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Skjedd siden sist
Prosjektet ”IKT på veien videre” er nå
avsluttet. I dette nyhetsbrevet oppsummeres resultatene. Sluttrapporten blir
lagt ut på FARVEs nettsider og på prosjektets webside: www.karde.no/
VEIEN_VIDERE_norsk.html.

Hovedfunn
Hovedmålet med prosjektet var å bidra
til utvikling og bedre inkludering av
mennesker med utviklingshemning i
arbeidslivet. Prosjektets hovedmetode
var å la mennesker med utviklingshemning bruke IKT på følgende måter:
1. Opplæring i ordinære arbeidsoppgaver via filmsnutter på PC og/eller
mobiltelefon.
2. Trening i og utførelse av IKT-relaterte arbeidsoppgaver som kopiering og frankering.
3. Opplæring av andre i IKT-relaterte
arbeidsoppgaver.
4. Opplæring i og utførelse av arbeidsoppgaver som bidrog til et godt sosialt miljø og økt sosial interaksjon
på arbeidsplassen. Det ble lagt vekt
på overføringsverdi til andre arbeidsplasser.
Det ble utarbeidet en oversikt over
IKT-relaterte arbeidsoppgaver som
personer med utviklingshemning har
mestret i prosjektet, og ytterligere IKTbaserte oppgaver en del personer med
utviklingshemning har potensial for å
mestre.
Prosjektet var delt inn i tre hovedfaser. Hver fase startet med en idédugnad hvor prosjektgruppen identifiserte
mulige arbeidsoppgaver og hvordan registreringer skulle foregå. Så valgte
man egnede arbeidsoppgaver, og instruksjonsopplegg ble laget.
Hvordan opplæringen foregikk og
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hvordan arbeidstakerne mestret de nye
arbeidsoppgavene ble observert og registrert. På slutten av hver fase ble det
foretatt et intervju per arbeidstaker for
hver arbeidsoppgave vedkommende
hadde gjort, og et tilsvarende intervju
av den involverte arbeidslederen.
Det viste seg at de aller fleste arbeidstakere likte godt å lære nye arbeidsoppgaver ved å se på film. Arbeidslederne mente at opplæringsmetoden var positiv for alle arbeidstakerne. Alle arbeidstakerne likte godt å lære å gjøre IKT-relaterte arbeidsoppgaver. Arbeidslederne ble ofte overrasket
over hvor fort de lærte slike oppgaver.

aksjon og var positivt for det sosiale
miljøet på arbeidsplassen.
I sluttrapporten presenteres konkrete anbefalinger og råd for praktisk
arbeid med å bruke korte opplæringsfilmer som opplæringsmetode for mennesker med utviklingshemning.

Avslutningsseminar
Prosjektet organiserte et avslutningsseminar i Oslo 3.12.2010, med en del eksterne foredragsholdere. Blant annet presenterte en representant fra Access
gGmbH i Tyskland hvordan man der
tilrettelegger for personer med utviklingshemning på ordinære arbeidsplasser. (www.access-ifd.de)

Prosjektfakta
Prosjektet var finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd. Prosjektet
ble utført av Karde AS i samarbeid
med Fossheim Verksteder AS.
Når arbeidsoppgavene skulle gjøres
etter et opphold på flere uker, trengte
mange repetisjon av opplæringen, og
da kunne filmene være en god støtte.
De arbeidstakerne som hadde fått lære
opp andre i IKT-relaterte arbeidsoppgaver, likte å gjøre dette.
Arbeidslederne mente det var positivt for de fleste og at opplæringssituasjonen økte sosial interaksjon. Også arbeidet med internavis økte sosial inter-
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Gro Marit Rødevand (Karde), telefon
91350096 eller e-post
gro.marit.rodevand@karde.no
Prosjektkontakt:
Nina Tollefsrud (Fossheim), telefon
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nina.tollefsrud@fv.no

FARVE
Postboks 5 St. Olavs plass
0130 Oslo
www.nav.no

