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RETNINGSLINJER
til Intellectual Outputs



IO 1 
“Komparativ rapport og best praksis”

Hovedmålsetninger:
Generell kontekst og lovverk 
vedrørende inkluderingen av elever 
med lærevansker.
Best praksis.

Beskrivelse:
En komparativ rapport, som skal brukes som 

et eksempel for å produsere følgende
Intellectual Outputs.

Hovedresultater:
Et sett med inspirerende praksis.
Dobbelt fokus - både på elever med lærevansker 
og på de som er involvert i deres liv (lærere og 
familie).

RETNINGSLINJER FOR FREMTIDIG BRUK:
✔ Intellectual Output kan brukes både som et 

teoretisk grunnlag og som en bekreftelse på dets 
praktiske anvendbarhet.

✔ En inkluderende skole kan bare oppnås dersom 
den utvikles i synergi med politiske avgjørelser.

✔ Utviklingen av leseferdigheter bør prioriteres, da 
lesing er en grunnleggende kompetanse som har 
innvirkning på andre kompetanser. 



IO 2 
“Verktøykasse for lærere”

Hovedmålsetninger:
Utviklingen av en verktøykasse 
bestående av metoder for lærere om 
hvordan tilnærme seg elever med 
lærevansker og hvordan bidra til at 
de forblir i skolesystemet til de har 
fullført og fått vitnemål.

Beskrivelse:
En Verktøykasse bestående av 5 metoder pluss 

en innledning:
1.RtI-tilnærmingen

2.Leseaktiviteter
3.Lesevurdering & Intervensjon

4.Ord- og begrepslæring
5.Mentorveiledning.

Hovedresultater:
En dedikert treningsplattform ble satt opp.
Alle de 5 metodene er forskningsbasert og har et 
teoretisk rammeverk.
Lærerne som testet verktøykassen gav veldig 
positive tilbakemeldinger.

.
RETNINGSLINJER FOR FREMTIDIG BRUK:
✔ Ved å justere illustrasjonene kan aktivitetene 

tilpasses elever i forskjellige aldersgrupper.
✔ Verktøykassen kan brukes på sin egen 

MOOC-plattform, men det vil være nyttig å 
integrere den eller knytte den opp til nasjonale 
plattformer som allerede er i bruk, for å skape et 
bredere nedslagsfelt for dens bruk.



IO 3 
“E-Læringsmoduler”

Hovedmålsetninger:
Å lage en grunnmodell om hvordan 
tilpasse utdannings- og 
læringsprosesser til elevenes behov.
Å være et referansepunkt for lærere.

Beskrivelse:
Et sett med 4 E-Læringsmoduler, pluss en  

introduksjon :
1.Klasseromsledelse,
2.Mentorveiledning,

3.Ready to Read,
4.Foreldre-engasjement.

Hovedresultater:
En dedikert treningsplattform. 
Et sett med treningsmoduler i E-læringsformat, 
utarbeidet for lærere og annet 
undervisningspersonell på bakgrunn av rapport 
om gode praksiser.

RETNINGSLINJER:
✔ Settet med treningsmoduler og plattformen kan 

komplementere treningsprogrammer både i skolen og i 
forsterkningsaktiviteter for elever med lærevansker. De kan 
brukes i sentre for spesialundervisning og i utenomfaglige 
forsterkningsaktiviteter.

✔ De kan også brukes som sosio-utdanningsaktiviteter i 
ikke-formelle settinger.



IO 4 
“Rapport om testing av 

verktøykassen”

Hovedmålsetninger:
Å evaluere betydningen av alternative 
verktøyer og strategier.
Å evaluere den faktiske 
brukervennligheten til verktøykassen.
Å evaluere den overordnede 
verdsettelsen av det utførte arbeidet.
Å evaluerer repliserbarheten til 
verktøykassen i utdanningssystemet til 
hvert land. 

Beskrivelse:
Testing av verktøykassen.

Evaluering av verktøykassen.

Hovedresultater:
63 lærere, & intstruktører har testet verktøykassen på MOOC-plattformen, 
mange flere har testet den uten å bruke plattformen. 
De samme 63 lærerne har evaluert verktøykassen gjennom et online 
evalueringsskjema
Den gjennomsnittlige evalueringen  av alle verktøykassens aspekter
RETNINGSLINJER FOR FREMTIDIG BRUK:
✔ Så mange lærere som mulig bør involveres, fra alle skoletrinn og fag, 

inkludert støttelærere.
✔ Verktøykassen bør introduseres i skolene som en god praksis.
✔ Testingen bør gjennomføres systematisk i klassene i to forskjellige 

perioder 1) på starten av skoleåret, som grunnlag for en individuell 
opplæringsplan, 2) etter evaluering av første semester.

✔ Evaluering bør alltid gjennomføres etter endt aktivitet for vurdering når 
det man skal evaluere er helt ferskt.



IO 5 
“Rapport om testing av 

modulene”

Hovedmålsetninger:
Å teste E-Læringsmodulene og 
produsere en rapport om hvor nyttig 
testingen var, utfallet av testingen og 
eventuelle anbefalinger og 
nødvendige endringer. 

Beskrivelse:
Testing av E-Læringsmodulene.

Evaluering av E-Læringsmodulene.

Main results
64 læree, instruktører og operatører har testet modulene på 
MOOC-plattformen, mange flere har testet dem uten å bruke 
plattformen. 
De samme 64 lærerne har evaluert  modulene gjennom et online 
evalueringsskjema. 
86% av lærerne som deltok i testingen, ga tilbakemelding om at 
de var svært fornøyde med modulene.

RETNINGSLINJER FOR FREMTIDIG BRUK :
✔ Det er nødvendig med en bedre forståelse av formatet av innsamlede data fra 

online-plattformer. 
✔ Evalueringsskjemaet bør revideres før fremtidig bruk.
✔ Modulene kan være veldig hjelsomme for lærere, men det er nødvendig at de 

involveres på et tidlig tidspunkt. En forsøksgruppe bestående av lærere som 
kan utforske testplaner vil være positivt. 



IO 6 
“MELoDY-rapport”

Hovedmålsetninger:
Rapporten er ment å være et 
referansedokument, egnet til å 
illustrere prosjektets metoder, 
produkter og resultater, med tanke 
på å presentere det for lokale 
myndigheter, skoler og 
organisasjoner som et gyldig verktøy 
for å jobbe med elever med 
lærevansker.

Beskrivelse:
-Rapport om prosjektets aktiviteter og 

prestasjoner.

Hovedresultater
Nasjonale rapporter basert på partnernes 
inntrykk og erfaringer fra prosjektet.
Intervjuer av eksperter fra nasjonale 
referansegrupper, lærere osv.
Retningslinjer.

RETNINGSLINJER FOR FREMTIDIG BRUK:
✔ MELoDY-rapporten kan brukes som en generell 

presentasjon av prosjektet og dets resultater.

✔ Det kan brukes som et redskap til å samkjøre 
handlinger mellom interessenter, skolesystem og 
politikere på lokalt, regionalt og EU-nivå. 


