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Hvorfor? 
Hva er målet? 



Hva?
• Systematisk innhenting av 

spesifikk informasjon
• Vurdere informasjonen
• Beslutte læringsstøtte
• Gjennomføre læringsstøtte
• Følge opp med gjentagende 

informasjonsinnhenting
• Vurdere om barnet har det 

forventede utbyttet av 
læringsstøtte



Bidrag til bedre læringsstøtte tidligst mulig i 
utviklingsforløpet til enkeltbarn og grupper 
av barn som strever 
=> Forebygge og avhjelpe vansker

(Illustrasjonsfoto: Pexels.com)



Ulike tilnærminger

Formelle og uformelle

Vurderingsmateriale 
laget av lærer

Forhåndsdefinerte 
administrasjonsprosedyrer

Objektive                       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 tidspunkt f.eks. 
ved avsluttet
undervisningsbolk, 
nasjonale prøver

Løpende, dynamisk  
kartlegging av elevens 
progresjon innenfor en 
periode



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

•Oppfølgende kartlegging av de som blir gitt mer 
intensiv læringsstøtte

•Diagnostiserende tester => for å identifisere 
spesifikke vansker

Ulike formål



Utfordringer



Lærervurderinger har vist seg å stemme overens med 
kartleggingsprøver i 39% av tilfellene (men variasjon 
mellom undersøkelsene…) (Südkamp, Kaiser, & Möller, 2012)

Liten grad av sammenheng mellom læreres vurderinger
av språkutvikling og språktestresultater: 
21-50% med vansker ble ikke identifisert
(Antoniazzi, Snow, & Dickson-Swift, 2010) 



• Vanskelig å vurdere treffsikkert hvorvidt et barn har forsinket 
utvikling eller spesifikke behov uten bruk av pålitelig 
kartleggingsverktøy.

• Egne observasjoner, klinisk blikk og praktisk erfaring er dessverre 
mindre pålitelig enn vi kanskje liker å tro. Vi trenger 
kartleggingsverktøy med god kvalitet å støtte oss på.  



Hva med kvaliteten?

Pålitelige kartleggingsverktøy har gode
psykometriske egenskaper



På grunnlag av store utvalg med barn i 
målgruppen kan det undersøkes om 
• verktøyet måler det som er ment (validitet) og 

det gjøres pålitelig (reliabilitet)
• det er tatt hensyn til målefeil 
• det fanger opp de «riktige» barna
• det skiller mellom større og mindre vansker



Hva vet vi om kvaliteten av 
kartleggingsverktøy som er i bruk i skolen?

• Omlag halvparten av de 
evaluerte kartleggings-
verktøyene (3 for sosial atferd 
og 24 for lesing) var godt eller 
adekvat utformet.

• Gjennomgående svake 
psykometriske egenskaper 
eller manglende informasjon 
om disse.



Problematisk

• ... at kartleggingsverktøy som brukes mangler eller har 
utilstrekkelig dokumentasjon av kvalitet 

• ... at bruk av kartleggingsverktøy uten dokumenterte 
egenskaper kan gi barn utilstrekkelig hjelp eller hjelp de ikke 
trenger



For hvem?
Når? 
Hvordan?



Ordforråd fra 7-11 år
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Tildelt spesialundervisning vs. elevers manglende læringsutbytte og 
behov for spesialundervisning/ mer læringsstøtte

 -  5  10  15  20  25  30

Manglende utbytte av
undervisning/behov for

mer intensiv
læringsstøtte

Spesialundervisning 7,8 %

15-25 %



Heterogent utvalg (n=942) enspråklige norsktalende 2.-5.trinn

Gjennomsnittlig prosentilrang med prosentvis fordeling av omfanget i hver gruppe
basert på lærervurderinger og ORF (Arnesen, Meek-Hansen, Ottem, & Frost, 2013).
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Tidlig innsats….

«Jo tidligere barns utviklingsvansker 
identifiseres - jo mindre ressurskrevende tiltak.»

(Elliott, Huai, & Roach, 2007)

(Elliott, Huai, & Roach, 2007)



(Heckman, 2013; Loeber & Farrington, 2001; Walker, Colvin, & Ramsey, 1995)

Med andre ord: 

Tidlig kartlegging og oppfølging er viktig både
for å fremme enkeltbarns læring og utvikling og
redusere senere samfunnskostnader



Noen tenkepunkter om skolens egen 
kartleggingspraksis og -kompetanse 

• Hvorfor og når kartlegge?
• Hvilke kartleggingsverktøy for 

hva og hvem?
• Hvordan brukes  kartleggings-

informasjonen?

Illustrasjonsfoto: Pixbay.com



Ulike barn – ulike lærings- og
utviklingsvansker – ulike
behov for læringsstøtte







Screening
• Høytlesing av tre ulike og ukjente tekster (narrative/fakta) med lik 

vanskelighetsgrad ved hvert kartleggingstidspunkt
• Antall riktige ord lest høyt per minutt – nøyaktighetsprosent –

lesekvalitet
• Leseforståelse: ”Gjenfortelling av innhold”

• Hurtiglesing uten forståelse er ikke hensikt eller mål for kartleggingen
• Oppdage ”hurtiglesere” som ikke får med seg innholdet

• Percentil inndeling
• > 40 percentilen – ordinær undervisning og screening
• 20-40 percentilen –oppfølgende læringsstøtte og kartlegging
• < 20 percentilen – oppfølgende læringsstøtte og kartlegging







Oppfølgende kartlegging - ”Progress Monitoring”

• Ca. 15 tekster på hvert trinn – lik vanskelighetsgrad for trinnet

• Anvendes for løpende vurdering av elever etter intervensjoner på 
selektert og indikert nivå for å måle progresjon – f. eks. hver 14. 
dag eller etter behov.

• Etablere progresjonslinje  - baseline og mål (halvårlig/årlig)

• PM-tekstene kan være på klassenivå eller under (avhengig av 
leseutviklingsnivå)

• Tekstene kan også brukes til repetert lesing når de ikke lenger er 
aktuelle for vurdering av eleven



Estimated RF Growth Curve Across Grades 2-5

Consistent with children’s natural development of reading skills, growth rates are positive for all individuals



Resultater

• Gode psykometriske egenskaper 
• α > .97 (alle tekster på hvert måletidspunkt på hvert trinn)
• Høy stabilitet over tid r > .92 (alle tekster på hvert 

måletidspunkt på hvert trinn)
• Kriterierelatert validitet med nasjonale kartleggingsprøver          

r > .32 - .75 (2. og 3. trinn); r > .54 - .56 (5. trinn) 



793 elever vurdert med ESBA og SSRS-T på to tidspunkter av sine lærere i 31 skoler



Elementary Social Behavioral Assessment (ESBA)

• Response to Intervention (RtI): Universell screening + 
læringsstøtte + oppfølging av elevenes læringsutbytte

• Lærervurdering av sosial atferd som lærere mener er 
de viktigste for at elevene skal lykkes skolefaglig og 
sosialt på skolen (Hersh & Walker, 1983; Walker & 
Rankin, 1980, 1983; Walker & McConnell, 1995)

• 12 positivt formulerte utsagn der lærere vurderer hvor 
godt eleven mestrer





Resultater

• Faktoranalyse => både hel og 2-delt skala for sosiale ferdigheter relatert til:
1. strukturert læringssituasjon (skolefaglig engasjement)
2. sosiale relasjoner i og utenfor undervisningsrommet

• Gode psykometriske egenskaper 
• α > .94 (hel skala); α > .92 (skolefaglig engasjement); α > .90 (sosial relasjon)
• Test-retest r > .78 (hel skala); r > .78 (skolefaglig engasjement); r > .71 (sosial relasjon)
• Item-total korrelasjon: r > .73
• Kriterierelatert validitet med SSRS-T r > .63 - .70 (sosial ferd);  - .71 - -.77 (probl.atf.) 

• Fungerer godt på hele barnetrinnet (1.-6. trinn) 
• Identifiserer behov for læringsstøtte til enkeltelever, grupper eller hel klasse
• Læringsstøtte og oppfølging av elevenes utvikling med relativt liten innsats



«Take-Home»
• Bruk kartleggingsverktøy med god kvalitet
• Kartlegg systematisk og universelt
• Vær proaktiv fremfor reaktiv
• “Fang opp” barn som strever tidlig
• Identifiser barnets behov for læringsstøtte
• Vurder læringsmiljøets påvirkning
• Bygg på barnets ressurser og mestringspotensiale når tiltak

igangsettes
• Løpende oppfølgende kartlegging av barnets læringsutbytte og

utvikling


