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Tildelingsbrev 2014 tillegg 03/2014 - Etablering av et kartleggingsverktøy for 

grunnleggende ferdigheter 

  

Bakgrunn for oppdraget 

Sundvollen-erklæringen sier at ”Regjeringen vil iverksette en nasjonal satsing på tiltak rettet 

mot voksne med svak lesekompetanse og mangelfulle grunnleggende ferdigheter, og styrke 

koordineringen av voksenopplæringen.” To av tiltakene som nevnes er ”Sikre at alle som står 

utenfor arbeidsmarkedet, og som får hjelp av offentlige etater, automatisk får tilbud om 

kartlegging av grunnleggende ferdigheter” og ”Innføre en generell rett til kartlegging av 

grunnleggende ferdigheter for voksne”. 

 

Alternative kartleggingsverktøy 

I dag finnes ikke et foretrukket kartleggingsverktøy i Norge som brukes av alle aktørene på 

feltet. Både Nav og tilbydere av opplæring bruker ulike typer verktøy, men kvaliteten er 

varierende, og verktøyene er ikke alltid like godt egnet for målgruppen.  

Det er derfor behov for et felles verktøy av god kvalitet som er egnet for voksne med svake 

grunnleggende ferdigheter. Dette kan enten etableres ved å bygge på eksisterende verktøy 

som er i bruk i andre land, eller ved å utvikle noe helt nytt. 

 

Et kartleggingsverktøy som er i ferd med å bli implementert i flere land er “Education and 

skills online assessment (E&S Online)”. Dette er en online versjon av PIAAC-undersøkelsen 

som er utviklet av OECD og EU. I motsetning til PIAAC som er en befolkningsundersøkelse, 

er dette verktøyet laget for å kunne brukes på individnivå.  Verktøyet måler ferdigheter i 

lesing, tallforståelse og problemløsning med IKT. Alle resultater kan sammenlignes med 

målene som brukes i PIAAC og de nasjonale og internasjonale resultatene for landene som 

har deltatt i PIAAC. 
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Ved inngangen til 2014 har USA, Canada, Spania, Italia, Frankrike, Irland, Japan og Tsjekkia 

bestemt seg for å lansere verktøyet.  

 

Beskrivelse av oppdraget 

Dette oppdraget dekker arbeidet med å vurdere ulike eksisterende verktøy, herunder 

kvaliteten og om verktøyet er egnet for voksne med svake grunnleggende ferdigheter.   

Videre omfatter oppdraget å utarbeide en plan for arbeidet med å utvikle, implementere og 

drifte et slikt verktøy. 

 

Del 1: Anbefaling om valg av kartleggingsverktøy 

Oppdragets første del går ut på å lage en anbefaling om hvilket kartleggingsverktøy Norge bør 

velge. I dette ligger en vurdering av om det finnes verktøy allerede som kan tilpasses norske 

forhold, eller om det bør utvikles et nytt verktøy. 

 

Et viktig mål er å finne ut av i hvilken grad E&S Online er et kartleggingsverktøy som kan 

fungere godt for å fange opp voksne som har behov for å få styrket sine grunnleggende 

ferdigheter. I denne fasen skal Vox trekke på erfaringer fra tidligere forsøk med å bruke 

kartleggingsverktøy for voksne. Vox skal innhente kunnskap, erfaringer og vurderinger fra 

land som har bestemt seg for å lansere E&S Online. Spesielt skal Vox ta kontakt med de 

andre nordiske landene for å få innblikk i de vurderinger som gjøres og de prosesser som 

planlegges der mht. å ta i bruk verktøyet.  Vox skal ha kontakt med OECD for å innhente 

dokumentasjonen OECD skal legge fram når de har valgt operatøren av E&S Online.   

 

Del 2: Utarbeide plan for utvikling, implementering og drift  

Oppdragets andre del går ut på å lage en plan for utvikling, implementering og drift av et 

kartleggingsverktøy i Norge. Planen skal ta utgangspunkt i den anbefalte løsningen fra 

oppdragets første del. Planen skal videre beskrive hvordan verktøyet skal utvikles, og forhold 

knyttet til bruk av verktøyet som: 

 hvilke(n) nettside(r) den skal ligge på   

 hva som skal knyttes til verktøyet av andre ressurser (kurstilbud, informasjon om 

rettigheter o.l) 

  hvem som skal ha tilgang til testen (skal testen ligge helt åpent tilgjengelig, eller skal 

man få tilgang via en veileder) 

 

Forslaget skal også omfatte en beskrivelse av hvordan verktøyet kan vedlikeholdes og driftes, 

og hvilke avklaringer som er nødvendige mht. lagring av datamaterialet fra tester som tas.  

Vox bes om å ta initiativ til at berørte departementer og etater, partene i arbeidslivet, 

kommuner og fylkeskommuner blir informert om prosessen og har mulighet til å spille inn på 

punkter som angår dem spesielt. Vox bes vurdere om det er behov for en referansegruppe og i 

så fall lage et mandat for referansegruppa som sendes gruppa sammen med invitasjonen til å 

delta.  

 

Føringer for hvordan oppdraget skal utføres 
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En anbefaling om valg av kartleggingsverktøy leveres Kunnskapsdepartementet innen 

01.10.2014. 

 

En plan for det videre arbeid med utvikling, implementering og drift av verktøyet 

Kunnskapsdepartementet innen 01.12.2014. 

 

Vox må etter vurdering av behov trekke inn eksterne faglige og juridiske ressurser. 

Kunnskapsdepartementet ønsker at Vox leverer statusrapporter om framdriften i prosjektet 1. 

juni og 1. september. Oppdateringene skal inneholde vurdering av prosjektets risiko knyttet til 

potensielle hindringer og forsinkelser. Rapportene kan sendes per epost til departementets 

kontaktperson.   

 

Kunnskapsdepartementets kontaktperson for oppdraget er Annette Skalde 

 

Budsjett og tildeling 

Vox tildeles kr 400 000 over kap 258 post 21 til utførelse av oppdraget. Tildelingen skal 

benyttes i henhold til gjeldende retningslinjer for økonomiforvaltning. Departementet ber om 

at det rapporteres på tiltaket i årsrapporten for 2014. 

 

Oppgave Anslått kostnad 

Reiser/møter 50 000 

Juridisk bistand  50 000 

Faglig bistand kvalitet 300 000 

Totalt 400 000 
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