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Sammendrag
• Forelesningen går gjennom begrepene Læringshierarki, 

Presisjonsopplæring og Respons til Intervensjon. Det vil bli eksemplifisert 
med en studie der elever lærte grunnleggende leseferdigheter. 

• For å finne elever som hadde behov for tilpasset opplæring ble det etter 
lærernominering gjennomført en screening av leseferdigheter med ORF –
Kartlegging av leseutvikling 2-5 trinn for 12 elever. 

• De seks elevene som skåret i området lesevansker, men ikke behov for 
spesialpedagogisk hjelp, ble videre kartlagt ved hjelp av STAS for å finne ut 
hva problemet var. Alle slet med avkoding, eller koblingen bokstav-lyd 
(grafem-fonem). 

• Tiltak ble presisjonsopplæring med to- og trelydsord innenfor 
instruksjonshierarkiet tilegnelse og flyt med repetert øving. 

• Ordlistene ble hentet fra Tempolex, og både Tempolex og ordlister på 
papir ble brukt. Oppfølgende screeninger av alle 12 viste framgang for de 
seks som deltok i opplæring, og de seks som deltok i opplæring viste også 
fremgang i STAS-kartleggingen. Hver enkelt viste også individuell 
fremgang og progresjon, og framgangen holdt seg over sommerferien. 



RtI-Modellen

• Tre tiltaksnivåer (Arnesen & Meek-Hansen, 2014)



RtI-Modellen

Opprinnelse RtI:
• Deno –

– modell for levering spes ped
– Problemløsning

• Wolfensberger – normalisering
• Wills/politikk - fjerning av spesialskoler, inkluderende 

skoler
• Lindsley - ”Diagnostic teaching”  Precision teaching

Tidlige påvirkninger, bl. a.:
• ABA, PT, Curriculum Based Measurement (CBM)



RtI-Modellen

Mange har bidratt til dagens modell;
• Metoder for hele klassen - pensum, instruksjon, tester for å oppå 

databasert grunnlag for å vurdere måloppnåelse
• Tidlig identifisering av elever som ikke har fremgang, med 

tiltagende strukturert instruksjon for å sikre fremgang
Det snakkes om tre forskergrupper;
• Evidensgruppa: University of Oregon (Carnine, Kame’enui, Horner, 

Sugai) 
– Empirisk støttet framfor filosofibasert

• Spes. ped. gruppa: (Ysseldyke, Fuchs, Fuchs)
– Imot diagnosebasert spes.ped., er ”wait to fail” (discrepancy model) – for 

sent i gang

• NCLB-gruppa: (VanDerHeyden, Kratochwill, Johnson)
– Mange gjør ikke fremskritt, ting skjer for sent, over til spes. ped som ikke 

virker, dårlig prognose for livet

• RtI fikk fart med IDEA – må bruke RtI, ikke IQ, - FBA, ikke diagn.

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/21
http://www.nrk.no/norge/advarer-mot-spraktest-av-smabarn-1.11530365
http://www.ppt-ot.no/ADHD+i+f%C3%B8rskole-+og+skolealder,+ungdomstid.9UFRnM4T.ips
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Professor---Kort-vei-fra-spesialskole-til-uforetrygd-7464520.html#.Uvta83n2NOp


Hva er RtI-Modellen

• Beskrives som metode, praksis, bevegelse, og modell

• Det er mest hensiktsmessig å bruke en modell som
– kombinerer elementer av god praksis

– gir undervisning/instruksjon etter behov

– Ikke er altfor forut-opptatt av hvilke måleredskaper eller tiltak man 
skal bruke

• Består av følgende komponenter:
– Tidlig identifisering (ferdighetsbasert screening)

– Tidlige tiltak (plassering i ulike program ut fra screening)

– Kvalitetsmessig og evidensbasert instruksjon (måle effekten på 
ferdigheter)

– Skalering av tiltaksintensitet (Tier 1, 2 og 3) 

– Kontinuerlig oppsyn med framgang, økende hyppighet ved økende 
behov

– Databaserte beslutninger 



Udir:

Tabell 2. Spesialundervisning i grunnskolen fordelt på 
trinn. 2017-18.

Trinn Antall elever Antall elever 

med

spesialunde

rvisning

Andel med

spesialundervisni

ng

1. trinn 62 924 2 416 3,8 %

2. trinn 64 688 2 855 4,4 %

3. trinn 65 731 3 736 5,7 %

4. trinn 64 879 4 586 7,1 %

5. trinn 63 292 5 216 8,2 %

6. trinn 63 612 6 067 9,5 %

7. trinn 62 229 6 163 9,9 %

8. trinn 62 499 5 986 9,6 %

9. trinn 61 952 6 133 9,9 %

10. trinn 61 223 6 555 10,7 %

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/notat-om-spesialundervisning/


RtI-Modellen

Universell 
screening

Grunnpensum –
grunnleggende 

ferdigheter

Tiltak –
Programmer

Overvåke og 
følge opp 
fremgang

Databaserte 
beslutninger



RtI-Modellen

Universell screening – alle får
– kortfattede kartlegginger som er valide, reliable og 

evidens-baserte

– de bør reflektere framtidig fungering uten tiltak (forlenget 
baseline)

– bør kunne finne de i risikosonen

– og være knyttet til forventninger til læring/utvikling 
(normalområde og utviklingsløp)

• Læreres uformelle observasjoner av hvem som er i 
risikosonen er muligens ikke en god nok prediktor for 
hvem som er i eller kommer til å være i risikosonen

https://lesesenteret.uis.no/forskning/forskningsprosjekt/paa-sporet/aktuelt/kan-oppdage-risiko-for-lese-og-skrivevansker-article107961-14082.html?articleID=107961&categoryID=14082


RtI-Modellen

Grunnpensum/grunnferdigheter/Lærebøker –
Universelt/Tier 1
• Det fins mange tilnærminger/filosofier med tilhørende 

pensumbøker, norske skoler velger selv
• Bør være evidensbasert (Hattie, J. 2009. Visible Learning. 

London: Routledge)
• Lesing: 

– repetert lesing (d = .67), fonetisk instruksjon (d = .60), hele 
setninger/tekst (d = .06)

• Regning: 
– feedback til elever med råd (d = .71), peer-assisted (d = .62), 

eksplisitt lærerstyrt instruksjon (modell med forklaring) (d = 
.65), DI (d = .65), kalkulator (d = . 27)

file:///localhost/Users/borgestromgren/Documents/Nedlastet_Artikler/Slavin_et_al_2011_Effective%20programs%20for%20struggling%20readers-A%20best-evidence%20sythesis.pdf
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/


RtI-Modellen

Tiltak (intervensjonsprogrammer) – Selektert/Tier 2
• Er intensive, et tilleggs-pensum som lærer eleven det som 

ikke oppnås gjennom grunnpensum, så tilbake til Tier 1 
• Bør være empirisk støttet
• Læringsstrategier:

– DI (Direct Instruction) (d = .59), 
– Problemløsning (d = .61), 
– Problembasert læring (d = .15)
– Kellers PSI (d= .53)
– Feed-back (d= .73)
– Formativ evaluering (d= .90)
– Øving, spaced practice (litt hver dag) (d= .71)
– Selv-verbalisering/egenøving (d= .64)



RtI-Modellen

• Tiltak (intervensjonsprogrammer) – Indikert/Tier 3

• Spesialisert og individualisert instruksjon

• Intensiv kartlegging for å finne spesifikke 
ferdighetsmangler, f eks PT/PO

– Jobbanalyser, finne nøyaktig (pinpoint) problem, 

– Finne/utvikle materiale/prosedyrer

– Mål prestasjon, tell frekvens

– Kartlegg prestasjon og endring

– Følg utvikling/endring og bestem videre 
materiale/prosedyrer

• Effekten av PT/PO med TD er forskningsmessig uviss



RtI-Modellen

• Kjernekomponenter i RtI
– Kort og universell screening

– Grunnpensum i Tier 1
• http://ies.ed.gov/ncee/wwc

– Tiltaksprogrammer i Tier 2
• Matchet til problem

– Overvåk utvikling/fremgang
• Nivå 1 – Makronivå, standardiserte tester, normerte og kriteriebaserte (eks 

forventet nivå etter 1 klasse), gjøres en gang i året

• Nivå 2 – Metanivå, pensumbaserte mål, basert på standardiserte verdier for 
hva som forventes, forutsi prestasjon, redskap for å avgjøre om Tier 2 eller 3 
skal prøves, rate og antall korrekte, 3-4 ganger i året (DIBELS)

• Nivå 3 – Mikronivå, tester som er direkte koblet til det man underviser i, 
daglig, f eks SCC

– Databaserte avgjørelser

http://ies.ed.gov/ncee/wwc


RtI-Modellen

• Utfordringene

• Å få faglig forståelse og gjennomslag, og dernest 
opplæring

• Implementering

• Å finne de riktige målene og testene 



Læringshierarki

• Læringshierarki linker læringsstadier med 
instruksjonsmetoder

• Hvert stadium i læringshierarkiet har tilhørende 
effektive instruksjonsmetoder, eller komponenter

• Stadium 1 er tilegnelse (aquisition)

• Staduim 2 er flyt (fluency)

• Staduim 3 er vedlikehold og generalisering



Læringshierarki Stadium 1

• Egnet for å å lære 
prerekvisitter til lesing
– 1 Phonemic awareness

- fonemisk bevissthet, å 
kjenne igjen og 
manipulere lyder, 
auditorisk perseptuell 
atferd

– 2 Phonics – relasjon 
mellom bokstav 
(grafem) og lyd 
(phonem)

1 Tilegnelse (Aquisition)

Demonstrasjon / Modellering

Ymt / Påminnelse / Prompt

Instruks (Hva sier ... [b] ..?)

Feedback

Oppnådd accuracy / Feilfritt / presist?

Feedback

Feedback

Nei

2 Flyt (fluency)

Ja

Direct Instruction

Discrete Trial

DI / DT



Læringshierarki Stadium 2

• Egnet for kompositt-
repertoar som 
kjennetegner gode 
lesere; 

– 1) ordflyt (word
fluency), 

– 2) setningsflyt (passage
fluency), 

– og 3) tekstforståelse 
(understanding

2 Flyt (fluency)

Mulighet til å respondere / øve

Enkeltlyder, to-lyds ord, tre-

lyds ord, to-ords setninger, 

tre-ords setninger, ++

Feedback

Oppnådd flyt (fluency)?

Feedback

Nei

3 Generalisering

Ja

Presisjons-

opplæring

Presisjons-

opplæring



Stadium 2 Leseferdigheter: Ordflyt

• Si bokstavlyder og bokstav-kombinasjonslyder, 97-70 cpm
– Norsk? (Se STAS [Heia Hole!])

• Kjeding av lyder fra én- til tre-stavelsesord, 40-25 cpm, x2 
vekst (celeration)

• Si fra én- til tre-stavelsesord uten å dekode/stave, 100-80 
cpm, x2 vekst

• Si orddeler i lengre ord, 90-70  cpm, x2 vekst

• Kjeder lyder og orddeler til et helt flerstavelsesord (>3), med 
rett trykk (storfekjøtt: storfékjøtt, stôrfekjøtt) 

• Si flerstavelsesord (>3) uten å stave/dekode, 85-65 cpm, x2 
vekst



Læringshierarki Stadium 3

• Egnet for Setningsflyt

• Krever instruksjon og 
øving i prosodi, 
setningsmelodi eller 
rytme og intonasjon 
ved lesing av tekst

• Ulike tekster, øve med 
medelever, ...

3 Generalisering

Øve med ulike tekster

Tekst leses først, så prøve selv

Lære / medelev modell

Feedback

Oppnådd generalisering?

Feedback

Feedback

Nei

Ordinær undervisning

Ja

Tekstforståelse, strategisk lesing



Bruk av presisjonsopplæring for 
opplæring i grunnleggende 

leseferdigheter.

INGVILD RØDIN LUND og Børge 
Strømgren,

Institutt for Atferdsvitenskap



Hvorfor

• 14 % av 15-åringer i OECD medlemsland har dårlige 
leseferdigheter, eller leseforståelse

• Leseforståelse er en grunnplank for all annen læring i skolen

• Leseforståelse er essensielt

• Det er ikke gode nok instrumenter for å kartlegge hvem som 
strever med lesing

• En amerikansk screening finner de som er i risikosonen for å 
utvikle problemer med lesing, DIBELS, på norsk «ORF 
Kartlegging av leseutvikling»

• Det er laget en norsk versjon ved NUBU og UiO

http://forskning.no/2016/10/slik-kan-laereren-teste-om-barnet-leser-flytende/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i
https://www.uv.uio.no/isp/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/slik-kan-lereren-teste-om-barnet-leser-flytende--.html


Hva: Kartlegge alle 3 g pr år

Good III, R. H., Simmons, D. C., & Kame'enui, E. J. (2001). The importance and decision-making utility of
a continuum of fluency-based indicators of foundational Lese skills for third-grade high-stakes 
outcomes. Scientific Studies of Lese, 5, 257-288. doi: 10.1207/S1532799XSSR0503_4



Hva: Kartlegge alle 3 g pr år

Arnesen, Braeken, Baker, Meek-Hansen, Ogden, & Melby-Lervåg (2016). Growth in Oral Lese Fluency in a 
Semitransparent Orthography: Concurrent and Predictive Relations With Lese Proficiency in Norwegian, 
Grades 2–5. Lese Research Quarterly, n/a-n/a. doi: 10.1002/rrq.159



Hva: Finne risikonivå

• Fra PO, pinpointing – hvor skal man starte?

• Der det ”ser ut som” problemet er?

• IKKE NØDVENDIGVIS, kanskje gå lenger tilbake i læringshistorien

• Mer diagnostisk kartlegging - STAS



Videre kartlegging – STAS – pinpoint

• Screening Index – Ortografi (M =53, SD1 = 36, kristisk =17)
– X-lexikalitet -
– Ortografisk lesing – vanlige ord
– Ortografisk lesing – uvanligeord
– Lese ”meningsfulle ikkke-ord”

• Dekodingsindex (M =169, SD1 = 93, kritisk = 30)
– Lese “uvanlige” ikke-ord (1:1 korrespondanse bokstav:lyd) 
– Lese “vanlige” ikke-words (1:1 korrespondanse bokstav:lyd)
– Lese ikke-ord (not 1:1 korrespondanse bokstav:lyd)
– Lese “vanlige” ord (1:1 korrespondanse bokstav:lyd)
– Lese “uvanlige” ord (1:1 korrespondanse bokstav:lyd)
– Lese “vanlige” ord (ikke 1:1 korrespondanse bokstav:lyd)
– Lese “unusual” ord (ikke 1:1 korrespondanse bokstav:lyd)

• Lave skårer på lesing av ikke-ord indikerer problemer med 
Phonics – relasjon mellom bokstav (grafem) og lyd (fonem)



Hvordan: Trene på riktig nivå-pinpoint

• Trene ordlister; tolydsord, trelydsord, tolydsord
setninger, trelydsord setninger.

• Trene via Tempolex og samme lister på papir 



Hvordan: Instruksjon på rett nivå – pinpoint – tool skill

• Ordliste to-lyds ord
ål  sa  tå  sy  få 

ny  ro  ni  av  lo 

ål  is  ni  på  ur 

så  lå  ta  ga  tå 

vi  jo  ha  år  ut 

få  le  ta  å  by 

at  lå  lå  så  ti 

ny  by  lo  et  må 

ål  to  bo  få  i 

ur  ga  to  ur  bo 

ut  jo  i  la  du 

si  ja  ri  av  to 

at  ti  sa  ri  le 



Hvordan: Trene på riktig nivå-pinpoint

• PT-gruppen skåret høyere på screeningindeksen i Mai (M = 86.3, SD = 14.2) enn 
i Mars (M = 64.5, SD = 12.2). Denne forskjellen, MD = 21.8, BCa 95 % CI [28,5, 
14.5] var signifikant, t(5) = 4.54, p = .006, d = 1.85. 

• Også på avkodingsindeksen var skåren høyere i Mai (M = 210.7, SD = 21.5) enn 
i Mars (M = 150.5, SD = 9.8), og forskjellen MD = 60.2 var signifikant, t(5) = 
5.42, p = .003, d = 2.21. 

• Effekt langt over års-tilegnelse for 1. – 4. (d = 1.52 – 0.36) (Lipsey et al., 2012)

Avkodingsindex angir avkoding, altså grafem til fonem

Screening index angir ortografisk lesing, ordbilder/hele ord

Stiplede linjer er M og SD



Resultat

• Fra PO, pinpoint – hvor skal man 

starte?

• Der det ”ser ut som” problemet 

er?

• IKKE NØDVENDIGVIS, kanskje 

gå lenger tilbake i 

læringshistorien

• Mer diagnostisk kartlegging -

STAS



Resultat


