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Om prøven 

Kartleggingsprøven er en del av en større kartleggingsprøve I lesing laget av 

Universitetet i Stavanger, ved Lesesenteret i 2010 etter oppdrag fra 

Utdanningsdirektoratet.  Formålet med kartleggingsprøven var da å avdekke behovet for 

individuell oppfølging og tilrettelegging både på individ-, gruppe- og skolenivå. Ved å 

gjennomføre prøven blir det mulig å oppdage manglende leseferdigheter også hos 

elever i videregående opplæring. 

 

Kartleggingsprøven ble laget slik at den kun gir informasjon om hvilke elever som skårer 

under en bekymringsgrense, slik at læreren og skolen kan vurdere om det er behov for å 

iverksette spesielle tiltak for disse elevene. Ordkjedeprøven for Vg1 dekker området 

avkodingsferdighet. Den er normert for høsten i Vg1. Da den ble normert i 2010/2011, 

ble det satt en bekymringsgrense som gjaldt de 20% av elevene som skåret svakest, og 

denne var på 41 ordkjeder. Ved bruk av ordkjedeprøven i sammenheng med 

Språkløyper, må man tolke resultatene. Når prøven for eksempel brukes for andre trinn 

enn Vg1, må man ta hensyn til at ordavkodingen bedres med alder, også på 

ungdomstrinn og i videregående. Dessuten viser resultater i norske PIRLS 2016 for 4. og 

5. at elevenes avkodingsresultater er bedret de siste årene, Hvordan dette slår ut for 

ungdomstrinn og i videregående trinn, vet vi ikke. 

 

 

Om gjennomføringen av prøven 

Les instruksjonen grundig i god tid før prøven. Selve prøven tar 5 min. I tillegg må det 

beregnes tid til instruksjon. Instruksjoner og øvingsoppgaver står også i elevens hefte. 

 

Utstyr: Stoppeklokke 

 

Om prøven og prøvesituasjonen 

 Elevene skal gjennomføre prøven individuelt og uten andre hjelpemidler enn 

blyant eller penn. 

 Elevene bør sitte slik at de ikke forstyrrer hverandre. 

 All hjelp fra læreren skal gjelde eksemplet før hver oppgave. Spørsmål fra elevene 

mens de arbeider med oppgavene, skal besvares med: ”Gjør det du tror er riktig”. 

 

Før prøven må læreren skal lese høyt instruksjonen for elevene. Elevene har den 

samme instruksjonen i sine hefter. 

 

Det er viktig at instruksjonen blir fulgt. Spesielt viktig er det å passe på at elevene forstår hva de 

skal gjøre før de begynner. 
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Tid: 5 min. Det er svært viktig at tiden overholdes 

Instruksjon: Les instruksjonen under høyt – elevene har den i sitt hefte. 
Gå gjennom og vis hvordan oppgaven løses ved å bruke øvingsordene 

under: Vis en feil, og vis hvordan det rettes. Gå gjennom de to neste 

ordkjedene (se under) uten å gjøre feil. 

Sjekk om alle har oppfattet oppgavene og gi mulighet for spørsmål. 
I denne oppgaven vil svært få elever komme gjennom alle ordkjedene. 

Øvingsoppgaver og instruksjon til elevene: 

Denne instruksjonen finnes på bokmål og på nynorsk. Selve prøven er identisk på begge 

målformer. 

 
 

påfemslåost bykomkråkeog lynoppbeggebrun 

Her er tre bokstavrekker. Hver av disse bokstavrekkene er satt sammen av fire nokså 

vanlige ord. Oppgaven er å finne ordene og sette strek der det skulle vært mellomrom, 

slik: 

 

pålfemlslålost 

 
Hvis du gjør feil, så sett strek over det som er feil, og tegn deretter en ny strek på rett 

sted, slik 

 

pålfemlsllålost 

Øv på de andre to bokstavrekkene. Det er viktig at du setter strekene mellom bokstavene 

og ikke oppå dem. Arbeid vannrett, langs linja i vanlig leseretning på oppgavene på de 

neste sidene. Gjør deg ferdig med en linje (rad) før du går videre til neste. Hvis det er en 

bokstaverekke som ser vanskelig ut, kan du hoppe over den. 
 

Maksimaltid er 5 minutter. Læreren starter og stopper prøven. 
 

Instruksjon etter 5 minutter: Sett kryss ved den siste ordkjeden du løste. 
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Skåringsskjema til ordkjedeprøven 
Arbeid vannrett --------------------------

påfemslåost jahusdagsol takblifraom 3 

husdagfiskhar utebarntilkan tojulskalinn 6 

forneiklappemåle prisavstorbli kuhikkeneisa 9 

erfemheisgå illebakhestdet pennvårsjøi 12 

aldrierjaring hitordharlang neialtrarklippe 15 

eplesyngtreår barnoglangta erherbåtsa 18 

nattsvarutetil firebutikkstårned leveskulledany 21 

gåtthanbergpå fanelesemegnei hoppeframtadeg 24 

utharmasjente kattnilitekom ellerkunnekveldvi 27 

stilletrappharvår tolvoppsyngvarm ingennedfinntank 30 

dosomflaggesa heksmegstengtto trealvorsyblad 33 

vigåttlangting skohjelmnedspring mottidlandmå 36 

menbåtfinngul flottvaneosskjøp elvnivigå 39 

reddedørblådeg varkattsnarpå kinohavsangpå 42 
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naturfirefåtil minusoppdrakkgul framgenserringned 45 

mørkjamittrulle nedspråkungsy bakeldrevaseglo 48 

hønedittmatelang papirbrunkokedit arbeideungduegod 51 

ossisrordine kinodetryddekald arvenaksvarmbort 54 

grissvarttilri hitgulspyttveske revblåkortnei 57 

indisklysepåfort nordkinosyrdet hanstrappsertynn 60 

medinndørbrøle haddestadigossris kommafortlittfly 63 

melodidetnoker tavleseggodvar viplagekommine 66 

enggårmarsfå littskullefrisild yrkrypevikmange 69 

brorfinblåditt læretoeggstraks hundnokmenfør 72 

vevfordupose lukebråkdagover såflinkduer 74 
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Skjema for registrering av elevresultat 

Ved normering i 2011 ble det satt en bekymringsgrense ved 20. persentil på 41 ordkjeder for Vg1.  
Klasse: Ordkjedeprøve  

Dato: Kjeder Rett 

Elevnavn Maksimalt 75 Kommentarer: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


