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Nivå 1 
Universell intervensjon 
(for alle elever) 
• Forebyggende - proaktiv  
• Direkte undervisning av  
   forventninger til atferd 
• Positiv anerkjennelse og  
   oppmuntring 

Nivå 1 

Universell intervensjon 

(for alle elever)  

• Forebyggende - proaktiv 

• Klassens kjernestoff 

• Evidensbasert  

  undervisningsopplegg  

Ø
ke

 a
n

ta
ll 

e
le

ve
r 

M
e

r in
te

n
siv stø

tte
 

RtI: Et kontinuum for kartlegging og vurdering av atferd og skolefaglig utvikling, undervisning,  veiledning og oppfølging 
integrert på tre nivåer 

 

Nivå 2 
Selektert intervensjon 
(for noen elever i lav risiko) 
• Enkel funksjonell atferds- 
   vurdering/atferdsstøtteplan 
• Gruppetiltak med  
   individuelle mål 

Nivå 2 
Selektert intervensjon 
(for noen elever i lav risiko) 
• Gruppetiltak med  
   individuelle mål basert på 
   kjernestoffet 
• Målrettet og tilpasset 
• Hyppig respons 

Nivå 3 

Indikert intervensjon  

• Intensiv sosial ferdighets- 

   trening 

• Komplett funksjonell atferds- 

   vurdering/atferdsstøtteplan 

• Familie 

 

Nivå 3 
Indikert intervensjon 
(for enkeltelever) 
• Vurderingsbasert 
• Intensiv daglig “dose”  
  i smågruppe 
 

 
 

NOEN 

ALLE 

Kartlegging alle elever 

Atferdsmessige tiltak 
(med kvalitetsmål) 

Skoleomfattende modell 
for elevenes mestring og 

ferdighetsutvikling 

FÅ 

Skolefaglige tiltak  
(med kvalitetsmål) 
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Respons til intervensjon (RtI) 

• Tradisjonelt syn er basert på å identifisere elevenes 
funksjonssvikt som hinder for utvikling og læring 
(sykdom) – skille ut svake elever (”wait to fail”) 

 

• RtI er basert på risikovurdering med utgangspunkt i at 
alle barn har muligheter for positiv utvikling og læring 
(mestring) i et vanlig skolefellesskap 

– Tidlig intervensjon - gradert intensivering for å nå 
oppsatte kompetansemål 

– Forebyggende intervensjoner i klassen 

– Integrerer kartlegging og oppfølging 

– Inkluderingsprinsippet (individ/system) 
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Hva er ”Respons til intervensjon – RtI”? 

 

• En tilnærming for å fremme elevenes læring og 

utvikling gjennom nøyaktig og systematisk 

kartlegging av elevenes læringsutbytte og bruk av 

kartleggingsdata for tidlig tilpasning og oppfølging 

av opplæringsstøtte (intervensjon) i forhold til  til 

den enkelte elevs behov 
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Vurderingsbegreper 

”Benchmark”  

• kort vurdering(kartlegging) av elevenes ferdighetsutvikling 

(skolefaglig/sosialt) basert på hva som er forventet utviklingsnivå på 

alderstrinnet. Hvilke elever er i god utvikling – hvilke elever trenger 

mer individuell støtte? 

 

”Progress Monitoring»  - Oppfølgende kartlegging 

• regelmessig og gjentagende vurdering (kartlegging) av elevens 

utbytte  av de tilpassede intervensjonene. Virker det eller må vi 

foreta endringer? 
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Prosedyremodell for RtI beslutninger  
Prosedyresteg Beslutningsspørsmål  Data 

1. Identifiser 

behov 

Er det elever som trenger støttetiltak? 

Hvor mange? Hvem? 

Kartleggingsdata (screening) 

2. Valider behov 

(nøyaktighets-

sjekk) 

Er vi sikre på at de identifiserte elevene 

har behov for støttetiltak? 

Utdypende 

testdata/funksjonsvurdering 

(diagnostisk vurderingsdata) og 

nødvendig tilleggsinformasjon 

3. Planlegg og 

implementer 

støttetiltak 

(intervensjon) 

Hvilket nivå av støttetiltak for hvilke 

elever? Hvordan gruppere elevene? 

Hvilke mål, spesifikke ferdigheter, 

program/metoder/innlæringsstrategier? 

Utdypende testdata/ 

funksjonsvurdering (diagnostisk 

vurderingsdata) og nødvendig 

tilleggsinformasjon 

4. Evaluer og 

modifiser 

støttetiltak 

Har støttetiltaket (intervensjonen) den 

tilsiktede effekt for den enkelte elev? 

Oppfølgende kartlegging og 

systematisk evaluering av 

tilgjengelig intervensjonsdata 

5. Evaluer 

læringsutbyttet 

Den enkelte skole: Hvor virkningsfulle er 

de universelle forebyggende 

intervensjonene (nivå 1)? De selekterte 

(nivå 2)? Og de indikerte (nivå 3)? 

Vurdering av læringsutbytte 
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Hattie:  Visible learning for teachers (2012) 

 

«Hinch – point of 0.40 (ES) as the benchmark for assessing the 

influence that teachers have on achievement (a visible difference to 

students learning) 

 

A list of influences on achievement: 

 

Rank 3  -  Response to Intervention  ES 1.07 

Rank  4 -  Providing formative evaluation ES 0.90 

 

(900 meta-analyses)  
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The «data-teams» model (Hattie 2014) 

 

• The most sucessful method is where a small team uses a data-driven 

 structure, disaggregate data, analyse student performance, set goals  

 engage in dialog and create a plan to monitor student learning and  

 teacher instructiion 

 

 

«all teachers adminster a common assessment that leads to regular 

formativ interpretations» 
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    Sosial 
 kompetanse 

Problem- 
atferd 

Skolefaglig kompetanse 

-.330 .547 

-.758 
Gresham, 2005 9 



Språkutvikling – leseutvikling – prososial atferd 

• Stor sammenheng mellom språkforståelse i førskolealder og 

leseforståelse i skolealder (Elleman,mfl.,2009; Frost,m.fl.,2009; 

Hagtvet, 1996,1997; Hagtvet,m.fl.,2011; Lyster,2000; Melby-

Lervåg,2011) 

 

• Språkutviklingsvansker predikerer lesevansker som igjen gir økt risiko 

for lav skolefaglige mestrings- og prestasjonsmotivasjon som i sin tur 

kan påvirke sosial atferd og mental helse… (Hagtvet, mfl., 2011; 

Melby-Lervåg, 2011; Løge & Thorsen, 2005; Ottem & Lian, 2008) 

 

• God leseutvikling grunnleggende for annen skolefaglig 

ferdighetsutvikling og kunnskapstilegnelse (Algozzine, et.al., 2011) 
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Universell kartlegging – sosiale 

ferdigheter 
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Kartlegging av sosiale ferdigheter i 

læringssituasjonen 

Elementary Social Behavior Assessment” (ESBA) 

” 12 vurderingsledd for  

• Universell kartlegging – 3-punktskala 

• Oppfølgende kartlegging – 6 punktskala 

• Datavurdering  

• Basert på  

• ”Walker Survey Instrument”: WSI (Walker & McConnell, 1988) 

• ”Systematic Screening for Behavior Disorders”: SSBD (Walker & Severson, 

1992; 2002) 

• ”SBS Inventory of Teacher Social Behavior Standards and Expectations” 

(Walker, 1995) 
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Elev: ________           Dato: ______            Klasse: ____     Lærer:_____________ 

Universell kartlegging Område 
F=fag; S=sosialt; A=atferd 

  3 2 1 F S A 

1. Hører godt etter når læreren snakker og gir beskjeder. 
a. Vender seg mot deg når du snakker. 

b. Ser på deg og hører etter. 

c. Er oppmerksom og får med seg det du sier. 
   

      

1. Følger lærerens beskjed.  
a. Tar frem nødvendig materiale. 

b. Går fort i gang med arbeidsoppgavene. 

c. Begynner med det han/hun er bedt om å gjøre uten å somle. 
   

      

1. Arbeider selvstendig og organisert.  
a. Gjør sitt beste. 

b. Er engasjert. 

c. Forhaster seg ikke. 

d. Gjør en ting om gangen. 

e. Holder seg til oppgaven. 

   

      

1. Sitter ved plassen sin (pulten) og jobber. 
a. Arbeider konsentrert. 

b. Fullfører oppgaven innenfor tildelt tid.    
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Universell kartlegging – leseferdighet 
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Kartlegging og vurdering av leseferdighet 2.- 5. 

klasse  
 

• Utvikling av en norsk versjon av DIBELS” – ”Dynamic 

Indicators”of Basic Early Literacy Skills ” med innhold som er 

tilpasset norske elever 

   (CTL - Center on Teaching&Learning, Univerity of Oregon) 

 

• Leseflyt er en av de beste målene for leseferdighet 

     - avkoding 

  - nøyaktighet  

  - automatisert prosess - flyt 

  - forståelse 

 

 



Benchmark 

• Kartlegging 3 ganger i året (høst, vinter, vår)  

• Alle elever leser høyt tre forskjellige tekster av lik vanskelighetsgrad 

ved hver kartlegging (1 minutt) – til sammen 9 tekster. 

• Antall riktige ord telles – nøyaktighetsprosent - kvalitet på lesingen 

• Kompletteres med ”Gjenfortelling av innhold” 

• Understreke at hurtiglesing uten forståelse verken er hensikt eller mål for 

kartleggingen 

• Oppdage ”hurtiglesere” som ikke får med seg innholdet (noen få) 

• Inndeling i percentiler 

• Under 20 percentilen – indikerte tiltak 

• Mellom 20 – 40 percentilen – selekterte tiltak 

• Over 40 percentilen – universelle tiltak 
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Percentil tabell 2 oppdatert versjon 2015  
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”Progress Monitoring” – Oppfølgende kartlegging 

• 15 tekster på hvert trinn – lik vanskelighetsgrad 

 

• 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) 

 

• OK -tekstene kan være på klassenivå eller under (avhengig av 
lesenivå) 

 

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

• Complete sample: 

• 2377 heterogeneous students (grades 2-5) – 5 cohorts - enrolled in 

21 schools across Norway during two school years (2012-14) 

 

• Present study: 

• Cohort 1 (N=528) (2nd graders in 2012-13)  

•  255 girls -273 boys 

•  447 monolingual 

•  29 bilingual one parent  

•  52 bilingual both parents 



Measures 

State Factor 

# Items 

(Passages) Chronbachs Alpha 

ORF1 (T1) 3 .988 

ORF2 (T2) 3 .987 

ORF3 (T3) 3 .986 



Alle elever 

på hvert 

trinn 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Universell 

kartlegging 

Høst Vår 

 
 

Supplerende 

5-10% 

Kjerne 

80-90% 

Tilleggsvurdering 

Intensiv 1-5% 

 

Ingen 

Individuell 

vurdering 

Individuell 

vurdering 

Differensiert 

smågruppe-

undervisning i 

forhold til 

ferdigheter 

Fortsetter 

med ordinær 

undervisning 

Individuell 

undervisning 

Undervisning Resultater/ 

oppfølging 

2 pr. måned 

Trinnvis 

vurdering i 

klasserom 

Vinter 1pr. måned 
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1 

 VOKAL 
Kristian Nilsen 



2 

 
 

 

Vurdering Og Kartlegging Av Læring 
 

87% av skolene i Norge er brukere av verktøyet 
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• får et enkelt og brukervennlig system som effektiviserer håndteringen av 

kartleggingsprøver og kartleggingsverktøy. VOKAL gir læreren kontroll over 

gjennomføringen av hver enkelt kartlegging, og får en oversikt som gir god 

mulighet til å følge opp resultatene på hver enkelt elev. 
 

– Bedre oppfølging av enkelteleven 

– Sparer tid 

– Fanger opp elever under bekymringsgrense 

– Har «alt» samlet på et sted 

– Mer profesjonell i møte med foreldre 

– Overtar «kartlagte» elever 

 

 

 

Læreren  
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• får standardisert hele skolens arbeid med kartlegging, og kan følge opp 

lærerne i gjennomføringen og oppfølging av hver enkelt elev. Skoleleder 

kan ta ut status på gjennomføring og se aggregerte resultater for hele 

skolen i visuelle rapporter og grafer. 
 

– Sikrer god oppfølging av alle skolens elever 

– Bruker resultatene i team-arbeid 

– Planlegge ved hjelp av historiske data 

– Kontrollere at prøver blir gjennomført 

– Sikrer gode overganger 

– Mindre sårbar for utskiftinger i personalet 

– Dokumenterer resultater 

 

 

 

 

Skolelederen  
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• får standardisert hele kommunens arbeid med kartlegging, og kan følge opp 

skolene i gjennomføringen. Skoleeier kan ta ut status på gjennomføring og 

se aggregerte resultater for hele kommunen og de enkelte skolene i visuelle 

rapporter og grafer. 
 

– Kan se skolenes utvikling 

– Kan sammenlikne skolene i kommunen 

– Brukes i skolebesøk 

– Kontrollere at prøver blir gjennomført 

– Sikrer gode overganger 

– Mindre sårbar for utskiftinger i personalet 

– Dokumenterer resultater 

 

Skoleeier 



6 
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Innhold i VOKAL 
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Kartleggingsprøver 

• Lesing, Regning, Engelsk    Utdanningsdirektoratet 

• Carlstens lesetest                                    Cappelen 

• Ordkjedetesten                                                    Logometrica 

• M – testen                                           PP-Tjenesten 

• STAS                                                   PP-Tjenesten 

• Arbeid med ord                                    Arbeid med ord 

• S-40                                                                       Logometrica 

• Alle Teller (papir)                                               Matematikksenteret 

• Språk 6-16 + 5-6                                                   Statped 

• Læringsstøttende prøver                                   UDIR 

• Ringeriksmaterialet                                     CappelenDamm 

• Kartlegging av                                                     Atferdssenteret 
       leseferdighet 
• Kåre Johnsen – orddiktat                                        PP-Tjenesten 
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• SOL – Systematisk Observasjon av Lesing 

• LUS – Lese Utviklings Skjema 

• Leselos – Lesesenteret 

• SUM – Systematisk Utvikling av Matematikk 

• Språkkompetanse i grunnleggende norsk 

• Svømme- og livredningsopplæring (NSF) 

• Nasjonale prøver 

 

Annen kartlegging og vurdering 
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• Gyldendal 
• Multi 

• Maximum 

• Salto 

• Fagbokforlaget 
• Kartleggeren 

• Aschehoug 
• Matemagisk 

• Quest 

• CappelenDamm 
• Tusen millioner 

• Faktor 

• Radius 

• Stairs 

 

 

Forlag 
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Takk for oppmerksomheten! 

Conexus 

Grønland 32B 

3045 Drammen 

Tlf 02182 

www.conexus.no 

Kristian Nilsen       

   Konsulent VOKAL 

959 17 800 

kni@conexus.no 

 


