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                                                                  Vedlegg 2 
 
Pedagogisk rapport grunnskole etter kartlegging og 
utprøving av tiltak: 
  
(Underpunktene er å se på som retningsgivende, det viktigste er at et 
helhetlig bilde av barnet, slik pedagogen i skolen oppfatter det, kommer 
frem.)  

 
Navn: Olaus Olsen       
Født:  xxxx 
Skole: Grip skole 
Trinn:  3.trinn 
 
1.Bakgrunnsinnformasjon/skolehistorie 
Olaus bor sammen med mor og storesøster som er 3 år eldre. Før han begynte på 
skolen, gikk han 2 år i Gripstua barnehage. Mor fortalte at han var mye plaget med 
forkjølelser og ørebetennelser som liten. Dette har bedret seg, og han har lite 
skolefravær. Sammenlignet med storesøster, begynte han å snakke sent. Han var 
bortimot 3 år før han snakket i enkle 2-leddsetninger. Uttalen var utydelig, og Olaus 
sliter fortsatt med lydene ’r’ og ’s’. 
I ressursgruppemøte hvor mor og PPT deltok, ble man rådet til å sjekke guttens syn 
og hørsel. Hørselstest ble utført av helsesøster tilknyttet skolen og syn ble sjekket av 
optiker. Det viste seg at han har noe nedsatt hørsel på h.ø. Optiker sier syn samt 
fokus/fiksering/samsyn er i orden. 
 
Problembeskrivelse (vansker eleven har i skolesituasjonen):Olaus har vansker med å 
følge den leseprogresjonen som forventes på trinnet. Han sliter også en del med å 
huske koblingen lyd/bokstav. Han bruker mye energi på avkodingsprosessen, og 
viser liten forståelse av det han leser. Han gir uttrykk for at han ikke er glad i dette 
faget og mener lesing er ”noe tull”.  
Det er tydelig at Olaus vegrer seg for høytlesing. Han gledet seg veldig til å starte på 
skolen, men dette har nå endret seg. Mor sier han prøver å lure seg unna 
leseleksene og han finner mange unnskyldninger for å slippe. I det siste har han gitt 
uttrykk for at han helst vil slippe å gå på skolen. Han har også dårlig utviklet 
håndskrift. Han blander store og små bokstaver, skriften er ujevn og vanskelig å 
forstå, og fingergrepet er svakt. 
 
Forhold av særlig betydning for opplæringen: Klassen Olaus går i, består av 12 jenter 
og 6 gutter. Han sitter sammen med en gutt han trives med. De småprater en del 
sammen og må ofte ”settes på plass”. Klasserommet er stort og vender ut mot en 
byggeplass. Den siste tiden har vi vært plaget med en del støy derifra.  
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Det faglige nivået i klassen er høyt og de aller fleste leser nå med fin flyt. Sosialt sett 
er dette en fin og inkluderende gruppe. Elevene leker mye sammen og guttene 
sparker fotball hvert eneste friminutt. Her deltar Olaus aktivt. 
 
2. Elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter (sterke og svake 
sider) 
Interesser på skolen: Olaus er glad i alle fysiske aktiviteter. Det faget han liker aller 
best er gymnastikk. Han liker å delta på klassens friluftsdager og er spesielt opptatt 
av båter og sjøliv. Han er mye sammen med bestefar, som er fisker, og innehar 
svært stor kunnskap på dette området. I friminuttene deltar han aktivt sammen med 
de andre guttene, da er det mest ballspill det går ut på. 
 
Språklig: Olaus sliter med svak begrepsforståelse på mange områder. Dette gir seg 
utslag i at han ikke får med seg essensen av innholdet i de faglige tekstene. Av og til 
er uttalen såpass dårlig at budskapet er vanskelig å forstå. Han blir ikke mobbet av 
de andre barna, men vi har opplevd enkelte episoder og kommentarer som man 
forstår har såret Olaus (medelever har misforstått, har bedt om flere gjentakelser). 
 
Faglig (i fag og deler av fag): Grunnet lesevanskene og svakt begrepsnivå har Olaus 
vansker i alle teoretiske fag. I norsk og engelsk trenger han mye hjelp, det samme 
gjelder for tekstoppgavene i matematikk. Selve grunnleggende matematikkforståelse 
innehar han, men trenger hjelp til å forstå hva oppgavene spør etter. Dette resulterer 
i at lærer må bruke mye av sin tid til å hjelpe han. Lærer klarer ikke å tilrettelegge slik 
at Olaus mestrer dette på egen hånd. Når det gjelder praktiske fag er han av de 
dyktigste. 
 
Sosialt: Foreløpig er Olaus godt inkludert i barnegruppen. Hans styrke er ballspill og 
god kunnskap om båter og sjøliv. Dette bidrar til at han er en populær lekekamerat. 
Man merker seg allikevel at Ole sliter med mestring i teori-fag og han sier selv at han 
ikke lenger trives noe særlig på skolen. 
 
Trivsel: Olaus sier selv at han ikke liker lesesituasjoner. Han kvier seg også for 
skriftlige arbeider. Det er kun når temaet har noe med sjøliv eller fotball å gjøre, - da 
mangler det ikke på motivasjon. Ole liker også å få skrive på pc. 
 
Læringsstrategier: Han har behov for mye bildestøtte knyttet til tekstoppgaver. Han 
forteller selv at det er mye enklere å forstå og huske en tekst/tema når noen leser det 
høyt for han eller forteller og viser.   
 
Evne til å arbeide målrettet i ulike skolesammenhenger: Når Olaus får et tema han 
interesserer seg for (og mestrer) klarer han å jobbe både iherdig og selvstendig. Når 
tema og tekst er ukjent, ”ramler han helt av”. Da småprater han mye med sidemann 
og har mye kroppslig uro. Ber ofte om å få gå på toalettet. Ved skifte av aktiviteter, og 
i oppstart etter friminutt, trenger Olaus mye tid til å komme til ro. Ved lange 
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undervisningsperioder uten fysiske avbrekk, mister han lett konsentrasjonen og får 
problemer med å holde fokus. 
 
3. Undersøkelser, observasjoner og vurderinger 
 
Kartlegging - tiltak  
Før tiltak: 

DATO: KARTLEGGINGSPRØVE 
/ OBSERVASJON 

 
RESULTAT: 

VURDERING 

 Kartlegging av 
leseferdighet (U-dir )  

 
2 kl. 

O. Ligger under 
kritisk grense på 
alle delprøver(Å 
kjenne 
bokstavene, Å 
skrive ord, Å lese 
ord, Å dele 
sammensatte ord, 
Å lese setninger, Å 
arbeide etter 
skriftl., Å lese 
tekst) 

Holdninger til lesing: O. 
liker å bli lest for, men 
liker ikke å lese selv. 

 

20.09.xx Ordkjedetesten 4 ordkjeder riktig Stanineskåre 2 (høst 
3.trinn ) 

 Carlsten for 3.kl. 
 

10 ord i minuttet Hadde mer enn 15 % 
feil. Han fikk prøven på 
nytt og fikk bruke lengre 
tid. Greide da flere riktig.  

 SPRÅK 6 - 16 Olaus skårer i 
risikogruppen 
samlet sett på 
Minneprøvene, 
Begreper, 
Fonologisk 
bevissthet og 
Grammatikk. 

Virket ukonsentrert og 
urolig.  
 

 S- 40 Setningsleseprøven  
for  4.kl. 

Greide 5 riktige 
avkryssinger 

Læreren leste høyt for 
han. Fikk ikke hjelp til å 
finne det riktige bildet. 

 Observasjon i en 
matematikktime 

Etter felles gjennomgang kommer Olaus ikke i 
gang med arbeidet. Han blir sittende å se seg 
rundt. Etter at læreren har vært og forklart hva 
han skal gjøre kommer han i gang med 
arbeidet 
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Tiltak: 

Hva, omfang, varighet, hvordan, innhold: 
Olaus har deltatt på lesekurs 3 g pr. uke i 3 mnd (okt- jul) sammen med 3 andre 
elever.  
 
Det er blitt lagt vekt på sammenhengen mellom bokstavsymboler og lyd (grafem- 
fonem-korrespond ).  Avkoding ved hjelp av fonologisk og ortografisk strategier også 
vektlagt. Automatisering av de 50 vanligste ordene.  
 
I klassen er det jobbet med begrepsforståelse (ukas ord ). 
 
I matematikk får han ekstra oppfølging av læreren inne i klassen. Det legges vekt på 
å forklare matematiske ord og begreper. Han får hjelp til å lese oppgaver.  
 
I klassen legges det også vekt på struktur og forutsigbarhet. Skoledagen starter med 
å gå gjennom det som skal skje i løpet av dagen.  
 
De voksne som jobber i klassen til Olaus har faste samarbeidsmøter. 
 

 
Kartlegging  
Etter tiltak: 

DATO: KARTLEGGINGSPRØVE KVANTITATIVT 

RESULTAT 

VURDERING 

15.12.xx Ordkjedetesten 7 ordkjeder  riktig Stanineskåre 3 (høst 

3.trinn) 

    

 
Evaluering  
Etter tiltak 

Beskrivelse av situasjonen i dag: 
 
Olaus både kjenner igjen og kan gjenkaller nå alle lydene ut fra bokstavsymbolene 
(grafemene). Han er også sikker på de fleste av de 50 vanligste ordene.  
 
Olaus har hatt utbytte av tiltakene i klassen  (ukas ord ) og gjennom gang  av plan 
for dagen, men endringene er ikke tilstrekkelig for å ha utbytte av bare tilpasset 
opplæring.  
  

 
 
4. Evaluering av tiltak som er prøvd i forkant av henvisningen 
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Hva er prøvd? Siden Olaus sliter med nedsatt hørsel, har vi endret plasseringen hans 
i klasserommet. Han sitter nå nærmere lærer, og er plassert slik at han får benyttet 
hørselen optimalt. I tillegg har audiopedagog hjulpet til med støydempende tiltak i 
rommet. Olaus sier selv at dette har hjulpet. 
Han har deltatt i leseverksted med liten gruppe 3 g/uke i 3 måneder (ref.vedlegg). 
Dette tiltaket har gitt en viss bedring ifht avkoding, men han ligger fortsatt under 
”kritisk grense” ifht læringsmål. 

 
Lærer forsøker så langt som mulig å finne bildemateriell knyttet til tema samt 
forenklet tekst. Mor leser hver dag lesestykkene for Olaus i forkant av egen lesing. 
Hun leser også alle matematikkoppgavene, men sier at leksesituasjonen fortsatt er 
en ”kamp” med lite selvstendig arbeid og liten mestringsoppnåelse. 
Av og til får Olaus benytte pc til hjemmearbeidet, men siden han også trenger å 
styrke håndgrepet og å trene opp håndskriften, - er vi usikre på hvor mye vi skal 
tillate det. 
 
Olaus har fått redusert leksemengde og lavere krav i alle teori-fag. Skolen ser at 
dette har hjulpet litt når det gjelder å makte arbeidsoppgavene fra dag til dag, -  men 
vi ser også at han totalt sett og i stadig større grad henger etter ifh til læringsmål (ikke 
forventet fremgang). Vi er svært bekymret for denne utviklingen og ser at de tiltak vi 
har iverksatt ikke har gitt de resultater vi håpet på. Olaus har benyttet læreverk som 
tilhører lavere nivå og trinn. Dette trives han ikke med, og vil ikke at de andre barna 
får vite det. 
 
5. Skolens forutsetninger for tilpasset opplæring for denne eleven? 
Læremidler: Skolen har benyttet læreverk med nivåinndeling i fagene norsk, 
matematikk og engelsk. Olaus følger det laveste nivået. Vi bruker også pc av og til og 
sporingsoppgaver for å trene på håndskrift. 
 
Lærerdekning: Elevgruppen er forholdsvis liten og vi har ingen assistenter eller 2-
lærer knyttet til klassen. 
Grupper: Leseverksted i liten gruppe (4 elever) 
Samarbeid skole – hjem: Kontaktlærer og mor har månedlige samtaler ifht 
leksemengde og innhold. Dette foregår oftest pr. telefon. 
1 time/uke leksehjelp.    
 
Elevens utbytte av opplæringstilbudet  
Kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 3 – 4. trinn: 
Norsk: ”å kunne begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og 
opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV programmer, framføre 
tekster for medelever, lese skjønnlitteratur og fagtekster med flyt, sammenheng og 
forståelse, vurdere og sammenligne egne og andres tekster, skrive med 
sammenhengende og funksjonell håndskrift. . .” 
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Engelsk: ”. . forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid 
og interesser, både muntlig og skriftlig. Bruke det grunnleggende lydsystemet . .” 
 
Matematikk: ” . .kjenne tall – og plassverdisystemet, utvikle og bruke ulike 
regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både som hoderegning 
og på papiret, kjenne til geometri, måling og statistikk . . ”. 
 
Fag/områder hvor eleven mestrer trinnets læreplan: 
Olaus behersker godt fag med praktisk utforming; gymnastikk og kunst og håndtverk. 
 
Fag/områder hvor eleven ikke mestrer trinnets læreplan: 
I fag som krever gode leseferdigheter og høy grad av begrepskunnskap, er 
mestringen lav. Lese-og skriveferdighetene er svært svake. Her ligger Olaus fortsatt 
på begynnerstadiet. Han trenger å trene mye på forholdet lyd/bokstav og å trekke 
lyder sammen til ord. Han mangler helt flyt i lesingen og klarer i liten grad å forstå 
teksten. 
I engelskfaget (med svært mye hjelp) jobber vi fortsatt med trinnets læreplan (laveste 
nivå) men vi tror ikke dette kan vare lenge. Olaus når ikke kompetansemålene verken 
for avkoding eller forståelse. 
I matematikk mangler han kunnskap om mange fagbegreper, -  og selv om han 
innehar grunnleggende matematikkforståelse, resulterer dette i at han ”sakker stadig 
akterut”. 
 
Som kontaktlærer føler jeg ikke at vi klarer å gi Olaus et godt nok tilbud ifht de 
vansker han har og innenfor tilpasset undervisning. Våre forsøk på tilpasning har til 
en viss grad gitt positive endringer og det ønsker vi å fortsette med, men totalt sett 
ser vi at vanskene han har stadig øker, og bidrar til at han også sliter med dårlig 
selvfølelse og lav trivsel på skolen.  
 

 
 

Underskrift 
 
 
Dato: 

        Kontaktlærer 
  

  


