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Veien til inkluderende 
VGS



Starter i  1.klasse
• Inkluderende og likeverdig opplæring i 

grunnskolen avgjørende for VGS 

• AMBISJONER Jobbe mot ordinære 
kompetansemål med lav og middel 
måloppnåelse- almendannelse 

• Alle har rett til å jobbe mot kompetansemål, 
ingen har rett til å oppnå dem 

• Ingen andre må bevise at de må oppnå 
kompetansemålene før de får jobbe mot 
dem.  

• Karakterer sikrer likeverdig opplæring og 
allmennkunnskap som grunnlag for VGS. 
Vurdering for læring! 

• Formelt: Kan stryke i to fag og få fagbrev



Karlstadmodellen

5 pedagogiske 
prinsipper for tilpasning

• Struktur- ukeplan, timeplan, systematisk 
begrepslæring, maler og metoder 

• Kontinuitet- samme metoder i alle fag- lærere 
tilpasser seg eleven, ikke omvendt. Samarbeid 
hjem-skole. 

• Empowerment. Skape mestring, positive 
tilbakemeldinger. Selvstendighet.  

• Tydeliggjørende pedagogikk. Bilder, tegn, 
skrift, ordkort, maler, vurdering. 

• Ett skritt foran. Lærere må forberede, 
modellering, støtte. Læring er ikke bare 
produksjon.



Erfaring så langt i Viken 
• Store variasjoner- personavhengig. 

• Total mangel på ambisjoner i PPT- sakkyndig 
vurdering og rådgivning med mål om dagtilbud, 
ikke yrke. 

• Åpne fordommer, grove overtramp i møte med 
ungdom 

• Stor mangel på kompetanse, både om 
tilrettelegging og kompetansemål i eget fag 

• Stor systemsvikt- mangel på rutiner for 
hjelpemidler (Ipad versus PC), lærere avgjør om 
mål er fagbrev eller ikke, mangel på ressurser til 
støtte i klasserom, mangel på formell kunnskap om 
rett til fem år VGS.  

• Adhoc spesialklasser har blitt normalen for 
utviklingshemmede elever? Ikke det som står i 
politikernes rammeverk for læring.



Veien videre
• Jobber mot yrkeskompetanse som 

hudpleier 

• Veldig positiv PPT som er inspirert 

• Veldig positiv startskole som vil 
tilrettelegge og ser muligheter 

• Ungdomsskolelærere som strekker seg 
langt for å overføre kunnskap og 
metoder  

• Dokumenterer god praksis i film og bok  

• NNDS utvikler retningslinjer for 
opplæring for elever og studenter med 
Downs syndrom.


