
Systematiske språkkartleggingsverktøy  
 

 Beskrivelse Alder Målgruppe 

Alle med Observasjonssirkel. Observasjon av sosial atferd. Dekker områdene lek, 

trivsel, språkutvikling, hverdagsaktiviteter, sosio-emosjonell og 

sansemotorisk utvikling. 

1-6 år Alle 

Askeladden Screening. Ved bruk av konkreter i en pose vurderes barnets evne til 

objektbenevning, artikulasjon, fargekunnskap, setningskonstruksjon, taktil 

formoppfatning og visuelt- og auditivt korttidsminne. 

2-6 år Normert for 
majoritets-
språklige barn 

Språklyds-

observasjon 

Systematisk observasjon av barnets språklyder. Kartleggingsverktøyet er et 

enkelt bildemateriell til bruk i observasjon av hvor langt barnehagebarn er 

kommet i sin språklydsutvikling. Materiellet består av bilder og et 

registreringsskjema.  

3-7 Alle 

Barnets 

språkhistorie 

Spørreskjema til bruk i foreldresamtale for å kartlegge barnets bruk av 

morsmål. 

Alle Minoritets-
språklige barn 

Samtaleguide Spørreskjema til bruk i foreldresamtale for å kartlegge barnets ferdigheter på 

morsmål. Den er ment brukt i de tilfellene der barnehagen tenker at 

språkutviklingen, på norsk eller morsmål, ikke går helt som forventet, og en 

ser at det er behov for kunnskap om barnets morsmålsutvikling. Er også 

oversatt til engelsk. 

Alle Minoritets-
språklige barn 

Bo Ege Test. Enkel standardisert språktest. Måler et utsnitt av barns 

begrepsapparat, med overbegreper og underbegreper. 

3-8 år Normert for 
majoritets-
språklige 

Lær meg norsk 

før skolestart 

Observasjonsverktøy. Mappebasert kartlegging som følger barnet over en 

periode. Dekker 6 områder ved språkkompetansen. Områdene er språkbruk, 

samtale, lesestund/samtale om tekst og bilde på norsk og på morsmål, 

barnets spontane fortellinger på norsk og på morsmål, lesing og skriving på 

norsk og på morsmål. 

5-6 år Minoritets-
språklige barn 

Nya Sit Språkforståelsetest. Barnet får se tre bilder om gangen, der bildene skiller 

seg fra hverandre på grammatisk sett vesentlige punkter. Barnet skal peke 

på det bildet som best passer med det utsagnet testleder sier. Sier noe om 

barnets evne til å forstå og oppfatte grammatiske nyanser. 

3-7 år Normert for 
majoritets-
språklige barn 

Ord som gror Kartleggingsskjema. Verktøy som kartlegger sentrale begreper som klær, 

mat, kropp, hus, leker, verb, farger, preposisjoner, skole og dyr. 

 

Fra 3 år Alle 

SATS Screening av To-åringers Språk. En test med fokus på språkforståelse. 

Består av objekter fra barnets hverdag. Utviklet for bruk på helsestasjon. 

2 år Normert for 
majoritets-
språklige barn 

Språk 5-6 Screeningtest. For vurdering av språkvansker. Består av tre delprøver: 

Setningsminne, Ordspenn og Begreper. 

 

5-6 år Normert for 
majoritets-
språklige barn 

Språksenter for barnehagene i Bærum  
10.6.2016 



TRAS Observasjonssirkel. 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. 

2-5 år Alle 

Trondhjems-

materiellet 

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. 

5 år Minoritets-
språklige barn 

Å by barnet  

opp til dans 

(Danseskjema) 

Observasjonsskjema. Observasjon av tidlig språklig engasjerbarhet, språklig 

engasjement og fysisk aktivitetsnivå. Skal skape refleksjon over den 

voksnes rolle i samspillet med barnet. Normert. 

1-6 år Alle 

 


