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etter salamanca-erklæringen i 1994 og fn-konvensjonen om rettigheter for perso-
ner med nedsatt funksjonsevne (2008), er retten til inkulderende opplæring for alle 
et politisk mål i eu-landene. selv om det er gjort mange anstrengelser for å nå dette 
målet, er det fortsatt et godt stykke igjen før vi har et samfunn som garanterer like 
muligheter for alle. 

I mange skoler og opplæringssentre er det fortsatt mye usikkerhet og mangel på 
kunnskap. på bakgrunn av dette ble comenius-nettverket ‘Pathways to inlusion’ 
(p2i) etablert i 2009. 

mens p2i hovedsakelig fokuserte på den obligatoriske grunnopplæringen, søker 
dette prosjektet å rette oppmerksomheten mot yrkesutdanningen. Ved fire skoler i 
Østerrike, belgia, slovenia og norge vil en i dette prosjektet utvikle og implementere 
inkluderende programmer i yrkesopplæringen i videregående skole.

for å gjØre Det mulig å eValuere Prosjektets tilnærming, er Det  
utViklet et Design og en Plan for et fou-Prosjekt i fire faser  

 

> ‘universell utforming‘ (‘universal Design‘ – uD)  og  
> ‘rimelig tilrettelegging‘ (‘reasonable accommodation‘ – ra)

Innenfor prosjektet er det utviklet en overordnet strategi for et inkluderende 
læringsmiljø på hver skole. prosessen startet i september 2013, da skolene sammen 
med de øvrige nasjonale prosjektpartnerne startet implementering av et konkret 
opplæringstilbud. 

med implementeringen av programmet startet den erfaringsbaserte utviklingsfasen. 
målet i denne fasen er først og fremst en kontinuerlig evaluering av undervisnings-
programmene basert på universell utforming for å sikre høy kvalitet på opplæringen 
ved den enkelte skolen, og for å sikre en strategi av høy kvalitet og på europeisk nivå 
ved slutten av prosjektet. dernest er det et mål å identifisere nye tilnærminger og 
ideer for en inkluderende fag- og yrkesopplæring (vet) ved å generere nye hypoteser
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introDuksjon

alle barn og voksne med 
nedsatt funksjonsevne har 
samme rett til inkluderende 
opplæring som andre.

inVestt 
Prosjektet 

fou-prosjektet er basert 
på to sentrale begrep: 

>	01	
	
 forskning, 
 Design 
 og Plan-
 leggings-
 fase

>	02	

 erfarings- 
 basert 
 utViklings-
 fase 

>	03	

	 oPPfØlging 
 og
 oPtimalise- 
 ringsfase   

>	04	

	 eValuering 
 og raPPorte-
 ringsfase
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inVestt 
Prosjektet

inClusiVe VoCational eDuCation anD 
sPeCialiseD tailor-maDe training

Investt prosjektet – 
Inkluderende fag- og yrkesopplærIng

den europeiske sammenslutning av tjenesteytende organisasjoner for personer 
med funksjonshemminger (easpd) utvikler i samarbeid med 13 europeiske partnere 
gjennom Investt (Inclusive vocational education and specialised tailor-made trai-
ning)  – en strategi på eu nivå der målet er å implementere en universell utforming 
for læring og innovative tiltak innen den ordinære fag og yrkesopplæringen (vet).

fire ViDeregåenDe skoler som gir tilbuD om yrkesoPPlæring  
i euroPa – Østerrike, belgia, sloVenia og norge – PrØVer ut nye 
tilnærminger til en inkluDerenDe fag- og yrkesoPPlæring  
i samarbeiD meD nasjonale komPetansemiljØer og forskere. 

 − i belgia er fokus rettet mot elever fra 17-21 år som får yrkesorientert  
opplæring integrert i den obligatoriske videregående opplæringen.

 − i Østerrike er fokus rettet mot elever fra 18-28 år som får yrkesorientert  
opplæring innen det sosialfaglige området.

 − i norge er fokus rettet mot elever fra 16-19 år som får spesialundervisning  
i videregående opplæring innen fag- og yrkesopplæring. 

 − i sloVenia er fokus rettet mot elever fra 16-18 år som får yrkesorientert  
fagopplæring som del av deres obligatoriske videregående opplæring.

formålet meD inVestt er å utVikle  

 > en strategi  
tilpasset lokale yrkesfaglige opplæringsmiljø i europa. strategien er basert på 
eksisterende politiske retningslinjer, tidligere forskning og forskning utført i de 
samarbeidende landene. 

 − et treårig prosjekt innen fag- og yrkesopplæringen initiert av eu agency 
for development of special needs education.

 − fokus på to nøkkelprinsipper i fn-konvensjonen om rettigheter for personer 
med nedsatt funksjonsevne (2006); universell utforming og rimelig tilrette-
legging.

 > innoVatiVe moDeller   
for fag og yrkesopplæring vil bli implementert ved en skole i hvert av samar-
beidslandene, tilrettelagt for den skolen og de elevene som deltar. modellene vil 
inneholde erfaringsbaserte råd om funksjonelle tilpasninger i opplæringen. 

 − kontinuerlig evaluering i henhold til en syklisk forsknings- og 
utviklings¬prosess.

 − målgruppen er elever i alderen 16-21 år innen fag og yrkesopplæring.

 > beDre samarbeiD i euroPa  
for å fremme kvaliteten og styrke samarbeidet mellom institusjoner og organi-
sasjoner ved å tilrettelegge for læringsmuligheter for virksomheter og sosiale 
partnere i hele europa. 
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en strategi på eu nivå der målet 
er å implementere innovative tiltak 
innen den ordinære fag- og yrke-
sopplæringen basert på prinsippet 
om universell utforming.

fire videregående skoler som  
gir tilbud om yrkesopplæring  
i europa – belgia,  
Østerrike, norge og slovenia:  
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Inkluderende 
opplærIng

Inkluderende opplæring er et kultur- og kontekstbasert begrep. for å forstå hva det 
handler om kan det være fruktbart å se på begrepets motsats – ekskludering og 
segregering og begrepets forgjenger – integrering. segregert opplæring innebærer 
isolasjon (falvey & givner, 2005) og det er basert på individuell kategorisering  
(thomas, Walker & Webb, 2005). den dominerende medisinske tilnærming for iden-
tifisering av funksjonsnedsettelser har bidratt til antakelser om at spesialskoler er 
den mest egnede opplæringsarena, fordi de best kan ivareta spesielle opplærings-
behov (thomas et al. 2005). elever ved spesialskoler er ikke bare fysisk adskilt fra 
sine jevnaldrende i ordinære skoler, de vil også ha redusert utbytte fordi opplærin-
gen i spesialskoler ofte vil være basert på andre læreplaner. 
en sentral dimensjon ved integrering er det som kalles ‘two-group-theory‘, en 
fundamental dikotomi for klassifikasjon i 

 
men i motsetning til segregering, vil integrering bety at elever med funksjonsnedset-
telser får tilgang til ordinære skoler, men tilgangen vil være basert på fysisk tilste-
deværelse og ikke på inkludering i undervisningsprosessen (globačnik 2012).

I de fleste land er det fortsatt to systemer – et inkluderende og et segregerende, 
basert på antakelsen om at en viss prosent av elevene har såpass spesielle funk–
sjonsnedsettelser at de ikke kan inkluderes i ordinære skoler (evans and lunt, 2005). 
dette gjør at det kan være vanskelig å si presist hva vi mener med inkludering.  
det foreligger ingen felles definisjon av inkluderende opplæring. begrepet beskrives 
ulikt avhengig av perspektiver og undervisningskontekster. et felles anliggende i 
alle definisjonene av inkludering er at begrepet er utviklet på basis av prinsipper om 
menneskerettigheter  (unesco 2001; unesco 2003) og begrepet favner derfor videre 
enn utdanning, ved at det også knyttes til sosial inkludering.

Inkluderende opplæring inneholder en forståelse av å skape vilkår for deltakelse 
og tilgang til utdanning for alle barn. en slik tilnærming til inkludering leder til en 
annen dimensjon ved inkludering – tilhørighet – noe som er uttrykt i hall sin definis-
jon av begrepet: “å være et fullverdig medlem av en klasse med jevnaldrende på din 
lokale skole, arbeide med det samme lærestoffet som andre elever og der det betyr 
noe om du ikke er tilstede. i tillegg har du venner som er sammen med deg utenfor 
skolen“ 1) (hall i florian, 2005, s.31).

I praksis starter inkludering med en erkjennelse av at det er forskjeller mellom 
elever og en konsekvens av dette er at elever møter ulike barrierer når de deltar i 
skolesystemet. derfor vil den første oppgaven være å kartlegge disse barrierene og 
bestemme hvordan en skal håndtere dem. booth og ainscow  (2002, s.5) “barrierer 
finnes i alle aspekter ved skolen, så vel som i ulike fellesskap, og i lokale og nasjona-
le offentlige dokumenter. barrierer kan også oppstå i interaksjoner mellom elever og 
i forhold til hva og hvordan de undervises“ 2). strategier for å fjerne barrierer handler 
ikke bare om tiltak som koster penger. på samme måte som barrierer er strategier 
for å fjerne disse også synlige i alle aspekter ved skolemiljøet: mellom elever, fo-
reldre, fellesskap og lærere. alle disse personene forholder seg til bestemte former 
for kunnskap om hvordan en kan øke deltakelsen. problemet er at denne kunnska-
pen sjelden er utnyttet og tatt i bruk (booth & ainscow, 2002).

03.1
INKLUDERENDE 
OPPLÆRING

03
teoretisk 
bakgrunn

barn 
med/uten 
migrasjons-

bakgrunn
etc.

normal / 
Ikke

normal

funksjons-
nedsettelse/

Ikke-
funksjons-
nedsettelse

feyerer
 2009

til tross for at inkludering er 
blitt et mer og mer etablert 
begrep, så betyr ikke dette at 
det er etablert inkluderende 
praksiser. I de fleste land er det 
fortsatt to systemer – et inklu-
derende og et segregerende. 

9TeoreTisk 
bakgrunn

INKLUDERENDE 
OPPLÆRING
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til tross for at inkludering er  
blitt et mer og mer etablert  
begrep, så betyr ikke dette at det 
er etablert inkluderende praksiser. 

1)  being a full member of an age-      
 appropriate class in your local  
 school doing the same lessons as  
 the other pupils and it mattering  
 if you are not there. plus you have  
 friends who spend time with you 
 outside the school

2)  barriers may be found in all  
 aspects of the school, as well as  
 within communities, and in local  
 and  national policies. barriers  
 also arise in the interaction  
 between students and what and  
 how they are taught                         
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teoretisk 
bakgrunn

uniVersell 
utforming

unIversell 
utformIng

“med ‘universell utforming’ menes:  
utforming av produkter, omgivelser, program-
mer og tjenester på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning 
som mulig, uten behov for tilpassing og en spe-
siell utforming. ‘universell utforming’ skal ikke 
utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne når det 
er behov for det.“ 3) (unitet nations, 2006)

prinsippene for universell utforming er på 
linje med prinsipper for inkludering. typisk 
for begge perspektivene er ideen om at det er 
mulig å utforme utdanningssystemer og ped-
agogiske metoder som gjør ordinære lærings-
miljøer bedre og mer positive for elever som 
får spesialundervisning, og som en konsekvens 
av det – mer positive for alle elever. “Økt delta-
kelse for alle innebærer å utvikle utdannings-
systemer og omgivelser som responderer på 
mangfold på en måte som verdsetter ulikhet“ 4)  
(booth & ainscow, 2011, s.20).

Inkluderingens filosofi innebærer nedbygging 
av de barrierer som forekommer i læreplaner, 
undervisningsmetoder og vurderingsformer. 
Inkluderende opplæring vektlegger aktiv 
læring og differensierte undervisningsmetoder. 
det handler om å gjenkjenne ulike behov og 
ulike måter å lære på i alle elevgrupper.       >

alle de fire deltakerlandene i prosjektet  er 
ulike med hensyn til inkludering og universell 
utforming av opplæringen.  

de overordnede ideene om universell 
utforming må oversettes til utdanningsfeltet, 
noe som forutsetter en direkte forbindelse til 
det nasjonale skolesystemet generelt, og den 
nasjonale og regionale fag- og yrkesopplærin-
gen spesielt.

10 11

03.2
UNIVERSELL
UTFORMING

02 interaksjon 
oppmuntre god kommunikasjon  
og interaksjon mellom alle (elever,  
lærere og andre) og tilby ulike  
kommunikasjonsformer.

03 fysisk miljØ 
 og utstyr      

sørge for at fasiliteter, aktiviteter, mate-
riell og utstyr er anvendelig og tilgjenge-
lige for alle elever.

04 unDerVisningsniVå  
opprettholde høye forventninger til 
alle elever og støtte dem i å nå de 
forventede mål og nivåer.

05 unDerVisningsmetoDer  
tilby ulike og individualiserte 
metoder som er tilgjengelige for 
alle elever.

01 klassemiljØ 
sørge for at mangfold og  
inkludering blir høyt verdsatt.

 informasjonskilDer   06  
                  og teknologi  .....
tilby materiell, notater og 

andre informasjons¬kilder 
som er fleksible og  

tilgjengelige for alle elever.

  tilbakemelDing   07 
sørge for at alle elever får regel-

messig tilbakemelding relatert til 
egen utvikling.

 

 VurDering   08 
sørge for regelmessig vurde-

ring av elevenes fremgang ved 
hjelp av varierte metoder og 

verktøy og tilpasse undervis-
ning tilsvarende.

>  pedagogene burgstahler and chang har 
oversatt ideene og utviklet kriterier for å evaluere 
universell utforming for læring. (burgstahler & 
chang 2009). 

de har identifisert åtte faktorer som det er viktig 
å vurdere i planleggingen av klasseromsaktivite-
ter for elever: 

teoretisk 
bakgrunn

uniVersell
utforming
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3)  ‘universal design‘ mean the design of products, environ-    
 ments, programmes and services to be usable by all 
 people, to the greatest extent possible, without the need 
 for adaptation or specialized design. ‘universal design‘  
 and ‘inclusive design‘ shall not exclude assistive devices 
 for particular groups of persons with disabilities where  
 this is needed

4) Increasing participation for everyone involves developing 
 education systems and settings so that they are  
 responsive to diversity in ways that value everyone equally

	< baCk to Contents 

www.investt.eu


teoretisk 
bakgrunn

rimelig 
tilrettelegging
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03.3
RIMELIG 
TILRETTELEGGING
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tilrettelegging er nødvendig  
for å garantere like 
muligheter og redusere  
ulemper i forlengelsen av  
funksjonsnedsettelse.

rImelIg
tIlretteleggIng

“med ‘rimelig tilrettelegging’ menes nødvendig og hensiktsmessig endring og 
justering som ikke innebærer en uforholdsmessig eller utilbørlig byrde, når det i et 
bestemt tilfelle er behov for det, for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne 
kan nyte eller utøve menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med 
andre“ 5) (un convention on the rights of persons with disabilities, art. 2 par. 4). 

rimelig tilrettelegging innebærer at opplæringen tilpasses den enkelte elev.  
med bakgrunn i at noen mennesker har behov for tilrettelegging for inkludering kan 
rimelig tilrettelegging innebære at enkelte elever har rett til en viss tilpasning mens 
andre ikke har det. tilrettelegging er nødvendig for å garantere like muligheter og 
redusere ulemper i forlengelsen av funksjonsnedsettelse.

utdanning byr på store variasjoner innenfor rimelig tilrettelegging: den kan være ma-
teriell eller ikke-materiell, pedagogisk eller organisatorisk. tilrettelegging baseres 
på behovene til eleven i den hensikt å oppnå likeverdige muligheter og full tilgang til 
opplæring. 

elever med nedsatt funksjonsevne har rett til rimelig tilrettelegging. denne forplik-
telsen gjelder på alle nivåer i opplæring, også voksenopplæring. en antakelse i 
prosjektet er at en drøfting av rimelig tilrettelegging er meningsfylt når skoler skal 
utvikle seg i retning av universell utforming. ved at skoler overholder plikten til å 
tilby rimelig tilrettelegging kan de oppdage hvilke av disse tilpasningene som kan 
utgjøre en fordel for alle elever, og hva som dermed bør være en del av en univer-
sell utforming for opplæring. det er faktisk ved å praktisere rimelig tilrettelegging 
at planene for universell utforming kan bli tydelige. plikten til å sørge for rimelig 
tilrettelegging kan således være et viktig skritt i retning av universell utforming. det 
er viktig å understreke at konseptet universell utforming ikke forhindrer individuell 
tilrettelegging når dette er nødvendig. 

kriterier for rimelig tilrettelegging   

 − basere seg på elevens individuelle behov
 − effektivitet: tilrettelegging som ikke gir resultater må omarbeides  

eller avsluttes
 − likeverdig tilgang: tilrettelegging må sørge for likeverdig tilgang til så mange 

aktiviteter som mulig
 − muligheter for uavhengig bruk: tilretteleggingen må tillate at aktiviteter  

er uavhengig av klasserommet og tillate forflytninger innen skolens område
 − Ingen direkte trussel for andres helse eller sikkerhet
 − en garanti for verdighet

spørsmålet om inkludering er i stor grad en diskurs vedrørende rimelig tilretteleg-
ging og argumenter om manglende forholdsmessighet. I land uten spesialunder-
visning har konseptet en helt annen dimensjon. I land med mye segregering har 
konseptet rimelig tilrettelegging en fremtredende plass i utviklingen mot inklusjon. 

 
 
 

5 ) ‘reasonable accommodation‘ means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing
 a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabili- 
 ties the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms     
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med utgangspunkt i flere ganske oppsiktsvekkende resul-
tater fra spørreskjemaene, og sett i lys av rammeverket 
for udl (universell tilrettelegging for læring), konkluderte 
vi med at vi i første fase skulle fokusere på endrings-
beredskap hos lærere og foreldre og på prinsippet om 
engasjement for elevene. 

basert på en studie som konkluderer med at “... en enkel 
introduksjon til uDl kan hjelpe lærere å utforme en 
undervisningsplan som er tilgjengelig for alle elever…“ 6)  
(spooner, baker, harris, ahlgrim-delzell, browder, 2007) 
bestemte de belgiske partnerne at vårt første tiltak skulle 
være å tilby en slik introduksjon. vi utviklet en totimers  
innføring i udl for de ansatte som var engasjert i gruppe-
ne og klassene knyttet til prosjektet. denne introduksjo-
nen ble gjennomført i oktober 2013.  

etter den første fasen, og etter forslag fra personalet, vil 
det bli utviklet en mer omfattende og detaljert tidsplan. 
deretter vil alle ytterligere tiltak være basert på en detal-
jert plan for å ivareta mangfold og en oversikt over faktisk 
tilrettelegging (se figur 1). 

de skal bygges opp på følgende måte:

anbefalinger  

med utgangspunkt i konklusjoner basert på spørreskje-
maene vil vi anbefale en viktig fase med fokus på motta-
kelighet. lærere må være bevisste på mangfoldet i klas-
serommet og hvilke utfordringer og muligheter det byr på. 
det er ofte ulike oppfatninger og meninger om inklude-
ring, og mye har med frykt å gjøre – frykt for forandring, 
frykt for det ukjente og så videre. å forstå rammeverket 
for universell utforming og hvilke muligheter som ligger 
i det, er en prosess. sett i lys av lærerens daglige arbeid 
kan dette rammeverket tilby en måte å undervise på som 
er innen rekkevidde. men, som vi har påpekt; dette er en 
prosess som fører til en annen måte å tenke om undervis-
ning på. 

ved siden av mottakelighet verdsetter vi også en ut-
forskende holdning: lærere må lære å arbeide evidensba-
sert, alt fra spontan læring (som et aspekt ved det å leve) 
til å utforske praksis (som er en profesjonell lærings-
strategi). det er på dette grunnlag vi promoterer aksjons-
forskningsdesignet. på denne måten vil vi bli i stand til å 
utforske de fordeler og muligheter som ligger i udl på en 
strukturert og evidensbasert måte. 

ANBEFALINGER 
FRA BELGIA

04.1
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I den følgende delen av  
denne rapporten gir hvert  
av deltakerlandene sine  
anbefalinger basert på  
forskning og første versjon  
av skoleprogrammene.

04
anbefalinger  
for inkluDerenDe  
oPPlæring 

 plan 

 handlIng 

 handlIng 

 evaluerIng 

 utformIng 

> Plan for å iVareta mangfolD i klasserommet
> oVersikt oVer behoVet for sPesialunDerVisning

> oVersikt oVer tilrettelegging
> Prioriterte beslutninger

> Plan for uDl (insPirert aV elementer fra Cast-sommerkurs i 08/2013)
> utforme unDerVisningsPlaner

> Valuere Primæreffekt: utbytte for eleVer som får sPesialunDerVisning 
> eValuere sekunDæreffekt: utbytte for alle

> unDerVisning basert På uDl PrinsiPPene

(figur 1)

6 )  a simple introduction to udl can help teachers to design a lesson plan 
 accessible for all studentsl freedoms               
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implementeringen av uD (universell utforming) i Østerrike 
vil foregå i to faser. det første året har vi fem elever som 
får spesialundervisning på et introduksjonskurs, noe som 
betyr at de er integrert i en ordinær praksis for ‘fach-
sozialbetreuung‘, men de deltar kun i enkelte fag og har 
mindre praktisk opplæring. 

den neste fasen iverksettes andre året og vil innebære 
gjennomføringen av den inkluderende opplæringen ‘fach-
sozialhelfer/in‘ og ‘heimhelfer/in‘.  opplæringen starter 
i september 2014 med opp til 16 elever med spesialped-
agogiske behov  eller har en eller annen form for nedsatt 
funksjonsevne

justeringer aV lærePlanen 

I første fase utformet vi en læreplan for elevene på 
introduksjonskurset. dette er en del av den fullstendige 
læreplanen for det inkluderende programmet (Ibb plus) 
som starter opp i september 2014. elevene ved intro-
duksjonskurset deltar i noen få fag i et ordinært opp-
læringsprogram med fokus på ‘behindertenbegleitung‘ 
for arbeidstakere. fagene er grunnleggende ferdigheter 
(tysk), grunnleggende kunnskap om pleie, fordypning og 
200 timer praktisk trening.  

for hvert av disse fagene definerte vi først læringsmål 
som for eksempel ‘jeg skal lære å skrive ned erfaringer‘ 
eller ‘jeg skal lære å snakke om problemer‘.  
dernest definerte vi ferdigheter som elevene skulle oppnå, 
eksempelvis ‘jeg kan beskrive hva en gruppe er‘ eller ‘jeg 
lærer å arbeide riktig og med god hygiene‘. 

etterpå beskrev vi den kompetansen elevene skulle nå: 
‘jeg er ansvarlig for riktig vask av hendene mine‘ eller ‘jeg 
forstår når folk vil ha noe eller trenger noe‘. 

liste oVer tiltak   
for rimelig tilrettelegging   

 − teoretisk fordypning en gang i uken med  
lærer fra skolen

 − ‘bIgtrack‘ (en spesiell pc-mus) og  
et spesielt tastatur brukes  
som hjelpemidler i undervisningen

 − lettleste arbeidsark
 − kontinuerlig veiledning på praksisplassen
 − regelmessige besøk av praksislærer  

på praksisplassen
 − elevene får veiledning fra praksislærer

reVisjon aV VurDeringsmetoDer  

 − ‘pensenbuch‘ 
etter en generell egenvurdering med hensyn  
til læring beskrives mål, ferdigheter og den  
kompetanse som elevene kan oppnå. I stedet  
for prøver og sertifiseringer blir elevenes  
prestasjoner beskrevet ved hjelp av kategoriene  
‘ja‘, ‘nei‘, ‘med støtte‘ og  
‘dette har vi ikke snakket om på skolen‘. 

 − kontinuerlig muntlig vurdering
 − vurdering ved hjelp av den elektroniske  

plattformen ‘Qibb‘ (www.qibb.at)  
en gang i semesteret

 − spørreskjema utviklet av vår prosjektpartner,  
universitetet i salzburg

strukturelle/   
organisatoriske tiltak  

 − Informasjonsmøte avholdt om våren for  
interesserte (elever som får spesial- 
undervisning, foreldre og foresatte, ansatte,  
veiledere i praksisfeltet)

 − ytterligere ‘value-units for team teaching‘
 − frigjøre et ekstra rom til fordypning
 − anskaffe et variert utvalg av undervisnings- 

materiell (bøker, programvare etc.)
 − utforme en timeplan for elevene ved 

introduksjonskurset innenfor timeplanen 
til det ordinære opplæringsprogrammet

 − jevnlige møter for lærerne i gruppen
 − ukentlige møter i prosjektgruppen

metoDer for inkluDerenDe oPPlæring 

 − team-undervisning 
 − elever arbeider i smågrupper
 − ‘klasseråd‘, en metode for å diskutere‚ 

den faktiske situasjonen på skolen 
 − særskilte læringssituasjoner
 − tilby ulike måter å lære på
 − ekskursjoner 
 − kommunikasjonsdager ved oppstarten  

av vintersemesteret 

04.2

www.investt.eu

ANBEFALINGER 
FRA ØSTERRIKE

	< baCk to Contents 

www.qibb.at
www.investt.eu


anbefalinger anbefalinger
fra norge

18 19anbefalinger anbefalinger 
fra norge

metoDer for inkluDerenDe oPPlæring 

 − bruk av studiegrupper hvor ordinære elever og  
elever fra prosjektet arbeider og lærer sammen 
i et felles undervisningsopplegg.

 − ta utgangspunkt i det som er felles for  
alle elevene innenfor den ordinære opplæringen.  
dette innebærer: 
 
 
 
 
 
 

 − strategier for å øke elevenes deltakelse i  
skolesamfunnet.

her oppsummeres anbefalingene for prosjektet  
basert på prinsippene om universell utforming og  
rimelig tilrettelegging. 

 − Implementere grunnleggende ferdigheter
 − ta i bruk 2+2-modellen  

(to år opplæring i skole, to år i bedrift)
 − benytte seg av fellesfagene, yrkesorientering  

og relevans
 − variere antallet elever i gruppene

justeringer aV lærePlanen 

alle elevene i alternativ opplæring med utvidet praksis har 
Iop i alle fag når de begynner i videregående skole. det er 
faktisk et krav for opptak til dette opplæringstilbudet. 

et sentralt mål i prosjektet er å øke elevenes mulighet til å 
kvalifisere seg for fagbrev. det innebærer at de må ha un-
dervisning og vurdering med karakter i en rekke skolefag 
(både fellesfag og programfag).

en oVersikt oVer rimelige  
tilrettelegginger  

 − fokus på grunnleggende ferdigheter i de ulike  
fagene i læreplanen

 − bruk av læringslogg samt europeisk og 
norsk kvalifikasjonsrammeverk for livslang  
læring (eQf og nQf)

 − bruk av opplæringsavtaler
 − organisatorisk arbeid knyttet til timeplaner og  

samarbeid
 − progresjon i fag og læring
 − et sterkere fokus på Iop
 − bruk av praksiskoordinator
 − utforme planer for undervisning og læring 

i fellesfagene
 − operasjonalisering av læreplanmål for den  

enkelte elev
 − utarbeide et system for fravær og oppførsel
 − tett skole-hjem samarbeid
 − lage system og rutiner for sentrale begreper:  

emosjonell støtt, læringsstøtte og organisatorisk 
støtte

reVisjon aV VurDeringsmetoDer  

 − elevene blir vurdert hvert semester i en rapport 
skrevet av kontaktlæreren. rapporten sier noe  
om hvorvidt eleven har nådd målene og den  
kompetansen som er beskrevet i  Iopen deres.

 − bruk av læringslogg
 − den individuelle opplæringsplanen (Iop)  

er supplert med et nytt Ikt-logg system 
utviklet av skoleeier (opplæringsavdelingen i  
fylkeskommunen).

strukturelle/ 
organisatoriske tiltak  

 − foreldremøte ved oppstart av skoleåret hvor  
foreldrene blir informert om Investt-prosjektet.

 − et ukentlig møte i prosjektgruppen på gand  
videregående skole.

 − elevene deles i ulike grupper med hensyn til  
opplæringsår og i henhold til hvilke fag Iopen  
tilsier at de skal ta.

 − så mange som mulig skal kvalifisere  
for opplæringsavale i løpet av andre året  
(prosjektets første år).

 − så mange som mulig skal inn i ordningen for  
lærekandidater eller få lærekontrakt det tredje året 
(prosjektets andre år).

 − praksiskoordinatoren er ansvarlig for  
å legge til rette for kontakten mellom skole/elever  
og arbeidsgiver.

ANBEFALINGER 
FRA NORGE
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for å nærme seg uniVersell utforming i  
stØrst mulig graD foreslår Vi fØlgenDe 

 − undervisningsmateriell bør utformes på en måte 
som gjør det anvennelig for elever som får spesia-
lundervisning så vel som andre elever. 

 − lærere bør benytte varierte undervisningsmetoder 
som er tilgjengelige for alle elever, for eksempel gjø-
re det mulig for elevene å velge mellom ulike måter å 
lære på, motivere og oppmuntre elever med foreles-
ninger, interaktiv kommunikasjon, gruppearbeid etc.  

 − lærere bør også benytte gruppearbeid i sin undervis-
ning da det er viktig at elevene mestrer ulike fer-
digheter og roller og at de støtter hverandre.  
dette er spesielt viktig for land som har et skolesys-
tem som ligner det slovakiske, hvor retningslinjene 
etter læreres vurdering gir lite rom for å redusere 
antallet elever i klassene. med mange elever i klas-
sen kan undervisningstimene gjennomføres lettere 
om elevene deles i mindre grupper. 

 − lærere bør vurdere elevenes individuelle 
prestasjoner så vel som det arbeidet de gjør  
i gruppene. 

 − lærere bør forsikre seg om at de benytter  
kommunikasjonsformer som gjør  
undervisningsmateriell tilgjengelig for alle elever. 

 − lærere bør forsikre seg om at det fysiske miljøet 
og materiell er tilgjengelig for alle elever, for  
eksempel aktiviteter, læringsmateriell og utstyr. 

 − lærere bør forsikre seg om at informasjonskilder 
og teknologi er interessant, tilgjengelig og mulig 
å tilrettelegge for alle elever, for eksempel 
læringsmateriell, notater og andre informasjons-
kilder.

for at eleVer som får sPesialunDerVisning 
skal inkluDeres i Det orDinære  
utDannings-systemet er Det nØDVenDig  
meD noen flere tilPasninger (rimelig  
tilrettelegging). i samsVar meD Praksisen  
i Det sloVenske skolesystemet foreslår Vi  
fØlgenDe  

 − tilpasninger i læreplanen 
 − tilpasninger av vurderingsformer
 − tilpasninger med tanke på progresjon
 − tilpasninger i organisering av klassens timer
 − tilpasninger av skolens utstyr
 − sørge for ekstra støtte fra fagpersoner  

for elever som får spesialundervisning 

basert På nåVærenDe erfaringer og i  
tråD meD målene i inVestt Prosjektet   
har Vi fØlgenDe forslag til utforming   
aV Programmet 

 − før oppstart av programmet er det nødvendig å være 
kjent med dagens situasjon for å vite hvilke vansker 
elever som får spesialundervisning møter og hvilken 
forbindelse de har til andre aktører. det anbefales 
derfor å bruke casestudiemetoden fordi man ved 
hjelp av denne kan utforske situasjonen nøye og 
få innsikt i hvordan ulike agenter relaterer til og 
påvirker hverandre. det anbefales at man vurderer å 
trekke inn flest mulig av de aktørene som er aktuelle 
for elevene som får spesialundervisning: foreldre, 
lærere, klassekamerater, arbeidsgivere og sosi-
altjenesten, slik vi har gjort i rammeverket for vårt 
prosjekt.   

 − I planleggingen av prosjektet er det ikke nødvendig å 
starte med radikale endringer i de eksisterende pro-
grammene, små endringer og justeringer kan være 
nok. ofte har lærere gjennom flere års arbeid med 
elever som får spesialundervisning ubevisst utviklet 
metoder for å tilpasse undervisningen, men uten at 
de innser det. ved hjelp av en kompetent fagperson, 
eller innenfor utdanningens rammeverk, kan de bli 
klar over sine metoder for tilrettelegging, og dermed 
omforme og utvide dem til fordel for alle elevene i 
klassen. for eksempel kan siste del av undervisning-

stimen, når elever som får spesialundervisning er 
mindre konsentrerte, benyttes til mer dynamiske 
aktiviteter som gruppearbeid, praktiske oppga-
ver osv. dette vil også komme de andre elevene 
i klassen til gode ettersom de også kan bli trøtte 
mot slutten av timen.  

 − lærerne har en vesentlig rolle i utformingen av 
programmet. det er derfor av stor viktighet at  
lærerne får den nødvendige kompetanse i  
betydningen utdanning og opplæring i arbeid med 
den nevnte målgruppen. dette er spesielt viktig  
for eksempel når det gjelder vårt nasjonale  
skolesystem hvor de ansatte på skolene ikke er 
kjent med denne delen av fagfeltet gjennom  
utdanningen sin. I begynnelsen vil det være å  
anbefale at man benytter kompetente fagperso-
ner til opplæring og workshops for lærerne.  

 − de andre agentene på feltet bør også få  
opplæring. medelever, foreldre og arbeidsgivere  
bør få undervisning i viktigheten av inkluderende 
opplæring sammen med lærerne. det anbefales  
å utforme en type lettlest og tilgjengelig veileder 
eller håndbok for de nevnte målgruppene. 

ANBEFALINGER 
FRA SLOVENIA
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