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Forord 

Barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver slår fast at barnehagen 

skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 

forståelse og samarbeid med barnas hjem. God språkutvikling i tiden før skolestart er av stor 

betydning for senere læring. Hagtvet, 2002, og Lundberg m.fl, 1998, har forskningsmessig 

dokumentert at språklig bevisstgjøring i barnehage og tidlig skolealder ser ut til å forebygge 

nederlag i forhold til lesing og skriving. Barna tilegner seg nøkkelferdigheter som gjør at lese-

og skriveopplæringen går lettere. Barnehagen vil være en viktig arena som kan kartlegge 

barnas språkutvikling, tilrettelegge for gode aktiviteter og gi støtte til foreldre og ansatte. Det 

reduserer behovet for spesialundervisning i skolen og har betydning for utviklingen av barnas 

sosiale kompetanse. Forskning viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i 

ferdighetsstimulerende tiltak før skolealder.

Språk gir mulighet til å kommunisere og bidra til identitetsdannelse og tilhørighet i et 

fellesskap. Ved hjelp av språk lærer barnet å forstå seg selv og omverden. Språkutviklingen er

derfor noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv, og er avgjørende for barnets 

videre utvikling – både intellektuelt, sosialt og emosjonelt. 

I Kunnskapsløftet (2006) er det fem grunnleggende ferdigheter som gjennomsyrer alle fag. Å 

kunne lese og skrive er en grunnleggende ferdighet som gir mulighet for læring og opplevelse 

og for å forstå seg selv og samfunnet. Det å sette seg inn i, granske, tolke og reflektere over 

faglige tekster og skjønnlitteratur blir vektlagt i alle fag. Gjennom planlegging og 

organisering, valg av arbeidsformer og pedagogiske metoder, prioritering av fagområder og 

bruk av tid skaper skolen og læreren et læringsmiljø som er avgjørende for elevens læring og 

utvikling. 

Barnehage og skole spiller en stor rolle for den enkeltes muligheter til å realisere sitt 

læringspotensial. Forskning og erfaring har vist at barns språk og leseferdigheter kan 

forbedres betraktelig – særlig hvis innsatsen settes inn tidlig. Ved å støtte barns nysgjerrighet, 

vitebegjær og lærelyst kan man allerede i barnehage og småskoletrinn legge et godt grunnlag 

for livslang læring.
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Vi har utarbeidet en plan som bla viser kartlegging av språk og leseferdighetene samt 

støttetiltak når testing viser avvik. Forskning sier at jo tidligere en setter inn tiltak jo større er 

sjansen for å forhindre større vansker senere i livet. Gjennom testing kan vi ha oversikt over 

barnas læringsutvikling og læringsutbytte jmf St.meld. nr 16 og Udir-1-2010.

”Helhetlig plan for språkstimulering/ leseopplæring i barnehage/ småskoletrinn, Herøy 

kommune” skal være forpliktende, og skal følges av alle involverte instanser.
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Barnehagen – den forberedende lese - og skriveopplæringen.   

Hva Hvordan Når Oppfølging/ ansvar

Utvikle kompetanse omkring 

språkets formside.

Begrepsutvikling.

Styrke den språklige 

kompetansen.

Skape interesse for 

skriftspråket.

Utvikle talespråket med fokus 

på kommunikasjon, ordforråd 

og begrepsforståelse.

Lære at bokstaver 

representerer lyder i 

talespråket.

9 måneders kurs i språklig 

oppmerksomhet (4)5-åringen

Daglige treningsøkter ca 15-

20min.

BU-modellen: Magne Nyborg.

Matr.: Grunnlaget.

 Daglig møte symboler, 

tall og skrift.

 Stimulere til skriving, 

også på PC.

 God tilgang på bøker. 

Tett kontakt med 

biblioteket.

 Høytlesning i aktiv 

dialog med barna.

 Formelle og uformelle 

Sept - mai

Ukentlig.

Daglig.

Kartleggingsprøve: Ringeriksmateriellet.

Ansvar for videre oppfølging av resultat: Pedagogisk 

leder

Kartleggingsprøven BU-modellen kan brukes.

Ansvar for oppfølging: pedagogisk leder.

Kartlegge og observere, både formelt og uformelt.

Obligatorisk gjennomføring av bla 

kartleggingsmateriellet TRAS (se egen oversikt).

Ansvar for videre oppfølging av resultat: pedagogisk 

leder.
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Lære at ord i talespråket kan 

skrives. 

Vite at skrevne ord kan leses.

God oppfølging ved eventuell 

forsinket språkutvikling.

Personalet: faglig diskusjon 

og utvikling.

fortellerstunder.

Sette opp månedlige mål for 

arbeidet med barnas 

språkutvikling.

Månedlige møter Ansvar: Styrer/ enhetsleder.

1. og 2.klasse – den grunnleggende lese og skriveutviklingen.

6



Hva Hvordan Når Oppfølging/ ansvar

Arbeide med språklig 

oppmerksomhet/ 

formsiden på språket.

Begrepsutvikling.

Systematisk lese og 

skriveopplæring.

8 måneders kurs i språklig oppmerksomhet 

(1.kl)

8 ukers repetisjons-program (2.kl)

Følge kommunal plan for begrepsutvikling 

etter Magne Nyborgs modell 

(Hjelpemiddel: Grunnlaget)

Følge fast oppsatt bokstavprogram. (Bruke 

alle sanser, innflytting i bokstav/ lydhus 

etc)

Regelmessig bruk av skolebiblioteket.

Leseuniverset.

Rikt utvalg av bøker med forskjellig tema 

og vanskelighetsgrad tilgjengelig i 

klasserommet.

Daglig høytlesning med aktiv dialog om 

1.kl: sept – april

2.kl: sept – okt

Aug – juni

(se egen detaljert plan)

Hele skoleåret.

IL-basis for 1. & 2.kl (prøvematr.for å 

beskrive og vurdere barns leseforutsetning 

og tidlige leseutvikling)

Ansvar for videre oppfølging av resultat: 

Kontaktlærer

Kartleggingsprøven BU-modellen kan 

brukes.

Ansvar for oppfølging: kontaktlærer

Carlsten leseprøve høst og vår.

Fortløpende observasjon av elevens lese og 

skriveutvikling.

7



Personalet: faglig 

diskusjon og utvikling.

teksten.

Lære enkle læringsstrategier (se årsplan).

Aktiv bruk av skriftspråket i klasserommet.

Fokus på lesing og begrepsforståelse i alle 

fag.

Gjøre bruk av digital kompetanse.

Språkverksted.

Uttrykke seg muntlig.

Gjenfortelling.

Oppbygging av tekst.

Skrivetrening – utvikle funksjonell 

håndskrift.

Lære hvordan ord skrives.

Digital kompetanse.

Sette opp mål med tanke på barns lese og 

skriveutvikling. Erfaringsutveksling/ 

kollegaveiledning.

En gang i måneden.

Obligatorisk kartleggingsprøve (UDIR)

Kartlegging av leseferdighet i 1.kl.

Ansvar for videre oppfølging av resultat: 

kontaktlærer.

Ansvar: Trinnleder

3. og 4.klasse - Den videre lese-og skriveopplæringen.
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Hva Hvordan Når Oppfølging/ ansvar

Videreutvikle 

leseferdighetene.

Utvikle motivasjon og 

interesse for lesing og 

skriving.

Utvikle leseforståelsen.

Kunne tilegne seg 

innholdet i en enkel 

tekst.

Kunne skille mellom 

faktatekst og skjønn- 

litterær tekst.

 Regelmessig bruk av 

skolebiblioteket.

 Lett tilgang til bøker og lesestoff, 

spesielt for gutter.

 Ta utgangspunkt i elevenes 

interesser.

 Lesekurs, tilpasset elevenes 

leseferdigheter.

 Systematisk og hyppig lesing av 

tekst med tilpasset 

vanskelighetsgrad .

 Leseuniverset.

 Samtale om ulike tekster og deres 

innhold.

 Ha fokus på ulike måter å stille 

spørsmål på; (faktaspørsmål og 

”tenk selv” spørsmål)

 Lære å ta i bruk enkle 

læringsstrategier for å systematisere

Aug – juni.

Lesekurs høst og vår.

Aug – juni

Fortløpende observasjon av elevenes lese og

skriveutvikling.

Nasjonale leseprøver.

Carlsten leseprøve – høst og vår.

Ved tvil om resultat, tolke disse sammen 

med skolens s-team.

Ansvar for videre oppfølging av resultat: 

kontaktlærer.
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Kunne hente og gjengi 

innholdet i en tekst.

Kunne tolke, 

sammenholde og 

reflektere over 

informasjon.

Videreutv. ordforråd og 

begrepsforståelse.

Utvikle sjanger- 

kunnskapen.

Videreutvikle 

skriveferdighetene.

Ortografisk 

bevisstgjøring.

Gradvis sikker og 

automatisert 

rettskriving.

Skape motivasjon og 

interesse for 

tekstskaping.

innhold og informasjon (se årsplan).

 Fokus på lesing og 

begrepsforståelse i alle fag.

 Lese bøker i ulike sjangere.

 La lesing og skriving gå hånd i 

hånd. Det ene området vil påvirke 

det andre.

 Ord som læres inn enkeltvis bør 

snarest mulig knyttes til setninger/ 

tekst.

 Digital kompetanse.

 Bruke ”fabeldyret” som modell for 

oppbygging av tekst.

 Bruke enkle læringsstrategier for 

Aug – juni

Aug – juni
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Kunne lære å bygge opp 

tekst med fokus på 

innledning, hoveddel og 

avslutning.

Skille mellom faktatekst 

og skjønnlitterær tekst.

Utvikle funksjonell 

sammenhengende skrift.

Personalet: faglig 

diskusjon og utvikling.

systematisering/ oppbygging av 

tekst (se årsplan).

 Friskriving i ulike sjangere.

 Konstruktiv respons på skriftlig 

arbeid.

 Hyppige oppgaver i tekstskaping.

 Daglig skrivetrening.

 Skriftformingsbøker.

Sette opp mål med tanke på barnas lese og 

skriveutvikling.

Erfaringsutveksling/ kollegaveiledning.

En gang pr måned Ansvar: trinnleder

Individuell oppfølging og samarbeid skole – heim

Hva Hvordan Når Oppfølging/ ansvar
Styrke individuell 

oppfølging og 

Eleven og heimen skal få vite målet for 

opplæringen. 2 faste kontakttimer i 

Kontaktlærer har hovedansvaret for skole – 

heim samarbeidet.
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tilrettelegging.

Gi god informasjon til 

heimen.

Styrke 

foreldresamarbeidet.

Fortløpende observasjon

av elevens lese og skrive

utvikling.

Kartlegging.

Synliggjøre hva som forventes av elevene 

på de ulike trinn.

Inkludere eleven i egen læringsprosess.

Elev, foreldre og lærer skal vite hvor den 

enkelte elev befinner seg i lese- og skrive 

opplæringa.

Ukeplan med tydelige læringsmål.

Oppfølging av læringsmål

Fortløpende informasjon til elev og 

foreldre.

Kontaktmøter – fokus på elevens lese og 

skriveutvikling. Dokumentasjon fra ulike 

tester og prøver. Samarbeid med heimen 

om eventuelle tiltak/ oppfølging.

 Foreldremøte med tema innenfor lese og 

skriveopplæringen.

løpet av skoleåret.

Foreldremøte/ 

foreldrearrangement 2 

ganger årlig.

Jevnlig kontakt 

gjennom hele skoleåret

(kontaktbøker, tlf etc)

Kartlegging av lese/ skriveferdigheter. 

Ved tvil om resultat, tolke disse sammen 

med skolens s-team.

Eventuell videre kartlegging.

Tiltak på elev/ gruppe eller klassenivå.

Eks: bokstavkurs, lesekurs…

Bistå foresatte ved en eventuell oppmelding 

til PPT eller andre instanser.

Ved spesielle behov, bistå elev og foreldre 

med søknader til Hjelpemiddelsentralen om 

aktuell programvare etc (skolens s-team).

Folkebiblioteket

Hovedmål: å gjøre elevene kjent med biblioteket, motivere til økt leselyst.

Hva Hvordan Når Oppfølging/ ansvar
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Å være en ressurs 

for barna, foresatte, 

skolen/ barnehagen, 

evt helsestasjonen.

La barna tidlig få 

tilgang til og bli 

kjent med ulik 

litteratur.

La biblioteket bli en 

naturlig 

læringsarena.

 Skjærgårdsbiblioteket – et nettverksarbeid i regionen.

 Forfatterbesøk 

 Bokutstilling (tema/forfatter)

 Andre utstillinger: mnd`s kunstner, lage egne bøker og 

stille ut, konkurranser, bokanmeldelser.

 Skole/barnehagebesøk

- fortellerstund

- presentasjon av nye bøker

- lære elevene å finne frem på biblioteket

 Bistå foreldre og skole/ bhg i å velge bøker tilpasset 

barnets leseferdighet 

 Godt utvalg av lettleste fag- og skjønnlitterære bøker

 Godt utvalg av bøker, tidsskrifter, tegneserier, aviser, 

lydbøker, musikk, lyd og bilde

 Godt utvalg av bøker som fenger gutter.

Bibliotekar lager 

forslag til plan for

virksomhet som 

sendes til bhg/ 

skole i august.

Bibliotekar i samarbeid med 

pedagogisk ledere i barnehage og 

trinnleder på skolen.

Trinnleder skal ta opp forslaget til 

plan for virksomhet med resten av 

trinnet. 

Kontaktlærerne har ansvaret for 

jevnlig kontakt med biblioteket 

angående egen klasse.

Helsestasjon

Hva Hvordan Når Oppfølging/ ansvar
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Etablere tidlig 

samspill ml foreldre 

og barn.

Ha fokus på språk og

språkutvikling, syn, 

hørsel, samspill, 

motorisk utvikling, 

begrep og benevning

Foreldreveiledning ved 

kontroller, informasjon 

om viktigheten av 

språklig stimulering.

Bruk av ICDP 

(program for å fremme 

barns psykososiale 

utvikling)

Gjennom samtaler ved 

hjemmebesøk og kontroller 

på helsestasjonen.

0 – 2 år: Hjemmebesøk etter fødsel. ICDP introduseres ved 

dette besøket. Ulike kontroller på helsestasjon. 

2 år: screening av språket ved hjelp av SATS. Ved tvil retest 

etter kort tid. Ved tvil tas kontakt med bhg

4 år: Kartlegging av språket med Språk 4.  Screening syn og 

hørsel. Ved tvil ta kontakt med bhg i forkant av evt 

oppmelding til PPT.

6 år: Fokus: syn og hørsel. Samtale om å begynne på skolen.

7 år: vaksine

8 år: kontroll, vekt og høyde. 
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KARTLEGGING 2 – 9ÅR/ HERØY KOMMUNE

Helsestasjon
Sats – 2års kontroll
Språk 4 – 4års kontroll

Barnehage/ skole
Høst Vår Ansvar/

oppfølging
Barnehage Tras

Mio
Alle med
Kops (5år)

Tras
Mio
Alle med
Kops (5 år)

Pedagogisk leder

1.klasse Carsten observasjonsprøve Carsten observasjonsprøve
IL-basis 1,2 og 3 (april)
IL-basis 4 og 5 (mai)
IL-basis 6 (juni)

Kontaktlærer

2.klasse Carsten leseprøve
IL-basis 7 og 8 (oktober)
IL-basis 9 og 10 (nov)
OL-64
Mini SL1

Carsten leseprøve
IL-basis 11 og 12 (april)
IL-basis 13 og 14 (juni)
Kops

Kontaktlærer

3.klasse Carsten leseprøve
OL-120
Mini SL2

Carsten leseprøve Kontaktlærer

4.klasse Carsten leseprøve Carsten leseprøve Kontaktlærer

I tillegg kommer diverse prøver på udir for ulike klassetrinn.
Gjennom hele året brukes fagvurderingsplaner og observasjoner. Disse skal sammen med 
kartleggingsprøvene danne utgangspunkt for utviklingssamtaler med elev/ foresatte.

Kartleggingsmateriell du kan bruke dersom du er usikker på utviklingen til et barn:

Barnehage Skole
Ringeriksmateriellet
Norsk Fonemtest

Språk 6 – 16
Norsk Fonemtest
Ringeriksmateriellet
Kops
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OVERSIKT OVER KARTLEGGINGSMATERIELL

Barnehage:
Tras (tidlig registrering av språkutvikling): er et observasjonsmateriell for språk og 
språkutvikling hos barn i barnehagen.
Mio: matematikken – individet – omgivelsene.
Alle med: observasjonsskjema som kartlegger sosial atferd.
Ringeriksmateriellet: systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5-7år.
Kops: Screeningtest for 4 – 8 åringer. Dynamisk testsystem for å finne kognitive styrker og 
svakheter hos denne aldersgruppen. 
Norsk Fonemtest: kartlegger språklydproduksjon hvor de vanligste forenklingsprosessene i 
norsk språk kartlegges.

Skole:
Carsten observasjons og leseprøve.
IL-basis: et prøvemateriell for å beskrive og vurdere barns leseforutsetninger og tidlig 
leseutvikling.
Språk 6 – 16: identifisere barn og ungdom med språkvansker som bør henvises for videre 
kartlegging.
OL-64 og OL-120: kartlegger barns begynnende ordlesing.
Mini SL1 og SL2: kartlegger elevenes leseforståelse, skriveferdigheter og holdning til lesing.
Ringeriksmateriellet: systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5-7år.
Kops: Screeningtest for 4 – 8 åringer. Dynamisk testsystem for å finne kognitive styrker og 
svakheter hos denne aldersgruppen. 
Norsk Fonemtest: kartlegger språklydproduksjon hvor de vanligste forenklingsprosessene i 
norsk språk kartlegges.

ETTERARBEID OG KVALITETSSIKRING

Barnehage:
 Pedagogisk leder har ansvaret for at kartleggingsprøvene blir gjennomført i forhold til 

sin barnegruppe.
 Pedagogisk leder har ansvaret for å orientere og drøfte resultater og eventuelle tiltak 

med foreldre/ foresatte.
 Alt kartleggingsarbeid skal skriftliggjøres.
 Pedagogisk leder har ansvaret for å ta kontakt med PPT dersom kartlegging/ 

observasjoner viser at dette er påkrevd.

Skolen:
 Kontaktlærer har ansvaret for at kartleggingsprøvene blir gjennomført i sin klasse.
 Kontaktlærer har ansvaret for å orientere og drøfte resultat og eventuelle tiltak med 

foreldre/ foresatte.
 Alt kartleggingsarbeid skal skriftliggjøres.
 Kontaktlærer skal ta kontakt med skolens s-team dersom en er usikker på 

enkeltelevers resultat/ utvikling.
 Kontaktlærer har ansvaret for eventuelle henvisninger til PPT.

STØTTETILTAK  I BARNEHAGE OG SKOLE
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Barnehage: 

Observasjon og kartlegging evalueres av pedagogisk personell i barnehagen, eventuelt i 

samråd med PP-tjenesten.

Foreldre får tilbakemeldinger på de testene som blir tatt. Ut fra den kartleggingen som blir 

foretatt skal det settes i verk støttetiltak for barn i risikosonen. Pedagogisk leder har ansvar for

at 1.klasselærer får informasjon om overnevnte observasjoner/ kartlegging av elevene som 

skal begynne på skolen.

Skolen:

Observasjon og kartlegging av elevenes lese-og skriveferdigheter evalueres av kontaktlærer 

og s-team, eventuelt i samråd med PP-tjenesten. Foreldre får tilbakemeldinger på de testene 

som blir tatt. Ut fra den kartleggingen som blir foretatt skal det settes i verk støttetiltak for 

risikoelever.

FASTE STØTTETILTAK
Barnehage Skole

Pedagogisk leder har ansvaret for at 

personalet til en hver tid er faglig oppdatert i 

forhold til førskolebarns språkutvikling.

Snakkepakken 

BU-modellen

BU-modellen

Repetisjon av 8 mnd kurset – språklig 

oppmerksomhetsprogram.

Haugstad med sakte progresjon.

Leseuniverset.

Intensive lesekurs.

Intensive skrivekurs.

Vedlegg

 Oversikt kartleggingsmateriell………………………………………………19 
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TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og 

språkutvikling hos barn i barnehagen. Materiellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns

språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn.

TRAS er myntet på barn mellom 2 og 5 år. I TRAS-håndboken er det knyttet tre spørsmål til 

hvert alderstrinn fra de ulike observasjonsområdene: Samspill, kommunikasjon, 

oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ordproduksjon og 

setningsproduksjon.

ALLE MED

Et nytt observasjonsskjema for kartlegging av sosial atferd hos barn er nå klart. ALLE MED 

skal gjøre det enkelt å fange opp de barna i barnehagen som sliter med sosial mestring. 

– Ved å bruke både TRAS og ALLE MED vil førskolelærere og pedagoger kunne se språklig 

og sosial mestring i sammenheng. Vi håper og tror at dette materiellet vil komme til god nytte

i barnehager rundt om i landet, sier førsteamanuensis Inger Kristine Løge hos Senter for 

atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. 

Stort behov

Løge har selv forsket på sammenhengen mellom språk og atferd. Hun mener det er et stort 

behov for denne typen observasjons-skjema i barnehagene. 

– De barna som sliter med sosial mestring sliter også veldig ofte med språklig mestring. Det 

går begge veier. Det er viktig at vi klarer å fange opp de barna som trenger ekstra oppfølging 

så tidlig som mulig. Vi må ta tak i det barna sliter med før vanskene blir store, sier hun. 
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MIO

Matematikken - Individet - Omgivelsene

MIO - et observasjonsmateriell for barnehagen for å:

 støtte arbeidet med matematikken i rammeplanen 

 legge til rette for god matematisk utvikling hos alle 

 fange opp barn som trenger mer oppfølging

Barns ferdigheter i og forståelse av matematikk er avhengig av samspillet mellom 

matematikken, individet og omgivelsene. Små barn lærer gjennom lek og samhandling med 

andre, og derfor må barnas lek og hverdag være utgangspunkt for arbeidet med matematikk i 

barnehagen. Mangfoldige opplevelser og erfaringer på det matematiske området gir et godt 

utgangspunkt for videre utvikling.

Hensikten med MIO er å øke barnehagepersonalets kunnskap om barns tidlige 

matematikkutvikling, slik at de bedre skal kunne ivareta og tilrettelegge for hvert enkelt barn. 

Ved hjelp av MIO kan man systematisk observere barns matematiske utvikling i 2-5 års alder 

og legge til rette for at den enkelte får møte utfordringer og oppleve mestring på sitt nivå. Slik

kan MIO også bidra til at barn som står i fare for å utvikle matematikkvansker blir fanget opp 

på et tidlig tidspunkt.
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SATS OG SPRÅK 4

De nye retningslinjene fra Sosial- og helsedirektoratet anbefaler en systematisk observasjon 

av barnas kommunikasjon, språkforståelse og talespråk som en del av den generelle 

helseundersøkelsen. Direktoratet går inn for bruk av SATS ved to-årskonsultasjonen og 

SPRÅK 4 ved fire-årskonsultasjonen.

SATS (Screening Av To-åringers Språk) er et observasjonsmateriell som fokuserer på barnets
språkforståelse. SATS består av ti kjente objekter fra barnets hverdag (bamse, sokk, seng 
osv.), et skjema foreldrene skal fylle ut, et kartleggingskjema samt en veiledning. Resultatet 
av kartleggingen, sammen med foreldrenes svar på skjemaet, danner grunnlag for en 
vurdering av barnets språk.

SPRÅK 4 avdekker vesentlige trekk ved fireåringers språkferdigheter: Språkforståelse, 

setningsstruktur, artikulasjon, ordforklaring, tallbegrep, korttidshukommelse m.m. SPRÅK4 

består av en enkel billedfolder, en veiledning og et kartleggingskjema.

Både SATS og SPRÅK 4 vurderer barnas samspill og oppmerksomhet i tillegg til språket.

Foreldrenes vurdering vesentlig

Retningslinjene sier tydelig at også foreldrenes vurdering av barnets språk skal tillegges vekt. 

Dersom det på grunnlag av foreldrenes opplysninger, SATS eller SPRÅK 4 er mistanke om 

forsinket språkutvikling, skal barnet henvises til videre språkutredning. 
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KOPS

KoPS (Kognitiv Profil System) er et dynamisk testsystem for å finne kognitive styrker og 

svakheter hos 4 - 8 åringer. Det er den eneste norske screeningtesten for aldersgruppen, og et 

godt supplement til materialet i TRAS og Språkpakken.

KoPS er utviklet av psykologer o.a. forskere ved Hull Universitet i England. Den faglige 

metodikken er patentert, og testen nasjonalt godkjent. Forskerne testet 1.100 barn fra 4–9 år 

med 25 testprogrammer i 5 år. De 9 beste av disse inngår i KoPS. KoPS er bearbeidet og 

normert for norske forhold, etter å ha vært prøvet ut i 30 barnehager og skoler i 5 fylker i 

løpet av 2004. Informasjoner om barnas forutsetninger for å lære å lese er til hjelp ved 

diagnostisering av dysleksi (eller spesifikke lærevansker), vurdering av behov for 

spesialtrening, identifisering av ulike utviklingsproblemer, kartlegging av barns 

innlæringsteknikker, differensiering av virkemidler og planlegging av individualisert 

undervisning for alle barn i aldersgruppen.

Erfaringene med KoPS i England og andre land er veldig gode, og testene har vist i praksis at 

de har meget god evne til å forutsi lesevansker. Initiativet til en norsk KoPS versjon kommer 

fra norske spesialpedagoger, og Bredtvet Kompetansesenter har bistått faglig med 

normeringen.

Selve gjennomføringen av KoPS testene er enkel, men tolkningen av resultatene og 

igangsetting av adekvate tiltak krever pedagogisk og psykologisk ekspertise og bakgrunn. 

Ideelt skal KoPS brukes til screening av alle barn ved skolestart, eller helst allerede ved 4 - 5 

års alder. Ved bruk av KoPS på denne måten, kan man oppdage mange barn som vil få 

vansker med å lære grunnleggende ferdigheter, svært tidlig. Problemene kan dermed imøtegås

før barna bli motløse av nederlagene.

Testene tar kort tid, og framstår som stimulerende og morsomme spill, som ikke virker 

truende på barna. Spillformen stimulerer barnas interesse og motivasjon, og hjelper til å 

bevare konsentrasjonen om oppgaven. Den bidrar også til større nøyaktighet og pålitelighet i 

resultatene.
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KoPS gir direkte vurdering av disse områdene i de kognitive egenskapene: visuell/spatial

sekvensiell hukommelse (rom/tid), visuell/verbal sekvensiell hukommelse (symbolbruk), 

auditiv/visuell assosiativ hukommelse, auditiv/verbal sekvensiell hukommelse, visuell/verbal 

assosiativ læring, fonologisk bevissthet (taleforståelse), auditiv diskriminering og 

fargediskriminering.

KoPS består av 9 deltester (bildene viser noen av dem): 4 visuelle: Slørks venner, Former, 

Kaninen og Slørks bokstaver, og 4 auditive: Bokstavnavn, Kappløp, Rim og Lydlike, pluss en

fargediskrimineringstest: Klovnen. Testene innledes som regel med en kort gjennomgang av 

hva barnet skal gjøre. Rapporter kalkuleres i sanntid, og resultatene av testene vises i form av 

grafiske brukerprofiler, med stolpediagrammer som Z-skåre (standardavviksenheter) eller 

Prosentiler. En kan også få en oppsummering av alle testene for en elev, og se hvilke tester 

som er utført til enhver tid. Individuell respons på hver test kan sees i rådatatabellene, som gir 

en detaljert analyse av barnets prestasjoner. Treffsikkerhetsskåre, feiltyper og tidsforbruk 

vises i tillegg til middelverdier for referansegruppen og standardavvik.

Fordelene med dynamiske og databaserte testsystemer er at de:

 er raskere, enklere, mer effektive og pålitelige, arbeidssparende - og derfor billigere

 tilpasser seg prestasjonene til barnet underveis, og tester kritiske områder grundig

 gir automatisk skåring og dermed resultater som er klar for analyse øyeblikkelig

 kan ta i bruk alle de teknologiske mulighetene i lyder, tale og animasjoner etc.

 kan utføres av andre enn profesjonelle testere – som kan fokusere på analysene 

 kan følge barnets utvikling over tid, og brukes år etter år, f.eks. ved skolestart
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RINGERIKSMATERIALET

Dette materiellet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 

5.-7. år. Men det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn. Materialet 

består av 17 deltester, i kopieringsorginaler, og barn gir svar ved å sette kryss ved et bilde. 

Testen gir mulighet for å sammenligne barnas resultater med normerte grupper. 

IL – BASIS

IL-basis er et prøvemateriell for å beskrive og vurdere barns leseforutsetninger og tidlige 

leseutvikling.

Gruppeprøven: kan anvendes fra slutten av 1.klasse (april – juni) og ut i 2.klasse; i totalt ca 1

år. Prøven tas i klassen og består av 14 oppgavesett, som i enkelte tilfeller kan splittes 

ytterligere. Arbeidet med et oppgavesett varer som regel fra 10 til 20 minutter. Gruppeprøven 

er et strukturert redskap i lærerens regelmessige evaluering av elevene i løpet av 

prøveperioden. Oppgavesettene er valgt med tanke på å gi innsikt i hvordan elevene behersker

sentrale, kritiske forutsetninger for den skriftlige språkutviklingen på forskjellige tidspunkt.

Språk og bokstav: prøven er individuell og består av 9 oppgavesett, som er tett forbundet 

med oppgavene i Gruppeprøven. Gjennomføring av prøven kan foregå over flere klassetimer i

løpet av 1. og 2.klasse, men bør ligge i tilknytning til, og ha sammenheng med elevens 

prestasjon i Gruppeprøven. Språk og bokstav skal gi prøveleder mulighet til å undersøke den 

enkelte elevs grunnleggende ferdigheter i forhold til videre lese-og skriveutvikling. 

Hovedformålet er på bakgrunn av prøveresultatet å intensivere og målrette det forebyggende 

arbeidet overfor elever med lese-og skrivevansker. 

Tekst og ord 1: Hver av disse prøvene er individuelle og består av 8 oppgavesett. 

Gjennomføring av prøven tar 1 – 2 skoletimer og bør ligge i tilknytning til og ha sammenheng

med elevens prestasjon i OL64. Vanligvis vil disse prøvene være aktuelle fra begynnelsen av 

2.klasse. De kan også være aktuelle hvis for eksempel ”Tekst og ord 2” er for vanskelig.

Tekst og ord 2: Hver av disse prøvene er individuelle og består av 9 oppgavesett. 

Gjennomføring av prøven tar 1 – 2 skoletimer og bør ligge i tilknytning til og ha sammenheng

med elevens prestasjon i OL120. Vanligvis vil disse prøvene være aktuelle fra begynnelsen av

3.klasse.

24



CARLSTEN OBSERVASJONSPRØVE/ LESEPRØVE

Hensikten med denne prøven er å gi lærerne informasjon om hvordan den enkelte elev har 

klart å tilegne seg visse grunnleggende ferdigheter i norsk, slik at det på et tidlig tidspunkt kan

settes i gang støttetiltak for de elevene som måtte trenge det.

BU – TEST (begrepsutvikling – Magne Nyborg)

Læring innebærer forandring.

Når vi lærer, forandrer vi oss. Magne Nyborg har utviklet en læringspsykologisk modell som 

viser at læring har sitt utgangspunkt i sansemessig erfaring som blir tolket eller navnsatt ut fra

det vi har lært før (Nyborg 1994 s 89). Tidligere erfaringer er altså et grunnlag for å kjenne 

igjen ting og sette navn på det. Vi kan si at alt vi har lært gir oss forutsetninger for ny læring, 

og det å lære forandrer læreforutsetningene våre. 

Å lære begreper bygget på viten om hva begreper er.

Begreper kan defineres som viten om likheter og ulikheter. Visse likheter er kriterier for at 

noe skal bli navngitt med et bestemt ord. Ordet "bjørk" er f.eks. ikke navn på alle løvtrær, 

men på de løvtrær som har en rekke bestemte felles trekk - visse likheter. Disse likhetene kan 

beskrives f.eks. ved form og farge på bladene og ved form og farge på stammen. De kan også 

være ulike på en rekke måter uten at de "detter" ut og får et nytt navn. 

Noen begreper er spesielt grunnleggende fordi de beskriver likheter og forskjeller som 

definerer de fleste objekt -begreper. Alle disse er relevant for å forstå matematikk, ikke bare 

de som gjelder antall, forhold mellom og forandringer i antall. 

Nyborg fant at det å sette ord på eller verbalisere utvalgte forskjeller og likheter erfart ut fra 

konkrete gjenstander var det som hadde best "læringseffekt" sammenlignet med 

begrepslæring under andre betingelser (Nyborg 1985 s 72ff). Det å språklig bevisstgjøre 

likhetsoppdagelsen eller generaliseringen viste seg å ha stor betydning i det å overføre læring. 

Dette var en del av begrunnelsen for utformingen av Nyborgs begrepsunder- visningsmodell - 

BU-modellen. 
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SPRÅK 6 – 16

Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker, for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 

år. Testen tar sikte på å besvare spørsmål som ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for 

hans/hennes alder?” og” Bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av 

språkvanskene?”
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