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Prosjekttittel:  

Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende organisasjon. 
 

Prosjektnummer, fylkeskommune, 

kommune 
08/500  

Inderøy kommune  

Kategori/tema Tidlig intervensjon 

 
-for å gjøre elevene raskt til funksjonelle lesere 

  
-for å avverge at elever skal få vansker med lesingen 

 
-for å identifisere og hjelpe elever som sliter/vil komme til å slite     

med lesingen.  
 

Dette arbeidet begynner i barnehagen. 

Skoler/barnehager: Sakshaug skole, 1.- 7, i samarbeid med Sakshaug barnehage 

Kompetansemiljø: HiNT, Høskolen i Nord-Trøndelag,  
Steinar Nebb, Ole Meyer Kjerkol og Eirik Irgens 

 

 

Prosjektet beskriver seg selv – mai 2010: 

Utgangspunktet for å søke om prosjektmidler var visjonen om at barn og elever i Inderøy kommune skulle få 
oppleve mestring og utvikle en positiv selvforståelse i forhold til lesing. Det pedagogiske hovedmålet har vært 

gjennom tidlig intervensjon å minimere behovet for spesialundervisning på grunn av lesevansker i Inderøy 
kommune. Skulle vi klare dette, måtte vi ha et organisatorisk hovedmål. Det lød: Refleksjon og fokus på 

kunnskap skal bidra til oppfyllelse av det pedagogiske hovedmål.  
 

Prosjektet har utviklet og tatt i bruk et kvalitetssikringssystem for leseopplæringa ved skolen som har som mål å 
forebygge lesevansker i 1. og 2. klasse og styrke leseferdigheten i 3. – 7. klasse. I tillegg sikrer ”Plan for 

kvalitetssikring av leseopplæringa ved Sakshaug skole” at elever med svak faglig progresjon i leseutvikling, blir 
tidlig identifisert. Tidlig innsikt, fører til tidlig tiltak slik at elever som har normale forutsetninger, raskt kommer 

inn i et fornuftig læringsløp og slik blir funksjonelle lesere. Planen som er meget systematisk lagt opp, har 
tiltakspakker på individnivå. Det er etablert en ordning med en lesekonsulent som trår til og hjelper elever 

screening viser har behov for hjelp og når problemer dukker opp underveis.   
 

I samarbeid med Sakshaug barnehage har vi utviklet og tatt i bruk en plan for samarbeid om overgangen 

barnehage – skole med fokus på leseopplæring. Planen legger opp til i tillegg til sosiale og sosialiserende tiltak 
et systematisk samarbeid om tidlig intervensjon og leseopplæring. Målet er at skolestarterne skal være godt 

forberedt til begynneropplæringen i lesing. Pedagogene i barnehage og skole får gjennom denne planen gode 
kunnskaper om hverandres pedagogiske arbeid, både teoretisk gjennom kunnskapsdeling og praktisk gjennom 

hospitering hos hverandre der de får observere og delta i det daglige arbeidet med barna/elevene. Skolens 
pedagoger blir godt kjent med skolestarterne før de begynner på skolen og barnehagens pedagoger besøker 

skolestarterne og samhandler med dem utover høsten det første året som skoleelever. Planen involverer og 
forplikter foreldrene til å delta i det lesestimulerende og leseforberedende arbeidet i barnehagen. Dette foregår i 

barnehageforeldremøter der 1. klasselærerne, som alltid er de samme år for år for å kvalitetssikre lese- og 
overgangsarbeidet, deltar og forteller om begynneropplæringen i lesing i skolen. Betydningen av 

foreldreengasjement blir poengtert og synliggjort. Pedagogene i barnehagen veileder foreldrene i hvorledes de 
kan hjelpe til med eget barns leseutvikling. Dette veiledningsarbeidet mot foreldrene fortsetter i skolen.   

 
Det har blitt utarbeidet en helhetlig leseopplæringsplan for skolen under prosjektperioden: ”Slik gjør vi det ved 

Sakshaug skole – strategier for at elevene skal bli funksjonelle lesere.” Den planen har krevd nytt leseverk med 
et helhetlig opplegg for 1. – 7. klasse. Fonten i leseverket, abc_, blir brukt i opplæringen og på alt skriftlig ved 

skolen. Det blir brukt små bokstaver i leseopplæringen frå første skoledag. Skrifttypen ved skolen er stavskrift.  
Planen inneholder en oversikt over lese-/læringsstrategier egnet for de ulike trinn. 
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Planen for den enkelte klasse inneholder kompetansemål, opplegg for teknisk lesetrening, leseforståelse og 

motivasjon. Den bygger på pilarene mestring, motivasjon og foreldremedvirkning. 
 

Under utarbeidelsen av leseopplæringsplanen og planen for overgang barnehage – skole med fokus på 
leseopplæring har vi arbeidet evidensbasert. Kunnskap fra forskningen om hva slags leseopplæring som 

fungerer/gir læringsutbytte har blitt koblet med pedagogenes teoretiske kunnskaper og deres erfaringer, en 

realkompetanse lærerne har delt med hverandre. Disse kunnskapene har blitt reflektert, noe som har ført til at 
vi har forsterket det vi har vært gode på, forkastet det vi har sett og innsett ikke har hatt læringseffekt samt 

fornyet oss der det har vært nødvendig. Ved skolen er det ikke lenger tro og synsing som er rettesnoren ved 
valg av opplæringsmetoder. 

 
Skolen har i løpet av prosjektperioden halvert tallet på elever som mottar spesialundervisning etter 

enkeltvedtak. Fra høsten 2010 er det ingen elever som mottar spesialundervisning der lesevansker er 
primærvansken. 

 
Vi ser en gradvis forbedring på elevresultater på Utdanningsdirektoratets obligatoriske kartleggingsprøver i 

lesing for 1., 2. og 3. trinn. 
 

Skolestarterne er blitt langt mer og bedre forberedt til skolestart og begynneropplæringen i lesing.   
 


