
Observasjons- og kartleggingsverktøy 
I denne oversikten er det valgt ut observasjons- og kartleggingsverktøy som omfatter språk 

og som omfatter den aktuelle aldersgruppen. Verktøy som krever kvalifikasjonskrav er 

utelatt, slik at alle pedagoger som er involvert kan delta i arbeidet.  

 

Kartleggingsverktøy Mål-
gruppe 

Faglig område Tilgjengelighet 

20 spørsmål   
     

5-16 år Måler språkferdigheter, tilegnelse av 
symbolsystem og barns relasjon til 
andre. Semantisk evne, vansker med å motta 
eller formidle et budskap. 

Nettbutikken@ 
statped.no 

Alle med 1-6 år Observasjon av sosial atferd. Dekker områdene 
lek, trivsel, språkutvikling, hverdagsaktiviteter, 
sosio-emosjonell og sansemotorisk utvikling. 

Info Vest forlag 

Askeladden 2-6 år 
 

Vurdering av barnets evne til objektbenevning, 
artikulasjon, fargekunnskap, 
setningskonstruksjon, taktil formoppfatning og 
visuelt- og auditivt korttidsminne.  

Olasveen@yahoo.no 
 

Barnets 
språkhistorie 

5-6 år Spørreskjema til bruk i foreldresamtale for å 
kartlegge barnets bruk av morsmål i overgangen 
barnehage-skole. 

https://www.baerum. 
kommune.no/ 
Organisasjonen/ 
Barnehager-og-parker/ 
Spraksenteret/ 

Begrepsforståelse - 
grunnlag for 
begynner-
opplæringen 

5-7 år Grunnleggende begreper som barnet må forstå 
ved begynneropplæringen/skolestart. 
Tolkningen av barnets begrepsforståelse 
innenfor de 12 kategoriene. 

Info Vest forlag 

Bo Ege 3-8 år  Enkel standardisert språktest. Måler et utsnitt 
av barns begrepsapparat, med overbegreper og 
underbegreper.  

Info Vest forlag 

BPVS-2 British 
Picture Vocabulary 
Scale II    

2-12 år
  
  

Gir innsikt i norsk ordforråd sett opp mot alder. NFER - Nelson  forlag. 
Kan kjøpes ved Institutt 
for spesialpedagogikk, 
Universitetet i Oslo     

God leseutvikling 
 

1-
2 trinn 

Kartlegging av  leseferdighet og tiltak 
Fonologisk bevissthet, ordavkoding, leseflyt, 
leseforståelse og leseinteresse. 

Cappelen Akademiske 
forlag      

Kartleggingsprøve i 
lesing 

1. trinn Kartlegging av leseforståelse og 
bokstavkunnskap. 

Udir 

Lær meg norsk før 
skolestart  
 

 Flerspråklige og enspråklige førskolebarn  
Skape bedre innsikt i barns språkutvikling og 
språk og bedre språkstimulering.  

 Cappelen Damm  
 Akademisk   
     

Norsk fonemtest
   

Barn og 
unge  

Systematisk kartlegging av barns språklyder, 
uttale av ord med ulik fonologisk kompleksitet. 

Cappelen  Damm forlag
    

Nya Sit 3-7 år SIT (Språklig impressiv Test) vurdere barns 
mestring til å forstå det norske språket og 
omfatter følgende områder i grammatikken: 

Info Vest forlag 
Infovestforlag.no 
Tanum.no 

mailto:Olasveen@yahoo.no


substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, 
preposisjoner, konjunksjoner, nektinger, 
regneord, samt setninger med flere variabler. 

Ringeriksmaterialet
        

5 – 7 år Kartlegging av språklig bevissthet, 
spesialpedagogisk trening, språklig bevissthet, 
fonologisk, morfologisk,syntaktisk bevissthet. 

Damm   
https://www.cappelend
ammundervisning.no/ 
undervisning/    

Språk 4  
    
   
    

4 år
  
  

Observere språk hos 4-åringen 
Språkforståelse,  setningsstruktur, uttale, 
ordforklaring, tallbegrep, farger, 
korttidshukommelse. 

Horn, Dalin 
A2G Grafisk AS  
 

Språk 5‐6   5-6 år Identifiserer barn med mulige språkvansker og 
ser nærmere på setningsminne, ordspenn, 
begreper. 

Nettbutikken@ 
statped.no  
 

Språk 6-16 
   
   
 

6-16 år
  
  

Avdekke mulige språkvansker. Omfatter; 
Setningsminne, ordspenn, motsetninger, 
ordkunnskap, fonologisk bevissthet, grammatikk 
ordavkoding, lesehastighet. 

Nettbutikken@ 
statped.no  
   
 

TRAS - 
Tidlig registrering 
av språkutvikling
  
    
   
 

2-5 år Observere sentrale områder som er knyttet til 
yngre barns språkutvikling Observasjon av barns 
språk i daglig samspill. Brukes for å sikre at barn 
følger aldersadekvat språkutvikling. 
Observasjonsområder er samspill, 
kommunikasjon, oppmerksomhet, 
språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, 
ordproduksjon og setningsproduksjon.  

Nettbutikken@ 
statped.no  
Info Vest forlag 

TOSP -  
Tospråklig prøve 
norsk      

1.- 10. 
trinn 
  
  

Kartlegging av verbale ferdigheter i to språk 
Informasjon, ord og begrepsrikdom, 
ordgjenkjenning, ting som hører sammen, 
lesehastighet, leseforståelse. 

Kjøpes på lisens 
fra Sunil Loona.    

TROG 2 4-16 år
  
  

Impressiv test som har til hensikt å avdekke 
grammatiske vansker.  

Info Vest forlag 

Trondheims- 
materiellet 

5 år  Kartleggingsprøve for minoritetsspråklige 
elever. Skal kartlegge barnets ferdigheter i 
norsk ved skolestart. Tenkt som en veileder for 
å avgjøre om barnet har behov for særskilt 
opplæring iht §2-8. 

mailto:saupstad-
skole.postmottak@ 
trondheim.kommune 

 

 


