert nettmiljø

§ 12-17 spørsmål for hver tekst

§ Vi skal nå vise dere noen eksempler på tekster. PIRLS-tekstene 
er hemmelige. De tre vi nå viser er derfor enten tekster som 
ble vurdert/brukt i pilotundersøkelsen (2020), men som av 
ulike grunner ikke kom videre til hovedundersøkelsen i 2021, 
og en frigitt tekst fra PIRLS 2016. Denne siste er på engelsk, 
siden den ligger ute på PIRLS sin nettside. Norske elever i 
2016 fikk den selvsagt på norsk. 
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De som har lyst, kan ta denne testen selv, her: 
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-
results/epirls/take-the-epirls-assessment/

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/epirls/take-the-epirls-assessment/
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Spørreskjema

§ Elever, lærere, rektorer, foreldre



Spørreskjema til elever
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§ Om deg 
§ Skolen din 
§ Leseundervisningen 
§ Lesing på skolen 
§ Bruk av biblioteket 
§ Lesing på fritiden 
§ Hva syns du om lesing? 



Spørreskjema til foreldre
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§ Før barnet startet skolen 
§ Skolestart 
§ Barnets skole
§ Lesing i hjemmet 
§ Utdanning, jobb
§ Spørsmål om korona og hjemmeskole



Spørreskjema til lærer
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§ Om deg 
§ Skolens vekt på akademiske prestasjoner
§ Skolemiljø
§ Om å være lærer
§ Lærernes samarbeid seg imellom/kollegabasert kompetanseutvikling
§ Om å undervise PIRLS-klassen 
§ Digitalt utstyr og bibliotekressurser
§ Lesing i hjemmelekse 
§ Vurdering av lesing



Spørreskjema til rektor
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§ Generelle opplysninger 
§ Undervisningstid
§ Resurser og teknologi
§ Skolens vekt på akademisk suksess
§ Disiplin og sikkerhet ved skolen 
§ Hvor skoleklare elevene er når de begynner i 1.
§ Lesing
§ Rektors erfaring og utdanning
§ Korona og hjemmeskole



Hva kommer i 2021-
resultatene?

07.04.2022

Sammenligninger mellom grupper
§ Ser vi fremdeles kjønnsforskjeller i 

2021?
§ Har forskjellene mellom 

minoritetsspråklige og 
majoritetsspråklige elever endret 
seg?

§ Hva med elever som kommer fra 
hjem med mange versus få 
ressurser?



Hva kommer i 2021-resultatene?
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Sammenhenger, hva har betydning for leseferdigheter?
§ Hva har skjedd med elevenes trivsel og tilhørighet, og 

hvilken betydning har dette for leseferdigheter?
§ Har hjemmebakgrunn like mye/lite betydning for 

leseresultatene i denne runden?
§ Kan korona-epidemien spilt en rolle for resultatene i 

2021?



Takk for oppmerksomheten, og følg 
med i desember J
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https://timssandpirls.bc.edu

https://www.uis.no/nb/lesesenteret/pirls

Vi vil invitere til en PIRLS-
konferanse i 2023

https://timssandpirls.bc.edu/
https://www.uis.no/nb/lesesenteret/pirls

