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Hva er kartlegging?
Hva er god kartlegging?

Hva med skolens kartleggingspraksis?



Kartlegging er

• Spesifikk og systematisk informasjonsinnhenting for å undersøke noe
Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com



Ulike nivå
(System – gruppe – individ)

Ulike mål og tilnærminger



På systemnivå undersøkes 



forskjeller/ likheter mellom
land for å vurdere
internasjonale og nasjonale
utviklingstrender
(eks. PISA, TIMMS)



forskjeller mellom landsdeler/ kommuner/ skoler 
for å fremme forbedrende tiltak i skoler         
(f.eks. Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen)



forhold i læringsmiljø på skole-/ klassenivå for å fremme 
elevenes trivsel, psykiske helse, sosiale og skolefaglige 

læring og utvikling

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com



På gruppe- og individnivå 
undersøkes barns læring og 

utvikling for å 



identifisere enkeltelevers spesifikke utfordringer  og 
læringsbehov

beslutte og tilpasse miljømessig og/eller individuell 
læringsstøtte for elever

følge opp elevenes utbytte av tilpasset  læringsstøtte



Et utgangspunkt for å gi god og tilpasset 
læringsstøtte tidligst  mulig i barns 

utviklingsforløp

(forebygge og avhjelpe vansker)

(Illustrasjonsfoto: Pexels.com)



Ulike tilnærminger
Formelle og uformelle

«løpende» 
vurderingsmateriale 

laget av lærer

Forhånds-definerte 
administrasjons-

prosedyrer

Objektive vs. subjektive



Ulike metoder
Direkte eller indirekte

F.eks., lesetest, 
selvrapportering, intervju, 

spørreskjema 

F.eks., lærervurdert 
observasjon av elevens 

utvikling



Ulike kartleggingsverktøy
Summative eller formative

Test på gitt tidspkt., f.eks. 
ved avsluttet 

undervisningsbolk, nasjonale 
prøver

Løpende, dynamisk  
kartlegging av elevens 
progresjon innenfor en 

periode



Screening => alle for å identifisere 
elever som er i behov for mer 
læringsstøtte

Oppfølgende kartlegging av de som 
blir gitt mer intensiv læringsstøtte

Diagnostiserende tester => for å 
identifisere spesifikke vansker (f.eks. 
LOGOS)



Ulike kartleggingsverktøy –
noen utfordringer



Meta-analyse (n = 75) av sammenhengen mellom 
uformelle lærerevurderinger og standardiserte tester av 
elevers skolefaglige ferdigheter viste at 

lærervurderingene stemte overens med 
ferdighetstestene i 39% av tilfellene

(men variasjon mellom undersøkelsene…) 

(Südkamp, Kaiser, & Möller, 2012)



I hvilken grad lærere kan finne ut hvilke barn som er i 
risiko for utvikling av språkvansker eller som har
språkvansker hos 5-6 åringer: 

Et spørreskjema til lærer om barnets språk ble
sammenholdtmed språktester av barnet: 

Liten grad av sammenheng mellom
lærervurderingene og testresultatene: 

21-50% av barna som hadde vansker ble
ikke identifisert i lærernes besvarelser

(Antoniazzi, Snow, & Dickson-Swift, 2010) 



• Altså, - vanskelig for lærere (eller andre 
fagpersoner) å vurdere treffsikkert  hvorvidt 
et  barn har forsinket  språkutvikling uten 
bruk av pålitelige kartleggingsverktøy.

• Egne observasjoner, klinisk blikk og praktisk 
erfaring er dessverre mindre pålitelig enn vi 
ønsker å tro. 



God kartlegging?
Er kartleggingen til å stole på?

Undersøkes det  den er ment  å gjøre?

Har den egenskaper som er 

Troverdige?

Pålitelige?



Å lage pålitelige kartleggingsverktøy er et eget fag:

PSYKOMETRI



På grunnlag av store utvalg med 
barn i målgruppen kan det 
undersøkes om 

verktøyet måler det som er ment 
(validitet) og gjøres det pålitelig 
(reliabilitet)

det er tatt hensyn til målefeil 

det fanger opp de «riktige» barna

det skiller mellom større og mindre 
vansker



Men, - hva vet vi om kvaliteten av
kartleggingsverktøy som er i bruk?



For alle de 8 vurderte språkkartleggingsverktøyene 
ble det påpekt  større eller mindre problemer med 
validitet  og reliabilitet.





% skolers bruk av rapporterte kartleggingsverktøy for leseferdigheter



% skolers bruk av rapporterte kartleggingsverktøy for sosiale fungering



Kriterier for kvalitetsvurdering

Kvalitetpå utformetmateriell (forklaring, utforming, teoretisk
rasjonale, etc.)
Norm- eller kriteriereferert
Validitet
Reliabilitet

European Federation of Pschologists’ Assosiation (EFPA):
Review Model for the Description and Evaluation of Psychological and Educational 

Tests www.efpa.eu/professional-development

http://www.efpa.eu/professional-development


Hva fant vi?

Storvariasjon i typer av kartleggingsverktøy, men også
kvalitet

7 lesekartlegginger konstruert for screening – ingen for 
sosial fungering

"Screenerne" varkonstruert for engangs-sjekk, mer enn
systematisk og gjentagende over tid



Materiell:
Omlag halvparten godteller adekvatutformet

Psykometriske egenskaper: 
Gjennomgående svak eller manglende
informasjon



Implikasjoner for praksis

Problematisk at flesteparten av 
kartleggingsinstrumenter som er i bruk i skolen mangler 
eller har utilstrekkelig informasjon eller dokumentasjon 
om kvaliteten 

Bruk av kartleggingsinstrumenter uten dokumentasjon 
av deres egenskaper for vurdering og slutninger av 
resultatene som utledes kan ha negative følger  

Uten gyldig informasjon for tiltaksbeslutninger kan 
medføre at barn får et utilstrekkelig skoletilbud og 
mangelfulle læringsmuligheter uten å nå sitt fulle 
potensiale



Anbefalinger
Mer differensierte og valide, enkle og effektive
kartleggingsinstrumenterfor screening og oppfølging for å sikre
- bedre bruk av lærerens tid
- tidlig identifisering av barns spesifikke behov for læringsstøtte
- mindre intensiv/ressurskrevende læringsstøtte

Styrke kompetansen om krav til kvalitetog bruk av
kartleggingsinstrumenter både i pedagogutdanningene og for de 
som utviklerdem

Etablere sjekklistermed standarderfor hva som karakteriserer
kvalitetav karleggingsinstrumentertil bruk i skolen



Kartlegging - når?



Tildelt spesialundervisning vs. elevers manglende læringsutbytte og 
behov for spesialundervisning/ mer læringsstøtte

 -  10  20  30

Manglende utbytte av
undervisning/behov for mer

intensiv læringsstøtte

Spesialundervisning 7,7 %

15-25 %



7,7% (48 939) av elevene i 1-10 trinn
1-4 trinn (12623) – 25.8%
5-7 trinn (17735) – 36.2 %
8-10 trinn (18581) - 38%



Elever med stort potensiale får det ikke 
frem på grunn av mangelfull kartlegging 

og oppfølging på skolen.

(Barneombudet, 2017, s. 50)



Ordforråd fra 7-11 år
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2. trinn 3. trinn

Leseutvikling sammenhengende tekst: 
ordavkoding – leseflyt – nøyaktighet (ORF)

Arnesen, Braeken, Baker, Meek-Hansen, Ogden,  & Melby-Lervåg, 2017)





Betyr «tidlig innsats» at senere innsats er 
unødvendig?  

Lite sannsynlig…..

Effekten av pedagogiske tiltak er 
«ferskvare»

Allerede etter 6 måneder avtar effekten, 
oppfrisking må gis jevnlig

(Rogde, Melby-Lervåg & Lervåg, 2016; Hagen, Melby-Lervåg & Lervåg, 2017; Lopez-
Pedersen, Mononen, Aunio & Melby-Lervåg, in prep).  



Hva med din skoles kartleggingspraksis?  

Hvilke kartleggingsverktøy brukes for 
hva og for hvem?

Hva vet  dere om kvaliteten av dem?

Hvorfor og når kartlegges det?

Hvordan brukes kartleggings-
informasjonen?

Hvordan følges den opp?
Illustrasjonsfoto: Pixbay.com



https://literate.no/

• Barneversjon under utvikling



https://conexus.net/produktinnhold/orf-oral-reading-fluency-kartlegging-av-leseutvikling-2-5-trinn/



ORF: Screening og 
oppfølgende kartlegging

Høytlesing av tre ulike og ukjente tekster 
(narrative/fakta) med tilnærmet lik vanskelighetsgrad 
ved hvert kartleggingstidspunkt (sept./ jan/ april)

Antall riktige ord lest høyt  per minutt –
nøyaktighetsprosent – kvalitet på lesingen

Kompletteres med ”Gjenfortelling av innhold”

Hurtiglesing uten forståelse er ikke hensikt eller 
mål for kartleggingen

Oppdage ”hurtiglesere” som ikke får med seg 
innholdet



«Take-Home»

Bruk kartleggingsverktøy med god kvalitet

Kartlegg systematisk og universelt

Vær proaktiv fremfor reaktiv

“Fang opp” barn som strevertidlig

Identifiserbarnets behovfor læringsstøtte

Vurder læringsmiljøets påvirkning

Bygg på barnets ressurser og mestringspotensiale når tiltak
igangsettes

Løpende oppfølgende kartlegging av barnets læringsutbytte og
utvikling


