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Prosjektskisse READ 
 
Tema: Leseprosjektet READ i Agder 
 
Kommunene i Agder har gått sammen om å etablere prosjektet READ Agder som et planlagt 4-årig 
prosjekt. Prosjektet vil bli drevet i regi av Regional koordineringsgruppe for oppvekst og utdanning i 
Agder (RKG Oppvekst og utdanning) hvor alle Agderkommunene er representert. I RKG Oppvekst og 
utdanning deltar også Agder fylkeskommune, Universitet i Agder, fylkesmannen i Agder, 
Utdanningsforbundet Agder og KS Agder. 
 
READ-prosjektet blir gjennomført med egeninnsats fra kommunene og finansielle bidrag fra: 

• Sørlandets Kompetansefond 

• Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 

• Agder fylkeskommune 

• Fylkesmannen i Agder 
 
READ er et akronym for «Research in Educational Achievement and Development» løst oversatt: 
Forskning på skoleprestasjoner og skoleutvikling. I praktisk utførelse er READ et system og en metode 
hvor foreldrene leser sammen med sine barn på en strukturert og planlagt måte.  Forskning viser at 
når foreldre leser daglig med sine barn og har samtaler med barnet om innhold i det som er lest 
(dialogisk lesing), har det en positiv effekt på barnets språk, samt senere lese- og skriveferdigheter. 
READ er prøvd ut og utviklet med stor suksess i Århus, Danmark. Nå ønsker vi å gjennomføre et 
tilsvarende leseprosjekt i Agder. 
 
Prosjektets målsetting 

• Utprøving av ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge i barnehager og skoler. Metoden 
nyttiggjør seg av og strukturerer samarbeidet mellom barnehage/skole og hjem 

• Økt leseglede og leseengasjement for barn og unge 

• Medvirke til gode levekår på Agder 

• Tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse og gode levekår 

• Identifisere, sikre og måle gevinster på kort sikt ( 6 mnd – 12 mnd) og mellomkort sikt ( 12 mnd-36 
mnd) 

 
Målgruppe er barnehager og skoler i Agder med aktørene: 

• barn og unge 

• foreldre 

• ansatte i barnehager og skoler 

• barnehage- og skoleeiere 
 
Bakgrunn for prosjektet er med grunnlag i følgende ufordringer 

• Levekårsurfordringer på Agder (Oxford rapport m.fl.) 

• Leseferdigheter er viktig for den enkeltes utbytte av skole og utdanning – som igjen er avgjørende 
for senere yrkesdeltakelse 

• Gutter og minoritetsspråkliges utgangspunkt for læring (Stoltenbergutvalget m.fl) 
 
Kort om READ 
Definisjon på lesing: «Lesing er å forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster, slik at man kan nå 
sine mål, utvikle sin kunnskap og delta aktivt i samfunnslivet». (OECD, PISA) 
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Børneforskningscenteret i Århus har lagt til grunn effektforskning som viser at foreldreinvolvering har 
stor betydning for leseferdigheter sammenlignet med andre tiltak.  
READ er ment å gi foreldre en mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres aktive involvering i deres 
barns utvikling har sterk og langvarig positiv betydning for barnas utvikling, læring og trivsel. (Oxford 
University) 
 
Følgeforskningen på READ viser at når foreldre leser daglig med sine barn og har samtaler med barnet 
om innholdet i bøkene, har det en positiv effekt på barnets (særlig guttenes) språk og senere lese- og 
skriveferdigheter. 
 
Tilbakemeldingene fra foreldre er gjennomgående positive – både fra barnehage og skole. Ca. 85 % av 
foreldrene i Århus oppfatter READ som nyttig. Mest effekt er for foreldre: 

• som er faglærte sammenlignet med foreldre med mellomlang eller lang utdannelse 

• med innvandrerbakgrunn 

• med lav tiltro til at de kan hjelpe sine barn til å bli bedre til å lese (High self-efficacy) 
 

 
Kilde: Growth Mindset, Carol Dweck. 
 
Praktisk gjennomføring av READ i Århus kommune 
READ handler i kortversjon om å tilgjengeliggjøre bøker og veiledningsmateriell for barn og foreldre. 
Sammen skal dette understøtte: 
 

• foreldrene i å lese sammen med sine barn daglig 

• samtalen om innholdet i tekstene (før, under og etter lesingen) – dialogisk lesing 

• høytlesing i barnehage og 1. klasse med fokus på tekstforståelse 

• lesetreningen på 2-7 trinn med fokus på leseforståelse 

• lysten og interessen for skriftspråket 

• stå-på-vilje/iherdighet 

• den tidlige skrivingen 
 
Det velges ut 5-6 bøker for barnehagen og per trinn. Bøker og veiledningsmateriell leveres ut i en 
«lesebag». Bøkene leveres tilbake, veiledningsmateriellet beholdes. Når alle bøkene er lest, må 
foreldre bruke sitt lokale bibliotek for den videre lesingen. 
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I Århus har de vært tydelige på at lesingen i READ ikke skal forstås og brukes som lekser. Intensjonen er 
at lesingen skal være en naturlig aktivitet som man bare gjør – uavhengig av lekser. Det skal være en 
aktivitet man gjør sammen med foreldrene, og hvor foreldrenes tilbakemeldinger er fokusert på 
barnets innsats fremfor barnets resultater. Nettopp dette har gitt gode resultater.  
 
Prosjektet har hatt fokus på å ikke innebære merarbeid for lærerne i skolen. Lærernes rolle har først 
og fremst vært å anerkjenne at barna har lest – og utrykke det på en systematisk måte med 
klistremerker. De voksne på skolen har også bidratt med den praktiske utdelingen av bøker og 
veiledningsmateriell.  
 
Om READ i Agder 
READ metodikken er en kostnadseffektiv metode med gode resultater for alle barn, og spesielt for 
barn av foreldre med minoritetsbakgrunn, barn av møte med kort utdanning og for gutter generelt.. 
Økte leseferdigheter i tidlige barneår vil kunne ha effekt på læring gjennom hele skoleløpet og ha 
betydning for arbeid, yrkesliv og deltagelse hele livet. Nå ønsker kommunene i Agder å ta i bruk og 
anvende forskningen fra leseprosjektet READ i Danmark. Nasjonale utredninger og forskning i Norge 
har vist at vi må jobbe annerledes for å gi gutter og minoritetsspråklige et bedre utgangspunkt for 
læring (Stoltenbergutvalget m.fl.) Flere rapporter har også pekt på spesielle levekårsutfordringer på 
Agder (Oxford rapport m.fl.) Vi har forventninger til at READ er et verktøy som imøtekommer en del av 
utfordringene som disse utredningene peker på. 
 
Organisering 
Kommunene er de primære partnerne i prosjektet. I alle kommunene vil det etableres en READ-gruppe 
for forankring og realisering av leseprosjektet READ i egen kommune. I etablering av kommunes READ-
gruppe må deltakerkommunen ta utgangspunkt i lokal organisering av oppvekstsektoren, og sikre at 
gruppas sammensetning gjør at kommunens ansvar for faglig utvikling, forankring og gjennomføring av 
leseprosjektet READ realiseres.  Representanter i kommunens READ-gruppe må bestå av 
kommunalsjef oppvekst/ den som har myndighet og representerer oppvekst i sentraladministrasjonen 
i kommunen, barnehage- og skolefaglig rådgiver, representant på vegne av deltakerbarnehagene, 
representant på vegne av deltakerskolene og hovedtillitsvalgt. 
 
Prosjektkoordinator for leseprosjektet Agder vil ha ansvar for å sikre kvalitet, holde fremgang og skape 
et enhetlig prosjekt. Prosjektkoordinator vil sammen med styringsgruppe og kommunens READ-gruppe 
være ansvarlig for både den faglige utviklingen av prosjektet, dialog med alle samarbeidspartnere, 
fremdriften i prosjektet, og opplæring av lærere, barnehagelærere og andre medarbeidere i 
deltakende barnehager, skoler og kommuner. Prosjektkoordinator vil være knyttet til KS Agder. 
 
RKG Oppvekst og utdanning vil være styringsgruppe. RKG Oppvekst inngår i den regionale strukturen 
for kommunesamarbeid i Agder – som sorterer under Kommunedirektørkollegiet Agder. På den måten 
vil arbeidet med READ forankres på overordnet administrativt nivå for regionalt kommunesamarbeid. 
 
KS Agder fylkesstyre som er sammensatt av ordførere og politikere i regionen, vil også involveres i 
prosjektet. Det vil også Ordførerkollegiet og Kommunedirektørkollegiet. 
 
Tentativ tidsplan for prosjektet 
 

År Innhold 

2020 Etableringsfase, forankring i kommunene, ansette prosjektleder, utvikle 
prosjektplan 

2021 Arbeid med oversetting av metodemateriell fra dansk til norsk språk og 
oversette metoden i sin helhet fra en dansk til en norsk kontekst. 
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Etablere en felles struktur for materiell og kompetanse for deltakende 
kommuner 
Opplæring av personale i barnehager og skoler 
Puljevise innføringer i samarbeid med de regionale nettverkene 

2022 Puljevise innføringer i samarbeid med de regionale nettverkene 
Opplæring av personale i barnehager og skoler 
Underveisevaluering 

2023 Puljevise innføringer i samarbeid med de regionale nettverkene 
Opplæring av personale i barnehager og skoler 
Underveisevaluering 

2024 Sluttevaluering 
Grunnlag for videreføring av praksis 
Spredning av metoden i Agder og evt på nasjonalt nivå- 

 
Overføringsverdi til andre kommuner 
Det planlegges for opplæring av ressurspersoner lokalt og nettverk mellom kommunene, slik at 
ervervet kunnskap, kompetanse og erfaring kan videreføres lokalt etter prosjektperiodens slutt. Dette 
er viktig for å sikre en kontinuitet i arbeidet og videreføring av ny praksis. 
 
Prosjektledelse 
Prosjekteier og prosjektleder vil være KS Agder. Styringsgruppe for prosjektet vil være RKG Oppvekst 
og utdanning Agder. 
 
Kristin E. Robstad, leder RKG Oppvekst og utdanning, kristin.eidet.robstad@kristiansand.kommune.no 
Line Håberg Løvdal, nestleder RKG Oppvekst og utdanning, line.haberg.lovdal@e-h.kommune.no  
 
Christiane Marie Ødegård, 90 93 77 18, KS Agder, Christiane.Marie.Odegard@ks.no  
Magnus Mork, 99 32 45 11, KS Agder, magnus.mork@ks.no  
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