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Tilpasset opplæring og tidlig innsats



Bokstavkunnskap ved skolestart

N = 5700 
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Framgang i lesing det første året på skolen

Skolestart Slutten av 1. trinn

N = 5700 

Avkode ord riktig uten tidsbegrensning



Wait to fail?



Hva mener lærere at er de største utfordringene i 
implementering av tidlige tiltak for elever som 
strever med lesing?

Heidi Anita 
Husveg (2014). 

N = 112 



Potensielle hindringer

• Lærere rapporterer at de har for lite kunnskap om 
effektive tiltak (Husevg, 2014; Grimsæth, Torgesen, 2002, 
Solari et al., 2020; Seideberg et al., 2020)

• Mangel på ressurser kan gjøre det vanskelig å gi 
elevene tiltak med tilstrekkelig grad av intensitet og 
systematikk (Husveg, 2014; Torgesen 2002)
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Identifisering av at-risk elever

• Familiær risiko for 
lesevansker

• Bokstavkunnskap

• Fonemisk 
bevissthet

• Hurtig benevning



Undervisningsopplegg

▪Manual med innhold til 
100 økter

▪Hver undervisningsøkt 
besto av 4 deler

1.ABC

2.LES 

3.SKRIV

4.FORSTÅ



Manual som gir innhold til 100 økter



ABC



LES



SKRIV



FORSTÅ
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Studie 1

Tiltaksskoler Kontrollskoler





14.09.2022

Ordlesing

Ikke-risiko vs. risiko <.001

Tiltak vs. kontroll .002

Setningslesing

Ikke-risiko vs. risiko <.001

Tiltak vs. kontroll 0.007

Staving

Ikke-risiko vs. risiko <.001

Tiltak vs. kontroll <.001



Resultater

• Elever i tiltaksgruppa hadde signifikant 
bedre resultater i lesing og staving

• Effektstørrelser mellom 0.4 og 0.75

• Sterkest effekt for gutter og  for elever fra 
familier med lavt utdanningsnivå

Solheim et al., 2018. Efficacy of an early reading intervention in a semi-transparent orthography. A group randomized trial. 
Learning and Instruction.



Hvorfor effekt? 

• Innholdskomponentene

• Høy intensitet

• Stor variasjon

• Økt støtte fra lærer

• Stor grad av 
bevisstgjøring

• Italesetting



Hva så med 
lærernes 
erfaringer?



Opplegget gir rom for at jeg kan ta i bruk 
min faglige kompetanse

Uenig

Verken enig eller uenig

Enig

N = 19



Jeg vil anbefale På sporet-opplegget til andre lærere

N = 19

Uenig

Verken enig eller uenig

Enig
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https://www.uis.no/nb/lesesenteret/paa-sporet

Ressurser: apper, manual etc.



Ressurser til bruk i skolebasert kompetanseutvikling



Ressurser til bruk i skolebasert 
kompetanseutvikling

https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/begynneropplaering/pa-sporet-tidlige-intensive-tiltak

https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/begynneropplaering/pa-sporet-tidlige-intensive-tiltak
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Instructional 
experiments reveal not 
what works but what 
can be made to work

Timothy Shanahan





Studie 2



Implementering

Implementering utfolder seg over tid og 
gjennom ulike faser

Implementering foregår i komplekse 
kontekster med deltakere på ulike nivå

Det er et toveis forhold mellom tiltaket 
og konteksten det skal implementeres i  -
begge må trolig tilpasse seg hverandre



Implementering

Mulige barrierer

- Mangel på autonomi eller opplevd 
relevans

- Knapphet på ressurser

- For mye arbeid å forberede tiltaket

- Gjennomføring uten tilstrekkelig 
forståelse for drivende mekanismer

- Avgjørelser om lokale tilpasninger 
tas på «feil» grunnlag

Implementeringsstrategi

- Konsensusdiskusjoner

- Innkjøp av materiell

- Forberede nøkkelpersoner

- Kurs for lærere i forkant av tiltaket

- Støtte fra fagpersoner ved 
Lesesenteret underveis 



Prosedyre

• Totalt 42 skoler

• Hele skoler ble randomisert til å inngå i en kontroll- eller 
tiltaksgruppe

• 32 tiltaksskoler og 10 kontrollskoler

• Alle elever ble kartlagt 3 ganger: 
• ved skolestart (August), 

• like før intervensjon (Oktober)  

• like etter gjennomført intervensjon (April)

• Vi identifiserte «risikoelever» på bakgrunn av kartlegging i 
oktober



Resultater: leseferdigheter

Elevresultater

• Kommunene snudde en negativ trend

• Signifikant færre elever med svake 
leseferdigheter i tiltaksskolene 

• 40-50% redusert sjanse for å være «i 
risiko»  dersom du var elev i en 
tiltaksskole

• Sterkest effekt for gutter og for elever 
fra familie med lav utdanning

Solheim et al., (under review). Closing the gap. Lessons learned from a large-scale implementation of a program for preventing reading difficulties.



• Avviker gjennomføringen 
fra den opprinnelige 
studien?
• Ja – ikke alle risikoeleven 

fikk tiltaket og noen ekstra 
elever fikk tiltaket

• Stor variasjon i hvor mange 
økter den enkelte elev 
mottok

Solheim et al., (under review). Closing the gap. Lessons learned from a large-scale implementation of a program for preventing reading difficulties.

• Hvordan begrunnes 
avvik? 
• Hensyn til 

gruppesammensetning og 
antatt utbytte

• Vurderinger av framgang

• Elevers og foreldres egne 
ønsker

Resultater: implementering




