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DEL 1: Materiell til kartlegging av minoritetsspråklige elever 

a. Normerte tester 

Test Alder Testmateriell Hva måler testen? Merknader 

Norsk som 

læringsspråk 

(NSL) 
Er ikke 
tilgjengelig ennå 

1.-4. 
trinn 

Visualiserte oppgaver 
som ikke stiller krav til 
lese- og skriveferdigheter 
 
Testen er gjennomførbar 
i 20 til 35 minutter. 
 
Normert prøve (mer enn 
200 elever) 
 
PPT Oslo 

NSL er et kartleggingsverktøy som har til hensikt å 
kartlegge norskspråklige ferdigheter spesielt for 
flerspråklige elever. NSL kan anvendes for å vurdere 
om enkeltelever har grunnleggende norskspråklige 
ferdigheter som må ligge til grunn for å kunne følge 
målene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 

NSL har 3 hovedområder: 
• begrepsdanning/begrepsutvikling 
• ordforståelse/benevning/ordforråd 
• grammatikk 

 
NSL har 10 testdeler: 

• matching av kategorier 
• generalisering av kategorier 
• ordforståelse (impressiv) 
• ordforståelse (ekspressiv) 
• antonymer 

• synonymer 
• adjektiv 
• preposisjoner 
• pronomen 
• adverb 

• NSL er spesielt konstruert for 
minoritetsspråklige elever 

• NSL definerer en risikosone. For 
elever som ligger i risikosone eller 
lavere på hele prøven, eller som 
ligger i risikosonen eller lavere på 2 
eller flere av delprøvene, bør det 
settes inn særskilte norsktiltak. 

• Det følger med en tiltakspakke som 
byr på konkrete råd om 
tilrettelegging i klasserommet. 

 
• Siste svar fra Oslo PPT (august 2013): 

PPT normerer testen på nytt i løpet 
av høsten og satser på en ny avtale 
med en agent som kan selge testen i 
november. 
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Test Alder Testmateriell Hva måler testen? Merknader 

Nya Sit 
 

 

3 til 7 år Språklig impressiv test  

 

Testmanual med 46 
bildeserier (På hver side 
er det tre alternative 
bilder, og barnet skal 
peke på det bildet som 
passer til teksten som blir 
lest.) + arbeidsdel + 
oversiktsdel 
 
Ca. 2000 NOK, testen 
kjøpes i bokhandel 
 
Testen er gjennomførbar 
på ca. 10 minutter. 
 
Normert test (i Sverige) 
 
Det er enkelt å bytte ut 
de svenske 
instruksjonene med 
norsk på alle 
enkeltoppgavene. 
 
Utgitt 1989, Brit Hellquist 
 

Testen viser barnets evne til å forstå grammatikk:  
Substantiv,  
verb,  
adjektiv,  
adverb, 
pronomen,  
preposisjoner,  
konjunksjoner,  
nekting,  
regneord og  
setninger med flere variabler 

• Testen måler det passive 

språket/ språkforståelsen 

• Testen er ikke spesielt konstruert 
for minoritetsspråklige elever, 
men kan brukes for å få innsyn i 
barnets språkforståelse på en 
kjapp måte og i sammenlikning 
med barn som har norsk/svensk 
som morsmål 

• Testen teller og vurderer feil 
barnet gjør i de forskjellige 
språkkategoriene og summen av 
feilene blir vurdert i sammenheng 
med det gjennomsnittlige antallet 
feil fra barn i aldersgruppen 3-4 
år; 4-5 år, 5-6 år, 6-7 år 
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Test Alder Testmateriell Hva måler testen? Merknader 

Språk 6/16 
 

6 til 16 
år 

Screeningtest av 

språkvansker 

 
Testmanual + 20 testark, 
450 NOK 
 
3 obligatoriske deltester: 

• Ordspenn 
• Setningsminne 
• Begreper 

Supplerende deltester: 
• Grammatikk (6 til 

10 år) 
• Fonologisk 

bevissthet (6 til 10 
år) 

• Lesing  
 
Normert test 
 
Først utgitt i 2005,  
Ernst Ottem, Jørgen Frost 

Er elevens språklige ferdigheter 
adekvate for hennes/hans alder? 
Bør eleven henvises videre for en 
fullstendig kartlegging av 
språkvanskene? 
• Deltest setningsminne: tester evnen 

til å organisere og fastholde 
informasjon i setninger. 

• Deltest ordspenn: tester fonologisk 
korttidsminne 

• Deltest begreper: undersøker barns 
kunnskap om ordenes betydning 

• Grammatikk: undersøker barns 
kunnskap om bøyningsmønstrene i 
ord 

• Fonologisk bevissthet: undersøker 
barns evne til å oppdage små 
segmenter i språket, for eksempel 
stavelser og fonemer 

• Lesing- ordkjeder: måler barns 
nøyaktighet i segmenteringen av 
ordkjeder 

• Lesing - enkeltord: 
måler hastighet ved enkeltordslesing 

 

 

• Testen byr på muligheten å bruke 
enkelte oppgaver(deltestene begreper, 
grammatikk) for å se om barnet ligger 
under normalområdet  

• Noen deler kan evtl. brukes for å se om 
barnet har mer generelle 
språklæringsvansker (f. eks. deltest 
setningsminne, ordspenn) 

• Jeg har bare sett på testarkene og 
mangler innsyn i testmanualen. 
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Test Alder Testmateriell Hva måler testen? Merknader 

TOSP  

 

1.-
5.trinn, 
6.-10. 
trinn 

Tospråklig prøve: 

 
Testen finnes på følgende 
språk: 
norsk, bokmål og nynorsk  
- albansk  
- arabisk 
- bosnisk/serbisk/kroatisk  
- dari 
- fransk 
- litauisk 
- persisk (farsi)  
- polsk 
- rumensk 
- russisk  
- samisk  
- somali  
- sorani (kurdisk)  
- spansk  
- tamil  
- thai 
- tyrkisk  
- tysk 
- vietnamesisk  
- urdu 
 
Testhefte med ark som 
fylles ut av eleven 

Testen er ment som hjelpemiddel for å 
kartlegge elevenes ferdigheter på fire viktige 
områder i deres språklige- og kognitive 
utvikling:  

• Informasjon 
• begrepsforståelse 
• ordforråd   
• leseferdighet  

 
Testdelene (1.-5.trinn): 

• Informasjon: tester allmenn- og faglig 
kunnskap; 30 spørsmål som besvares 
av eleven 

• Ord- og begrepsrikdom: Eleven må 
skrive det riktige ordet til tegningene 
(substantiver og overordnende 
substantiver) 

• Ordgjenkjenning: Eleven skal sette et 
kryss på bildet (3 alternativer) som 
passer til det som ble opplest. 
(blanding av ordklasser) 

• Ting som hører sammen: sette strek 
mellom to ting som hører sammen og 
skrive det overordnete ordet eller en 
begrunnelse. 

• Leseferdighet/Lesehastighet: lese en 
luketekst, velge ett av tre alternativ 
hvilket ord som gir mening. 

• Med unntak av en prøve gis det ett poeng 
for hvert riktig svar. I delprøven «Ting 
som hører sammen» gis det et gradert 
poengantall med maks. 3 poeng når 
eleven klarer å gruppere de to riktige 
tingene og kommer med en tydelig 
årsaksforklaring. 

• Testen ble standardisert for 3./ 5. og 7. 
trinn med norske elever. Arbeidet med 
standardiseringen pågår. Resultatene av 
hver enkel delprøve kan sammenlignes 
med prestasjonene av de norske elevene. 
Der ser man om eleven presterer over, i 
eller under gjennomsnittet. (inndelt i 5 
grupper) 

• Elever som nylig har kommet til landet 
kan testes på sitt morsmål: kan gi et 
grunnlag for vurdering av prognose mht. 
utviklingen av ferdigheter i norsk som 
andrespråk, og følgelig også for 
tilrettelegging av fagopplæringen.  

• Testen kan brukes for å kartlegge elevens 

dominante språk mht. tilrettelegging av 
opplæringen 

• Testing på norsk: grunnlag for å vurdere 
om hvorvidt eleven har tilstrekkelige 

ferdigheter i norsk som andrespråk for å 
kunne følge opplæring i klassen. 
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Test Alder Testmateriell Hva måler testen? Merknader 

TOSP 
(fortsettelse av s.6)  

1.-
5.trinn, 
6.-10. 
trinn 

Ca. 2500 NOK 
(tester på to språk),  
kjøpes direkte hos 
Sunil.Loona@hioa.no   
 
Delvis normert test 
 
 
Revidert utgave fra 2004 
Sunil Loona (NAFO) 

Testdelene (1.-10. trinn): 

• Informasjon: 30 spørsmål som 
tester allmenn- og faglig 
kunnskap 
 

• Ord- og begrepsrikdom: Eleven 
må skrive det riktige ordet til 
tegningene (substantiver og 
overordnende substantiver) 

 
• Ordgjenkjenning:  Eleven skal 

sette et kryss på bildet som 
passer (4 alternativer) til det som 
ble opplest. (blanding av 
ordklasser) 

 
• Ting som hører sammen:  

sette strek mellom to ting som 
hører sammen og skrive det 
overordnete ordet eller en 
begrunnelse 

 

• Sammenlikning av testresultatene i 

morsmål og norsk: Prøven kan brukes 
som et redskap for å vurdere om elevens 
faglige vansker skyldes et generelt svakt 
utviklet begrepsapparat eller et 
mangelfullt ordforråd på norsk. 
 

Alle morsmålslærere på Johannes 

Læringssenter fikk en introduksjon i TOSP i 

oktober 2013. Det er mulig å henvende seg 

til Johannes når skolen ønsker en kartlegging 

av morsmålsferdighetene. 

 

 

  

mailto:Sunil.Loona@hioa.no
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b. Unormerte prøver 

Prøver Alder Materiell Hva måler prøven? Merknader 

Kartleggings-

prøve for 

flerspråklige 

elever/ 

Skolestartere 
 

Barn i 
førsko-
lealder, 
1. trinn 

Prøve for å kartlegge 

norskspråklige 

ferdigheter hos 

minoritetsspråklige barn 

ved skolestart 

 
Hefte med bilder til 
muntlige oppgaver 
Hefte for fasit, 
lærerveiledning og notater 

Kartleggingsprøven er utarbeidet for å 
kartlegge minoritetsspråklige elevers 
språkferdigheter i norsk ved skolestart. 
Prøven er tenkt som en veileder for å 
avgjøre om eleven har behov for 
særskilt norskopplæring og for å 
avgjøre om eleven skal få undervisning 
på hjemmeskolen eller ved en 
mottaksskole. 
 
Delprøver: 

• Personlige opplysninger, svare 
på spørsmål (kommunikativ 
kompetanse) 

• Ordforråd (aktiv og passiv) 

• Innholdsforståelse av en 
fortelling, gåter 

• Matematiske ferdigheter 
(mengde-, tall-, 
proporsjonsforståelse) 

• Motoriske ferdigheter 
(blyantgrep, kopiering) 

• Avkoding av enkelte bokstaver  

• Logiske tankegang 
• Auditive minnespenn 

 

• Kartleggingsprøven vurderes ved hjelp 
av poeng og prosentandel av elevens 
aktive og passive ordforråd. 

• Læreren skal notere underveis og 
gjøre en generell vurdering av elevens 
kommunikative, kognitive og 
motoriske ferdigheter og elevens 
håndtering av testsituasjonen. 
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Prøver Alder Materiell Hva måler prøven? Merknader 

Kartleggings-

prøve for 

flerspråklige 

elever/  

3.-4. trinn 
 

3. – 4. 
trinn 
 

Prøve for å kartlegge 

norskspråklige ferdigheter 

hos minoritetsspråklige 

barn 

 
Hefte med bilder til muntlige 
oppgaver 
Elevhefte med skriftlige 
oppgaver 
Hefte for fasit, 
lærerveiledning og notater 
 
Utgitt av Ila, Kattem og 
Saupstad skole i Trondheim 
kommune, 2013 
 
Prøven anbefales å 
gjennomføre over to dager 
og med hensyn til elevens 
konsentrasjonsevne. 
 
Prøven kan lastes ned på: 
 
http://www.trondheim.kom
mune.no/content/11177265
28/Kartleggingsprover 
 

Kartleggingsprøven er utarbeidet for å 
kartlegge elevens læringsutbytte i 
mottaksgruppe (overgang til ordinær 
klasse). Prøven omfatter muntlige og 
skriftlige ferdigheter som tale, 
kommunikasjon, skrive, lese og lytte. 
 
Delprøver: 

• Muntlige oppgaver: (23 oppgaver)  
- Måler det aktive og passive ordforrådet i 

forskjellige begrepsfelt og ordklasser: 
eleven må navngi ting på bildet, peke på 
bildet, forklare noen begreper, besvare 
spørsmål til bildene 

- Eleven må lese høyt en kort faktatekst, blir 
lest en fortelling og må svare på spørsmål 
til tekstene. 

• Skriftlige oppgaver: (26 oppgaver) 
- Eleven må skrive en diktat. Her kartlegges 

om eleven kan skille mellom liknende 
lyder.  

- Eleven må skrive en tekst som tar 
utgangspunkt i en billedfrekvens. Teksten 
analyseres etter språkets innhold, 
grammatikk og bøyningsmønster 
(mellomspråksanalyse).  

- 24 oppgaver (begrepsforståelse, 
grammatiske ferdigheter) der eleven skal 
jobbe mest mulig selvstendig. 

 

• Kartleggingsprøven vurderes ved hjelp av 
kommentarer og poeng/prosent. 

• Ved gjennomføring av den muntlige delen 
noterer læreren underveis. 

• Den skriftlige delen evalueres etter 
gjennomført prøve. Resultatene føres inn på 
notatarkene i noteringsheftet. 

• Læreren skal gjøre en generell vurdering av 
elevens motivasjon, kommunikative 
ferdigheter, forståelse av instruksjoner og 
selvstendighet. 

• Friteksten evalueres gjennom en kort 
mellomspråksanalyse. 

• God variasjon i oppgavene  
• Det aktive språket er hovedsakelig begrenset 

til at eleven skal benevne bilder og si enkelte 
ord. 

• Det mangler en del der det noteres det aktive 
språket i samtalen og noen oppgaver til 
språkforståelsen (evt. forståelsen av setninger 
med gradert vanskelighetsgrad) 

  

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117726528/Kartleggingsprover
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117726528/Kartleggingsprover
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117726528/Kartleggingsprover
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Prøver Alder Materiell Hva måler prøven? Merknader 

Kartleggings-

prøve for 

flerspråklige 

elever/ 

5.-7. trinn 
 

 
 

5. – 7. 
trinn 

Prøve for å kartlegge 

norskspråklige ferdigheter 

hos minoritetsspråklige 

barn 

 
Hefte med bilder til 
muntlige oppgaver 
Elevhefte med skriftlige 
oppgaver 
Hefte for fasit, 
lærerveiledning og notater 
 
Utgitt av Ila, Kattem og 
Saupstad skole i 
Trondheim kommune, 
2013 
 
Prøven anbefales å 
gjennomføre over to dager 
og med hensyn til elevens 
konsentrasjonsevne. 
 
Prøven kan lastes ned på: 
 
http://www.trondheim.ko
mmune.no/content/11177
26528/Kartleggingsprover 

Kartleggingsprøven er utarbeidet for å 
kartlegge elevens læringsutbytte i 
mottaksgruppe (overgang til ordinær 
klasse). 
 
Delprøver:  
• Muntlige oppgaver: (17 oppgaver) 
- Måler det aktive og passive ordforrådet 

i forskjellige begrepsfelt og ordklasser: 
eleven må navngi ting på bildet, peke 
på bildet og må telle. 

• Skriftlige oppgaver:  

- 16 oppgaver som kartlegger elevens 
ferdigheter innen overbegrep, 
grammatikk (forskjellige ordklasser, 
ordstilling), fagkunnskaper og evnen til 
å forstå fagstoff. Eleven skal jobbe 
selvstendig. 

- Eleven skal skrive en tekst om seg selv. 
Teksten brukes for å få innsyn i elevens 
uttrykksevne, setningsbygning, 
ortografi og grammatikk. 

- Eleven må skrive tall. 

• Kartleggingsprøven vurderes ved hjelp 
av kommentarer og poeng/prosent. 

• Ved gjennomføring av den muntlige 
delen noterer læreren underveis. 

• Den skriftlige delen evalueres etter 
gjennomført prøve. Resultatene føres 
inn på notatarkene i noteringsheftet. 

• Læreren skal gjøre en generell 
vurdering av elevens motivasjon, 
kommunikative ferdigheter, forståelse 
av instruksjoner og selvstendighet. 

• Friteksten evalueres gjennom en kort 
mellomspråksanalyse. 

• Prøven inneholder mange feil i antall 
oppgaver og poeng. 

• Prøven inneholder ingen lesetekst og 
mangler oppgaver (f. eks. en fortelling, 
eller setninger) som kunne si mer om 
elevens språkforståelse. 

• Det aktive språket er hovedsakelig 
begrenset til at eleven skal benevne 
bilder og si enkelte ord. 

• Noen bilder er ikke entydige. 
• Gjennomføring av den skriftlige delen 

tar lang tid. 
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Prøver Alder Materiell Hva måler prøven? Merknader 

DagligNorsk 

Prøven 
 

 
 

1.-10. 
trinn 

Prøve i norsk 

ordforståelse og 

kommunikasjon 

 

Lærerveiledning, to bilder 
til prøvesituasjoner og 
skåringsark 
(Kopieringsoriginaler) 
 
200 NOK; bestilles på 
Arbeid med ord, 
læremidler  

 
Ikke standardisert 
 
revidert i 1999 

Daglignorsk Prøven er et hjelpemiddel til kartlegging 
av språknivå i norsk hos elever med norsk som 
andrespråk.  
Grunnprøver: 

• Passivt ordforråd (P)/bilde 1: Eleven skal peke på 
gjenstandene på bildet som ble nevnt. 

• Innholdsforståelse (I): Det blir lest en setning og 
eleven blir spurt om betydningen av noen ord i 
setningen. 

• Aktivt ordforråd (A)/bilde 1: Lærer peker på 
tegningen/bildet og spør: «Hva er det?» og eleven 
skal si ordet. 

• Relasjoner (R)/bilde 2: Eleven blir spurt: «Hvor 
er…?» kombinert med å peke på bildet. Elevens 
svar viser om eleven har og kan bruke 
preposisjoner. 

• Kommunikasjonsferdigheter (K)/bilde 1: Åpne 
spørsmål i forhold til situasjoner på bildet. Det 
anbefales å ta opp samtalen på lydbånd. Opptaket 
brukes til å kartlegg artikulasjon, flyt, spontantale 
og syntaks. 

Tilleggsprøver: 

• Leseprøver (L): 

Leseprøve 1 (L1)(5.-7.trinn) 
Leseprøve 2 (L2)(8.-10. trinn): Eleven må sette en 

strek under det ordet i parentesen (3 alternativer) 
som gir mening i setningssammenhengen. 

• Innholdsforståelse: 

Eleven skal lese et ord og gjenkjenne det synonyme 
uttrykket (3 alternativer). Ordene er hentet fra L97 
fagplan for samfunnsfag. 

Innholdsforståelse 2 (I.2.):  (5.-7. trinn) 
Innholdsforståelse 3 (I.3.):8.-10. trinn) 

• Kartleggingsprøven vurderes i at hvert av 
de hundre ordene prøven består av, gir et 
poeng. (ordene er prøvd ut på 200 norske 
barn) 

• Skåren på grunnprøven fremkommer ved å 
regne ut snittet av resultatet i prosent. 

• Etter prosentantallet gis det en anbefaling 
om tilrettelagt opplæring:  
Elever gruppe A: elevene skårer som barn 
med norsk som førstespråk 
Elever gruppe B: trenger å få bearbeidet 
spesielle sider ved språket, men fungere 
språklig bra. 
Elever gruppe C: trenger systematisk 
tilrettelagt undervisning 
Elever gruppe D: trenger systematisk 
tilrettelagt undervisning pluss fagstøtte 
evt.  med en tospråklig lærer 

• Daglignorsk Prøven er knyttet til 
Daglignorsk treningsopplegg som er et 
metodisk opplegg for språktilegnelse for 
elever i 1.-10. trinn med norsk som 
andrespråk. 
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c. Kartlegging av leseferdighet 

Prøver Alder Materiell Hva måler prøven? Merknader 

Kartlegging 

av 

leseferdighet 

på 14 

forskjellige 

morsmål 
 

 

 
 

2. trinn, 
3. trinn, 
4./5. 
trinn 

Prøver for 2. og 3. trinn: 

• elevhefter på hvert av disse 
trinnene på: 
Albansk, arabisk, kurdisk 

badini/kurmanci, kurdisk sorani, 

persisk (farsi), polsk, russisk, 

somali, spansk, tamil, thai, tyrkisk, 

urdu og vietnamesisk.  
• en felles lærerveiledning for 2. og 

3. trinn på hvert språk. 
 
Prøver for 4./5. trinn: 

• Et felles elevhefte for 4-5.trinn på:  
Albansk, somali og tyrkisk 

• Lærerveiledning for 4.-5. trinn 
bygger på lærerveiledningen for 2.-
3. trinn 

Bestilling/tilgang til leseprøvene: 
Det er den ansvarlige for kartlegging og 
oppfølging av flerspråklige elever på det 
enkelte undervisningsstedet i Norge som 
får adgang til å laste ned prøvene. Prøvene 
kan da skrives ut og kopieres til bruk i et 
systematisk kartleggingsarbeid i skolene i 
Norge.  
http://nafo.hioa.no/grunnskole/kartlegging
sverktoy/kartleggingsprover-pa-morsmal/ 
kontaktperson i Nafo: Liv Bøyesen 

Kartlegging av leseferdighet skal dekke 
tidlige trinn i en elevs leseutvikling. NAFO 
har utarbeidet disse prøvene for 
Utdanningsdirektoratet etter samme 
modell som Nasjonalt senter for 
leseopplæring og leseforskning 
(Lesesenteret) har brukt for sine prøver på 
norsk: Kartlegging av leseferdighet.  
Prøvene kan derfor brukes sammen med 
eller, om eleven er kommet kort i norsk, 
istedenfor Lesesenterets prøver. De skal 
også kunne brukes overfor eldre elever 
som har hatt lite skolegang, og derfor er 
kommet relativt kort i leseutviklingen. 
 
2. trinn: 6 delprøver 
3. trinn: 4 delprøver 
4./5. trinn: 5 delprøver 
 
Prøvene er uavhengige av læreverk, 
metodikk og læreplaner. Disse prøvene 
dekker imidlertid kompetansemål på nivå 
en og to på området skriftlige ferdigheter i 
Kunnskapsløftet i læreplanen for morsmål 
for elever fra språklige minoriteter. 
 
 
 

• Det er laget veiledende og ikke 
standardiserte normer. Det 
begrenser hvor mye en kan 
generalisere resultatene. 
Elevens resultater må derfor 
vurderes bredt og ut fra 
elevens nåværende og 
tidligere opplæringssituasjon. 



 

    13 
Veilederkorps for flerspråklig opplæring, Stavanger Kommune, sist oppdatert 23.01.2014 
 

d. Kartlegging over tid 

Prøver Alder Materiell Hva måler prøven? Merknader 

Kartleggings- 

materiell: 

Språk-

kompetanse 

i grunn-

leggende 

norsk (Udir) 

 

Alders-
uavhen
gig 

Kartleggingsverktøy i 

tilknytning til Læreplan i 

grunnleggende norsk for 

språklige minoriteter 

 

Vurderingshefte for å 
vurdere elevens nivå i 
språklæring og i samsvar med 
kompetansemålene i 
Læreplan i grunnleggende 
norsk 
 
Inneholder 3 deler: 

• Språkbiografi 

• Nivåbeskrivelser og 
skjemaer til 
dokumentasjon 

• Språkmappe og 
elevens profil 

 
Utgitt av 
Utdanningsdirektoratet 2007 
 
 
 

 

Del 1: Språkbiografi 

• Inneholder en beskrivelse av 
elevenes samlete 
språkkompetanse 

• Omfatter personlige opplysninger, 
«mine språk» (en beskrivelse og 
refleksjon over språk eleven 
behersker), «min språklæring» (en 
refleksjon over egen språklæring) 

• Skal foretas sammen med eleven, i 
samarbeid med foresatte og evt. 
med hjelp av en tospråklig lærer. 
 

Del 2: Kartleggingsverktøy 

• Inneholder avkrysningsskjema  
med nivåbeskrivelser på tre nivå (i 
tråd med Læreplanen  i 
grunnleggende norsk) og 
hovedområdene: lytte, tale, lese, 

skrive, språklæring, språk og 

kultur 

• Kompetansemålene innenfor de 6 
hovedområdene og 3 nivåene er 
formulert som «eleven kan..» 
utsagn og viser noen eksempler. 

 
 

• Kartleggingsmateriellet er tenkt som en 
underveisvurdering som følger eleven i 
hele språklæringsprosessen. 

• Kartleggingsmateriellet skal være til hjelp 
for å dokumentere elevens språklæring 
og skal aktivisere eleven i 
vurderingsprosessen. 

• Det skal være til hjelp for å planlegge 
videre opplæring. 

• I Læreplan i grunnleggende norsk er det 
formulert slik: «Det er utarbeidet 
kartleggingsverktøy i tilknytning til 
læreplanen. Når elevene har nådd 

målene i læreplanens nivå 3, skal de 

følge ordinær norskopplæring og bli 
vurdert i samsvar med denne…» 

• Læreplan i morsmål for språklige 
minoriteter er bygd opp på samme måte:  
http://www.udir.no/kl06/NOR8-01/ 
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Prøver Alder Materiell Hva måler prøven? Merknader 

Kartleggings- 

materiell: 

Språk- 

kompetanse 

i grunn-

leggende 

norsk (Udir) 
(fortsettelse av s.13)  

Alders-
uavheng
ig 

Kartleggingsmateriellet 
kan lastes ned: 
http://www.udir.no/Uploa
d/Kartleggingsprover/5/U
DIR_Kartleggingsmateriell
_bm_301007.pdf 
 
Det finnes en digital 
versjon av 
Kartleggingsmateriellet i 
portalen VOKAL 
(www.vokal.no): 10 NOK 
per elevlisens 
 

• Verktøyet skal være til hjelp å 
vurdere eleven underveis i 
språkinnlæringen. Det skal danne 
grunnlag for en samtale mellom 
lærer og elev om elevens 
språkutvikling og gir et 
utgangspunkt for tilpasset 
opplæring. Det skal hjelpe eleven til 
å få bevissthet og ta ansvar for egen 
læring. 
 

Del 3: Elevens språkmappe 

• Bygger på prinsippet om 
mappevurdering 

• Det samles arbeider som 
dokumenterer elevens språklige 
ferdigheter (muntlig og skriftlig) 

• Mappen skal gi en oversikt over 
elevens arbeider, språklige og 
faglige utvikling og danner grunnlag 
for lærerens vurdering 

• Skjema «Elevens profil» gir et profil 
og oversikt over elevens 
kompetanse innenfor de 6 
hovedområdene og skal fylles ut 
med jevne mellomrom. 

 

• Det finnes et veiledningshefte til 
Læreplanen og Kartleggingsmateriellet:  
http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/
Veiledning_grunnleggende_norsk.pdf 

• Det finnes en veiledning med konkrete 
eksempler for undervisningen med 
Læreplanen i grunnleggende norsk: 
http://www.udir.no/Lareplaner/Veilednin
ger-til-LK06/Grunnleggende-
norsk/Grunnleggende-
norsk/Grunnleggende-
norsk/Introduksjon-til-eksempelbasert-
veiledning-i-grunnleggende-norsk/ 

• Kartleggingsmatrisen er i VOKAL – alle 
elever som kommer fra Innføringsskole 
har fått kartleggingsmatrisen sin i  VOKAL. 
Denne vil følge eleven til nærskole 
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Prøver Alder Materiell Hva måler prøven? Merknader 

Språk-

permen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barnehage-
alder, evt.  
1. trinn 

Et verktøy for kartlegging 

av språkutviklingen hos barn i 

barnehagealder 

 

Kartleggingen består av 
spørsmål knyttet til 6 språklige 
områder. Hvert 
kartleggingsområde er delt i: 

A. Situasjonsbeskrivelse 
B. Dokumentasjon av 

utvikling 
C. Tiltak 
D. Språkmiljøet 

 
Til hvert av disse 6 språk-
områdene blir det beskrevet 
språklige ferdigheter, 
formulert hjelpespørsmål og 
gitt eksempler. Under «tiltak» 
og «språkmiljøet» er det rom 
for refleksjon over tiltak som 
kan bedre barnets språklige 
ferdigheter og for å planlegge 
aktiviteter. 
 
Ved avslutningen av det siste 
året, når barnets språkperm 
skal gis til foreldre eller lærere 
på første trinn fylles det ut 
punkt 7 i språkpermen:  

Kartleggingsområder: 
 
1. språkbruk på norsk og evt. på morsmålet:  

• Hjelper til å dokumentere barnets 
språkhandlinger i forskjellige situasjoner, f. eks. å 
be om noe, fortelle noe, styre noen, si hva det 
mener om noe, forklare noe, uttrykke følelser, 
snakke om språk  (metaspråklig bevissthet) 
 

2. samtale på norsk og evt. på morsmålet: 

• Hjelper til å dokumentere om barnet f. eks. 
kommuniserer primært ikke verbalt eller på 
morsmålet, greier å gjøre seg forstått, trenger 
samtalestøtte, kan holde tråden i en samtale, har 
strategier når det ikke har de rette ordene…. 

 
3. lesestund; samtale om tekst og bilde på norsk og evt. 

på morsmålet: 
• Hjelper til å dokumentere om barnet f. eks. greier 

å følge handlingen i historien, trenger støtte i 
samtalen omkring teksten, hva barnet trekker 
frem fra teksten, om barnet blir inspirert til å 
tegne, leke, forteller eller snakke om teksten…. 

 

4. barnets fortellinger på norsk og evt. på morsmålet: 

• Hjelper til å dokumentere f. eks. hva barnet vil 
fortelle om, om barnet greier å fortelle 
sammenhengende, om det bidrar i 
fellesfortellinger eller i rollelek. 

 

• Kartleggingsverktøyet 
«Språkpermen» er knyttet til 
metoden som beskrives i boka: 
«Lær meg norsk før skolestart. 
Språkstimulering og 
dokumentasjon i den 
flerkulturelle barnehagen». 
Metode og verktøy er et resultat 
av prosjektet Lær meg norsk før 
skolestart! i Bydel Bjerke i Oslo. 

• Verktøyet beskriver nøyaktig de 
forskjellige språkområdene og gir 
gode hjelpespørsmål. 

• Verktøyet oppmuntrer til å 
reflektere over tiltak og 
språkmiljøet i barnehagen.. 

•  Materiellet kan evt. også brukes i 
1. trinn for å kartlegge elevens 
språkferdigheter. 
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Prøver Alder Materiell Hva måler prøven? Merknader 

Språk-

permen 
(fortsettelse av 
s.15) 

 

Barnehage
-alder, evt.  
1. trinn 

Oppsummering og 
oppfølging. Områdene i 
oppsummeringen er 
språkbruk, samtale, barnets 
fortellinger, skriving og 
lesing, morsmål og annet. 
 
Under punkt 8 kan det 
noteres aktiviteter i 
barnehagen (litteratur, 
sanger, ekskursjoner, 
temaarbeid) 
 

Engangshefte 
«språkpermen» (pakke med 
10 stk.) 98 NOK 
Cappelen Damm 
 
Utgitt 2012 
Margareth Sandvik, Marit 
Spurkland 
 
https://www.cappelendam
mundervisning.no/undervis
ning/product-
detail.action?id=161902 
 

5. lesing og skriving på norsk og evt. på morsmålet: 

• Hjelper til å dokumentere om barnet liker å 
bli lest for, om barnet «leser» ved å se på 
bildene, om det forstår at skrift betyr noe, 
om det er interessert i sin egen bokstav, i 
skriverabling, om det deltar i aktiviteter 
med rim og regler, kan lese/skrive 
helord/ordbilder, har begynt å knekke 
koden. 

• Når barnet har knekt koden finnes det flere 
spørsmål som gjelder lese- og 
skriveferdigheter. 

 
6. morsmålet: 

• Her noteres først hvem som var med for å 
dokumentere morsmåleferdighetene 
(foreldre, flerspråklig personal) 

Hjelper til å dokumentere det generelle inntrykket 
av barnets morsmålskompetanse, 
samtaleferdigheter, skriving/lesing og om barnet 
bruker morsmålet i lek, spill og samvær med andre. 
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DEL 2: Materiell til undervisning for minoritetsspråklige elever 

a. Lesing: 

Prøver Alder Materiell Hva måler prøven? Merknader 

Leseforståelse  

1, 2, 3, 4 
 
 
 
 

 

 

 

Leseforståelse 

A, B, C 
 

 

1.-4. 
trinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-7. 
trinn 
 

Hver bok inneholder 22 illustrerte 
oppslag med et tilsvarende antall 
tekster. Oppgavene til hvert oppslag er 
knyttet til leseforståelse (A og B-
oppgaver) og egen tekstskaping (C-
oppgaver) 

Leseforståelse 1,2,3,4 er for elever på 
1.-4. trinn og inneholder tekster fra 
forskjellige sjangre. 

Leseforståelse A,B,C er beregnet for 
mellomtrinnet og inneholder tekster 
som instruksjon, reklametekst, 
innbydelse, myte, fabel, tabell, annonse, 
referat, fortelling, dikt, novelle… 

Elevhefte:  149/169 NOK 
Lærerens bok med fasit:   249/215 NOK; 
bestilles direkte på forlaget 
 
Utgitt 2004/2009,GAN Aschehoug 
 

Serien Leseforståelse er et materiell for å 
gi elevene trening i å lese varierte tekster 
av ulik vanskegrad. Til hver tekst følger 
det oppgaver på ulike nivåer knyttet til 
de forskjellige aspektene ved 
leseforståelse: 
 
• hente informasjon direkte ut av 

teksten 

• tolke og kombinere informasjon 
• «lese mellom linjene», reflektere 

rundt form og innhold av teksten 

• Serien Leseforståelse er ikke spesielt 
tenkt for minoritetsspråklige barn. 

• Ved hjelp av tekster, oppgaver til 
teksten, samtaler om teksten og 
bilder får man et inntrykk av 
leseferdighetene og den 
minoritetsspråklige elevens 
lesestrategier, begreps-/  og 
leseforståelsen.  

• Heftene på de forskjellige trinn byr 
på muligheten til å bestemme 
lesenivået eleven klarer å mestre og 
å tilpasse videre leseopplæring. 
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b.  Nettbaserte ressurser: 

Nettressurs Alder Materiell Oppbygging Merknader 

NorskPluss 

Ungdom 
 
 

 

Elever på 
mellomtrinnet/ 
ungdomsskole/ 
videregående 
skole 
 

NorskPluss 
Ungdom er et 
komplett 
læremiddel med 
tekstbøker, 
arbeidsbøker og en 
omfattende 
nettressurs 
tilpasset 

Læreplanen i 

grunnleggende 

norsk for språklige 

minoriteter. 
 
Utviklet av 
Cyberbook med 
støtte fra 
Utdannings-
direktoratet 
(www.kunnskap.n
o) 
 
Elevlisens: 495 
NOK per elev 
 
 
 

Nettressurs: 

• Oppgaver i Norsk på nivå A1, A2, B1 (etter det europeiske rammeverket for 
språklæring) 

• Oppgaver i matematikk og naturfag 

• Ekstra oppgaver til uttaletrening 

• Forskjellige oppgavetyper: Høre lydfiler (med mulighet til lydopptak), sette 
inn ord, sette strek, sette ord i riktig rekkefølge, strukturøvelser, 
lytteforståelse, skrive egen tekster 

• Nettressursen sørger for fasit og kontroll av arbeidet til elevene slik at de kan 
jobbe selvstendig; eleven kan gå tilbake til forrige oppgaver for å få 
hjelp/gjentakelse 

• Lærer og elev får vurdering om elevens jobb på en oversikt (antall oppgaver 
som ble ferdigstilt, tid som ble brukt, antall feil og hint eleven måtte benytte 
seg av) 

• Hvert kapittel begynner med en beskrivelse av grammatiske mål og innhold 
• Etter fire kapitler følger en test som kan brukes til kartlegging av eleven. 
• Lenker til LEXIN og ordbøker, grammatikk og til en del nettsider der elevene 

kan få hjelp mens de løser oppgavene. 
Tekstbøkene: 

• Tekstbøkene følger innholdet i nettressursen. Tanken er at tekstboka i 
hovedsak skal brukes i klassen som en forberedelse til arbeidet med 
nettressursen. 

Arbeidsbøkene: 

• Supplerer oppgavene i nett-ressursen. 
Ressursperm: 

• Lærerveiledning (pluss ekstra opplegg for uttaletrening) 
• Ekstra lese- og skriveoppgaver for elever med svake skolebakgrunn 
• 8 papirtester med fasit 

• Nettressursen 
NorskPluss Ungdom 
er utviklet for elever 
i mottaksklasse eller 
innføringstilbud, 
men oppgavene kan 
godt brukes for 
differensiering for 
minoritetsspråklige 
elever i vanlig klasse. 

• Elevene får 
tilbakemelding og 
hjelp og kan løse 
oppgavene 
selvstendig.  

• Kartleggingstestene 
kan bare 
gjennomføres etter 
at innholdet i 
kapitlene ble 
gjennomgått. 
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Nettressurs Alder Materiell Oppbygging Merknader 

NorskPluss 

Barn 
 

1. - 7. trinn NorskPluss Barn er 
en nettressurs for 
grunnleggende og 
særskilt norsk for 
minoritetsspråklige 
elever fra 1. til 7. 
trinn 

Utviklet av 
Cyberbook med 
støtte fra 
Utdanningsdirektora
tet 
(www.kunnskap.no) 

 

 

Nettressurs: 

• Begrepsinnlæring står i fokus (innen 43 områder) 
• Interaktive oppgaver med lyd og visualisering 

• Elevene stimuleres i tillegg til å lage enkle setninger, mini-dialoger, 
tidslinjer og å utføre sammensatte oppgaver 

• Oppgavene forutsetter ikke at elevene har knekt lese- og 
skrivekoden. 

• Elevenes svar lagres. 
• Lyttetrening 

• Spill 
• Over 200 utskrivbare arbeidsark 

• NorskPluss Barn kan brukes på trykkfølsomme skjermer, interaktive 
tavler og pc-er. 

 

• Nettressurs NorskPlus 
Barn er utviklet for 
elever med ulike 
behov for 
norskopplæring 

• NorskPluss Barn kan 
brukes en-til-en, i 
stasjonsundervisning 
eller i små grupper. 
Elevene kan jobbe 
selvstendig med 
innholdet både 
hjemme og på skolen. 
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