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1: INTRODUKSJON:  E-LÆRINGSMODULENE  OG  TESTINGEN.   

 

Intellectual Output (IO)  3 for melodiprosjektet var design/utvikling og til slutt testing av en 

pakke med  E-læringsmoduler.  Dette arbeidet ble administrert av vår partner  CRIA med 

innspill fra alle andre partnere for å utvikle de endelige modulene som skal brukes og testes 

av lærere og andre eksperter fra hele partner interessentnettverkene. 

IO3 tilbyr både et teoretisk rammeverk og praktisk veiledning, med øvelser som gir innsikt 

og mulighet for lærere til å dra nytte av forskningen og analysen som ligger til grunn for 

modulene som tilbys.   

MELODIEN NÆRMER SEG 

 Fire opplæringsmoduler - presenteres for å støtte undervisnings- og 

utdanningsstøttepersonellet i utdanningsintervensjonen med barn og unge som kan 

ha noen vanskeligheter med å lære.  

 Disse fire tilnærmingene ble valgt ut fra kompetansen til partnerne som produserte 

og  utviklet dem, og hullene som er identifisert i faget - det være seg i litteraturen 

eller i utdanningsintervensjonsinstitusjonene selv. 

 

Modulene som er utviklet er vist nedenfor med en kort synopsis av hver: 

FORELDRES ENGASJEMENT 

 

Name of the Module: PARENTS ENGAGEMENT 

Theoretical contents 

 

Reflection on the families and school collaboration in educational 

processes. Analysis of different parent involvement models.  

 

Practical proposals 

 

Tips and recommendation on involving families in educative 

environments. 

Proposals on training activities for Parent mentors. 

 

Age range of the 

students involved 

 

Mandatory education (usually 3-16 years old) 

Beneficiaries 

 

Schools and families 
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VEILEDNING 

 

 

ADMINISTRASJON AV KLASSEROM 

 

 

 

Name of the Module: MENTORING 

Theoretical contents 

 

Concept of mentoring (definition, characteristics and principles) 

Analysis of different mentoring models and their stages 

 

Practical proposals The GROW model of mentoring. 

Age range of the 

students involved 

 

Last years of mandatory education (14-17 years old) 

Beneficiaries 
Young people with a Learning Disorder and at risk of Early School 

Leaving. 

 

Name of the Module: CLASSROOM MANAGEMENT 

Theoretical contents 

 

Definition of the classroom management concept and its importance in 

learning environments. Definition of management styles. 

Revision of 

Recommendations on the development of relational skills. 

 

Practical proposals ----- 

Age range of the 

students involved 

 

Mandatory education (usually 3-16 years old) 

Beneficiaries All students. 
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KLAR TIL Å LESE 

 

 

 

AMBISJONER FOR TESTINGEN 

 

IO3: å engasjere en  minimum  50 personer fra målgrupper og interessenter (påtvers 

avmelodipartnerskapet)   og be dem om å teste materialene, gi tilbakemelding og evaluere 

nytten av materialene som er utviklet. 

Vi ble enige om at både IO2 og IO3 skulle utvikles samtidig med ledelsen av prosjektet, slik 

at IO2 Teachers verktøysett og IO3 e-læringsmoduler kan brukes sammen. 

På vårt partnerskapsmøte i Oslo i april 2019 hadde vi blitt enige om en tidsplan for testing 

av materialene og ble enige om at ved vårt partnerskapsmøte (planlagt for Barcelona i 

november 2019) at materialene våre skulle sluttføres. 

Mens det oppstod noen små forsinkelser under utviklingen av materialene  , gikk vi inn i jan 

2020 med materialene våre klare til å testes.   

Dessverre ble testplanene våre veldig påvirket tidlig i 2020 på grunn av 

koronaviruspandemien, og dermed, som med de fleste ting på den tiden, måtte vi omarbeide 

våre handlinger og planlegge for nye måter å engasjere lærere og testmaterialer på.  Det 

Name of the Module: READY TO READ 

Theoretical contents 

 

Definition of different types of cognitive and learning styles. 

Theorethical models of reading. 

 

Practical proposals 
Strategies to encourage understanding of texts 

Resources and exercises to enhance the reading abilities of students. 

Age range of the 

students involved 

 

 

Students enrolled in levels on which they are able to understand the 

fluency of texts and specific vocabulary (approximately 9-14 years).  

 

Beneficiaries 
Students that present a diagnosis compatible with any Learning 

Disorder, mostly related to reading skills. 
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siste året har det vært identifisert betydelige problemstillinger som har påvirket 

prosjektmilepælene som oppnås. 

Men som ordtaket sier, "showet må fortsette! " 

Partnere engasjerte skoler, var mulige, individuelle lærere, veiledningseksperter, 

støttepersonell og andre for å be dem om å delta i testprosessen, og vi er glade for å 

registrere mer enn 70 returnerte evalueringer.   

Denne rapporten vil gi en oversikt over informasjonen som er gitt som en del av 

evalueringsøvelsen, og vil gi noen innledende tilbakemeldinger og tanker fra de som er 

involvert i testingen av materialet. 

Jeg vil takke   lærerne og andre ansatte som var involvert i testingen av materialer på dette 

tidspunktet, på bakgrunn av den globale pandemien, da de fleste av oss fikk snudd vårt 

profesjonelle og personlige liv opp ned.  Vi  kunne ikke ha oppnådd resultatene for testingen 

uten din innsats, og hele Melody-partnerskapet er veldig takknemlige for den støtten. 

 

EVALUERINGSRAPPORT 

GEMS NI har ansvaret for å fullføre evalueringsrapporten, men som nevnt ovenfor er 

ingenting av dette mulig uten støtte fra alle partnerne og deres bredere interessenter, og 

selv om det ble møtt betydelige utfordringer, ikke minst pandemirelaterte problemer, føler vi 

at vi har fått tilstrekkelig tilbakemelding til at vi kan presentere denne informasjonen. 

Vi ba de som var involvert i testingen om å gi tilbakemeldinger rundt et bestemt sett med 

evalueringsspørsmål  på tvers av flere  viktige områder, og ba respondentene om å skåre 

nytten av materialene ved hjelp av en 1 – 10 scoringsmetodikk.  (1 er 

minimumspoengsummen og 10 er maksimum).  Med  respondentens  informasjon i 

numerisk format har vi brukt denne informasjonen til å produsere grafene som er inkludert i 

denne rapporten. Med scoringen som tillot maksimalt 10 poeng, bestemte vi oss for at en 

poengsum over 7 ville bli ansett som en positiv refleksjon av materialene. 

Under de returnerte evalueringssvarene er delt inn i nøkkelområdene som ble  dannet  av  

evalueringsskjemaet.   

 

 

 

GENERELL STATISTIKK 

Vi fikk totalt 74 svar, når det gjelder fullførte evalueringer fra de som var involvert i testingen.   



7 

 

Nedenfor vil du se prosent/statistiske sammenbrudd på flere  sentrale områder som vi mente 

var viktige for prosjektet. 

FIG. 1 INDIKERER BIDRAGET TIL EVALUERINGSØVELSEN FRA HVER AV MELODY 
PARTNERS  

 

På tvers av partnerskapslærerne og 

medarbeiderne var engasjert for å hjelpe til med 

å teste og evaluere materialene, viser Fig 1 en 

sammenbrudd av de involverte nasjonene. 

 

 

FIG. 2 

 

FIG. 2 GIR OSS EN OVERSIKT OVER ALDEREN 
PÅ RESPONDENTENE. 

 

 

FIG. 3 

FIG. 3 GIR OSS LITT INNSIKT I DEN SPESIFIKKE 
FAGLIGE BAKGRUNNEN TIL DE SOM FORETOK 
TESTINGEN (DER DENNE INFORMASJONEN VAR 

TILGJENGELIG)  

 

Vi var glade for å se en rekke faglige bakgrunner 

involvert i testing av disse materialene. 

FIG. 4 
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FIG. 4 VISER KJØNNSFORDELINGEN TIL DE 
SOM ER INVOLVERT I TESTING.  

 

 

 

 

KUNNSKAP OM OG BRUK AV MODULENE. 

FIG. 5 – VI BA RESPONDENTENE ANGI OM MODULENE GA DEG NØDVENDIG 
INFORMASJON OM PROBLEMSTILLINGENE KNYTTET TIL LÆREVANSKER? 

 
89% av de som svarte var enige om at modulene ga nødvendig informasjon med bare 

11% som indikerer at noe forbedring kunne være nødvendig. 

FIG. 6 

 

63 av 74 (85 %) av respondentene indikerte at de trodde materialene som ble gitt ville 

være nyttige for integrasjon med tradisjonelle opplæringsmodeller som for tiden brukes. 

Nedenfor kan du se noen av tilbakemeldingene fra de som er involvert i testing med 

direkte kommentarer hentet fra evalueringsdokumentet. 
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 "De (materialene) tar hensyn til hvordan eksisterende jobber med studenter med LD 

og unngår å jobbe på samme måte med studenter." 
 

 "De representerer et veldig berikende supplement til tradisjonelle treningsmodeller." 
 

 – De kan være nyttige og kompatible med tradisjonelle. Noen ganger må ulike 
metoder anvendes i intervensjonen med en student. 

 
 "Nyttige tips og ideer, for å sjekke ut hva som kan fungere for gruppen du arbeider 

med." 

Vi ønsket å få en dypere forståelse av hvor nyttige modulene som ble utviklet, kunne være 

til bruk i klasserommet eller i situasjoner der vurdering/evaluering av lærevansker 

forutsettes, fig. 7 nedenfor indikerer at 87% av respondentene svarte positivt på dette 

spørsmålet, og dette får oss til å tro at modulene våre potensielt kan brukes i 

klasserommet for å hjelpe og støtte arbeid med de med lærevansker. 

FIG. 7 

 

 

Vi spurte respondentene om de mente at materialene kunne være nyttige i samspillet 

læreren/treneren kan ha med familiene til barn med lærevansker. 

FIG. 8 
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Som det fremgår av Fig 8 indikerte mer enn 86% av respondentene positivt at de tror 

materialene våre kan brukes til å dra nytte av samspillet mellom barn, lærere og deres 

familier.  Dette er en viktig del av Melodi-materialene, vi identifiserte tidlig i vår utvikling av 

materialer og gjennom diskusjon at det å involvere familien med prosessen med å støtte 

unge mennesker med læringsproblemer er et viktig aspekt som trenger omsorg og 

oppmerksomhet.  Bygging av relasjoner med lærer, student og 

forelder/verge/omsorgsperson kan være avgjørende for at eventuelle intervensjoner skal 

kunne gjennomføres. 

 

 

 

 

 

 

METODIKK 

Vi ønsket å fastslå: Hvor nyttig/relevant informasjonen var, knyttet til innholdet i modulene, 

i forhold til de 3 følgende områdene: 
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KLASSEROMSINSTRUKSJONER, SCREENING OG GRUPPEINTERVENSJON AV HØY 
KVALITET 

 

84% av respondentene var positivt enige om at materialene våre representerte god kvalitet 

for bruk med klasser og grupper av studenter, igjen er dette viktig for å oppmuntre til 

inkluderende utdanningslevering og sikre at ingen barn er isolert basert på deres egen 

individuelle læringsevne. 

FIG. 10 MÅLRETTEDE INTERVENSJONER 

 

82% av respondentene indikerte at de trodde materialene våre kunne brukes positivt ved å 

målrette spesifikke intervensjoner for unge mennesker med læringsbehov.  Vi bestemte oss 

for å utvikle materialer som kan brukes på tvers av generelle lærevansker og har innvirkning 

på flere forskjellige problemer.  Dette var noe partnerskapet var opptatt av å gjøre siden 

begynnelsen av Melody-prosjektet, og vi håper at vi har oppnådd dette målet. 
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FIG. 11 INTENSIVE INTERVENSJONER OG EVALUERING 

 

GENERELLE MÅL 

FIG. 12 SIKRE UNDERVISNING AV HØY KVALITET FOR PERSONER MED LÆREVANSKER 
OG FOR HELE GRUPPEN (KLASSEN) DE ER EN DEL AV 

 

84% av respondentene indikerte positivt at de trodde at materialet vårt kunne hjelpe lærere 

til å gi undervisning av høy kvalitet for de med lærevansker i gruppen studenter de støtter 

(både ikke-LD og de med LD) 

FIG. 13 OPPMUNTRE TIL MOTIVASJON FOR LÆRING, FORHINDRE TIDLIG 
SKOLEAVGANG OG FØLGENDE VANSKELIGHETER MED Å FINNE EN JOBB. 
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81% av respondentene mener at bruk av materialene våre kan bidra til å øke motivasjonen 

for læring og hjelpe unge mennesker med utvikling av ferdigheter som kan hjelpe dem med 

å sikre seg en jobb når de forlater skolen.  Bruken av materialer i skolene kan potensielt 

bidra til å takle noen av problemene som er utbredt i tidlig skoleavgang. 

FIG. 14 GI LÆRERE/TRENERE ET GYLDIG OVERVÅKNINGS- OG 
EVALUERINGSVERKTØY FOR ELEVER MED LÆREVANSKER. 

 

 

 

86% av respondentene indikerte positivt at materialene våre kunne bidra til de pågående 

overvåkings- og evalueringsoppgavene knyttet til arbeid med studenter som møter 

lærevansker. 
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FIG. 15 IDENTIFISERE OG DELE RETNINGSLINJER FOR EN INKLUDERENDE 
TILNÆRMING AV HØY KVALITET. 

 

FIG. 16 HJELP ELEVER/BRUKERE I VANSKELIGHETER MED Å UTVIKLE FUNKSJONELLE 
STRATEGIER (KOMPENSERENDE VERKTØY OG KOMPENSERENDE TILTAK) FOR Å 
FORBEDRE YTELSEN. 

 

81% av respondentene har indikert at materialet vårt kan hjelpe studentene med å utvikle 

funksjonelle strategier for å håndtere læringsbehovene sine og forbedre deres generelle 

ytelse. 

 

TILFREDSHET 

Vi ba de som var involvert i testingen om å gi ytterligere informasjon og gi tilbakemelding 

rundt nivåene av tilfredshet med materialetgenerelt og deretter modulere spesifikke 
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tilbakemeldinger.  Vi stilte disse spørsmålene på denne måten for å hjelpe oss med å 

begrense og bestemme hvilke moduler, hvis noen trengte spesifikke utviklinger for å sikre 

at de oppnår formålet som er angitt. 

 

FIG. 17 TILFREDSHET PÅ MODULENE GENERELT 

86 % eller respondentene indikerte at 

de samlet sett hadde en høy 

tilfredshetsgrad med materialet som 

ble testet  

 

 

 

 

FIG. 18 TILFREDSHET PÅ MODUL 0: "INTRODUKSJON" (HVIS TESTET) 

 

89% av respondentene som fullførte 

testingen av modulen indikerte at 

introduksjonen var nyttig, og 

tilbakemeldingsresultater over 7 viser 

dette positivt 

 

 

 

FIG. 19 TILFREDSHET PÅ MODUL 1: "MENTORING" (HVIS TESTET) 
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86 % av respondentene som testet 

denne modulen indikerte at 

mentormodulen kan være et positivt 

element i e-læringsmateriellet 

 

FIG. 20 TILFREDSHET PÅ MODUL 2: "KLASSEROMSSTYRING" (HVIS TESTET)  

83 % av respondentene indikerte 

positivt at de generelt var fornøyde 

med klasseromsstyringsmodulen (der 

de ble testet) 

 

FIG. 21 TILFREDSHET PÅ MODUL 3: "KLAR TIL LESING" (HVIS TESTET) 

87% av respondentene 

indikerte en høy 

tilfredshetsgrad med modulen 

klar til å leses 

 

 

 

FIG. 22 TILFREDSHET PÅ 
MODUL 4: "FORELDREENGASJEMENT" (HVIS TESTET) 
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82% av respondentene 

indikerte en høy 

tilfredshetsrate med 

foreldrenes 

engasjementsmodul. 

 

FORSLAG 

Selv om generelle tilfredshetspoeng etter testingen blir sett positivt, kan vi se nedenfor noen 

direkte kommentarer og forslag fra de som er involvert i testing som indikerer hvor 

utviklingen kan være nødvendig eller indikerer hvor problemer ble oppstått: 

 

 Modul 1: "Mentoring": Fordi mentorprosessen er av sin natur veldig lang og involverer 

en-til-en-forholdet, er det vanskelig å bruke det på skolen selv hos barn med støtte 

som læreren prøver å jobbe så mye som mulig når det gjelder integrasjon med 

klassegruppen. Men ved å inneholde en svært interessant tilnærming og strategier 

for å styrke motivasjonen, kunne man tenke på en tilpasset og forenklet tilnærming 

(om mulig) for vårt mål, som i hovedsak tar sikte på forhandling og styring av mål 

mellom mentor og mål. 

 

 For mine forslag må det tas hensyn til den begrensede tiden det tar å implementere 

de foreslåtte metodene og begrensningene i smågruppearbeid eller samarbeid i 

nærvær med andre tall knyttet til opplæring av elever på grunn av Covid-19. Jeg 

måtte begrense handlingsfeltet mitt til den ene eleven. 

 

 Modulene i seg selv er veldig teoretiske, det feminine mangler (alt er beskrevet i 

maskulin), det er ukompliserte eller feilaktige oversettelser som hindrer forståelse. 

Det ville være fint å kunne legge til på slutten av modulen din pdf; verktøysett for å 

fullføre suppleringen. 
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 Jeg jobber ikke selv som lærer; for barn med lærevansker, men jobber med voksne 

som kan ha hatt utfordringer med det og derfor må oversette dette til å gjelde mine 

relevante saker. Som lærere er et materiale som gir oss raske og enkle løsninger 

nyttig. Da jeg møtte en elev med synsproblemer, hadde han vanskelig for å lese 

prøven. Jeg hadde ikke blitt advart. Løsningen var så enkel som å bruke Arial 16 til 

å skrive spørsmålene. I materialet ditt er det mange teknikker som kan være nyttige. 

Men det vil understreke det i innledning med eksempler. Lærerne gjør noe av denne 

opplæringen på overtid, og hvis de forteller meg om Salamancas dekret, fanger de 

meg ikke så mye som om de ber meg om å lære meg som en enkel understreking i 

grønn en bok, eller et batteri av spørsmål å stille eleven er det jeg finner i kurset 

deres. Til slutt er det verktøyene vi sitter igjen med. Så jeg vil understreke det i 

introduksjonen. 

 

 Generelt er det godt forklart, dokumentert og med praktiske eksempler og ytterligere 

avlesninger og materialer. 

 

 Deler av innholdet er på engelsk. Det er ingen ordliste med ord. Læringsprogrammer 

er ikke tilstrekkelig spesifisert avhengig av brukeregenskaper. Det ville være mer 

attraktivt hvis det var hørselsressurser med forklaringer på innhold eller praktiske 

eksempler. 

KONKLUSJONER 

På bakgrunn av forsinkelser som oppstår med utvikling av materialer og deretter 

forsinkelsene med testingen på grunn av Covid-19, tror vi at resultatene ovenfor i stor grad 

er positive og gir oss grunn til å tro at metodene våre blir riktig posisjonert.   

MELODY-prosjektet har som mål å finne, dele og fremme de mest innovative metodene i 

Europa for å hjelpe lærere med å øke suksessen med å lære gutter og jenter i skolealder å 

ha læringsbehov og holde dem i skolesystemet til de får en kvalifisering, da de står overfor 

en reell risiko for ESL (Early School Leaving). 

Tilbakemeldingene ovenfor indikerer at materialene våre kan bidra til dette overordnede 

målet, og ved å bruke dette materialet med unge mennesker i fremtiden, kan lærerne tilføre 
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ytterligere verdi til det allerede store arbeidet de leverer.  Vi ønsker eller forventer ikke at 

materialene våre vil være en erstatning for dagens strategier og undervisningsteknikker som 

brukes av lærere, vårt mål er å utvikle materialer som kan brukes sammen med eller i tillegg 

til teknikkene som for tiden er i bruk på tvers av de forskjellige læreplanene i de involverte 

landene. 

Prosjektets ambisjon om å lage materialer som er nyttige, sterke og relevante for oppgaven 

de som jobber med unge mennesker med ekstra læringsbehov,  forblir.   

Det faktum at materialene våre ble testet av en rekke fagfolk som møter de unge med ekstra 

behov, og at vi har fått så positive tilbakemeldinger, indikerer for oss at vårt arbeid har vist 

seg å være verdt og atre  kan være en mulighet for noen, eller alle materialene som er 

utviklet for å brukes med unge mennesker i fremtiden. 

We setter pris på at full testing av materialer i noen tilfeller var begrenset på grunn av 

koronaviruspandemien, og at videre testing av materialer sannsynligvis vil være nødvendig 

før hele materialpakken ville være helt klar til bruk.  Vi mener imidlertid at områdene som er 

valgt for utvikling av prosjektgruppen har vist seg å være på rett vei, og at videreutvikling av 

disse materialene kan ha innvirkning på arbeidet med å støtte unge mennesker med 

læringsbehov og oppmuntre til bruk av ulike teknikker i skoler eller støtteprogrammer. 

Det har vært en lang reise for MELODY-prosjektteamet siden vårt første møte i Guimaraes  

i desember 2018 og fullføringen av testingen, og denne evalueringen representerer en sann 

kulminasjon av arbeidsoppgavene som er fullført.  Å se positive tilbakemeldinger på 

materialet og ha støtte fra lærere/fagpersoner som arbeider med unge mennesker med 

læringsbehov, blir svært godt mottatt av prosjektgruppen. 

Vi vil takke alle som er involvert i prosjektet og ønsker alle våre beste ønsker med det som 

blir en lang covid-19-gjenoppretting. 

 

 Stephen Atkinson 

EDELSTENER NI 
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