
Digitale læringsløsninger for mennesker med 
utviklingshemning og støtteapparatet 

Gro Marit Rødevand, seniorrådgiver

Karde AS

ASVL-kurs 20.01.2021 

1



Agenda

10.00 – 10.45 Støtte til vanlig arbeid og Gode eksempler - jobb

10.45 – 11.00 Kommentarer og spørsmål, liten pause

11.00 – 11.45 Prosjekter med fritt tilgjengelige sluttprodukter fra Karde:

Ja, vi kan v/Terje Grimstad

Personlig hygiene og Lettere kropp v/Riitta Hellman

Mat og Trivsel, Kom og se – så godt! og Gode instruksjonsfilmer

v/Gro Marit Rødevand

11.45 – 12.00 Evt. spørsmål og kommentarer
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Kardes aktiviteter

• Karde: Forskning og utvikling samt prosjektledelse innen IKT

• IKT for: 

• mennesker med utviklingshemning 

• eldre med kognitiv svikt 

• støtteapparatet til mennesker med utviklingshemning

• støtteapparatet til eldre 

• IKT brukt på PC/Mac, nettbrett og smarttelefoner

• Mestring og inkludering

• E-læring

Se www.karde.no
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http://www.karde.no/


Arbeid for mennesker med utviklingshemning - prosjekter

• IKT på veien videre: filmstøtte for nye arbeidsoppgaver 

• Doorways: nettbrett som hjelp på vanlige arbeidsplasser

• Støtte til vanlig arbeid: 2018-2020, Stiftelsen Dam, NNDS

• nettressurser om arbeid på ordinære arbeidsplasser

• for arbeidstakere     – www.laboris.no

• for støtteapparatet – www.laboris-støtte.no

• Gode eksempler – jobb: 2019-2021, Stiftelsen Dam, NNDS 

• filmer om arbeid på ulike arbeidsplasser 

• filmer om arbeid og bruk av IKT  

• spredning av informasjon om e-læringsressurser 
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http://www.laboris.no/
http://www.laboris-støtte.no/


Nettressurs for støtteapparatet
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http://www.laboris-støtte.no/


Hvem er støtteapparatet?

• Ansatte i ordinære bedrifter:

Ledelse, HR-ansatte, mentorer/faddere, verneombud, 

tillitsvalgte, andre kollegaer

• Jobbveiledere og andre lønnede hjelpere:

• Rektorer, lærere, assistenter, skolerådgivere og PPT-rådgivere

• Arbeidsledere og jobbveiledere i arbeidsmarkedsbedrifter

• Ansatte ved kommunale arbeids- og aktivitetssentre

• NAV: Jobbspesialister i NAV, fylkeskoordinatorer i NAV

• Foreldre/pårørende, tjenesteytere i bofellesskap

• Habiliteringstjenesten — kommunal og spesialisthelsetjeneste

• Utdanningsinstitusjoner for: 

helsefagarbeidere, vernepleiere, miljøarbeidere og NAV-ansatte
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Minikurs i Supported Employment

• Forelesningsfilmer om SE (Supported Employment)

• SE i form av CE (Customized Employment)

• Mål for SE: ordinært arbeid på det åpne arbeidsmarkedet. 
CE: tilrettelagt arbeid på ordinære arbeidsplasser.

• Trinn 5 i SE-prosessen spesielt viktig –

som oppgaveanalyse og trinnvis instruksjon, 

både for arbeidsoppgaver og sosial interaksjon
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Innledning til SE/CE-metodikk
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Innledning til SE/CE-metodikk forts.
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https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/se-filmer/film3/
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https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/se-filmer/film5b/
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https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/skjemaer/
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Temaer

For hvert hovedtema

• Innledning
• Tips og utfordringer
• Hovedtekst
• Quiz

Bilder og lenker til eksterne nettsteder og filmer.

Lenker til SE-filmer der det er relevant.

Tilrettelegging ved IKT: Vi håper at IKT vil brukes som 
hjelpemiddel i langt større grad enn i dag.   
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https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/temaer-2/
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Praktisk tilrettelegging
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https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/praktisk-tilrettelegging/
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https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/praktisk-tilrettelegging/
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https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/praktisk-tilrettelegging/


Tilrettelegging ved IKT

Innledning

Tips og utfordringer

Fordeler ved IKT

Prosjekterfaringer

Standardapper

Tilleggsapper

Tilgjengelighetsinnstillinger

Hjelpemidler fra NAV

Støtte ved opplæring

Utvikling av IKT

Quiz
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https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/tilrettelegging-ved-ikt/
https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/tilrettelegging-ved-ikt/


Nettressurs for mennesker med utviklingshemning
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http://www.laboris.no/


Eksempelside
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Fra kravspesifikasjonen for VTA (13.02.2019)

Under 1. Formål:
• Tiltaksarrangør skal, i samarbeid med arbeidstaker, skaffe til veie ekstern 

utprøvingsarena for arbeidstakere som ønsker det, så langt det lar seg gjøre. 

Under 4. Krav til faglig innhold 
• Tiltaksarrangør oppfordres til å utforske og ta i bruk nye eller eksisterende 

digitale verktøy ved tilrettelegging, opplæring eller kvalifisering av den ansatte. 

• Tiltaksarrangør bør tilby arbeidstakeren arbeidsoppgaver innenfor næringer som 
har tilknytning til lokalsamfunnet, slik at de kan få en kompetanse som kan gi 
bedre muligheter for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv. 
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Prosjektet Gode eksempler – jobb

• Startet høsten 2019 – pågår til sommeren 2021

• Forlengelse av Støtte til vanlig arbeid

Hovedmål:

• Motivere til inkludering av mennesker med utviklingshemning 

på ordinære arbeidsplasser

• Produsere 4 filmer av mennesker med utviklingshemning på 

ordinære arbeidsplasser

• Produsere 4 - 6 filmer om mennesker med utviklingshemning 

som bruker IKT som kan være nyttig i forbindelse med jobb

• Kople filmene til e-læringsressursene fra Støtte til vanlig arbeid

• Spre informasjon om e-læringsressursene til hovedmålgrupper
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Eksempel på film om arbeid på ordinær arbeidsplass
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https://www.youtube.com/watch?v=HlmUIW01r1Q&feature=youtu.be
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Kjente du til nettressursene om arbeidsliv fra 
«Støtte til vanlig arbeid» før i dag?



Mat og trivsel – e-læringskurs i kosthold og fysisk aktivitet
• For støtteapparatet
• Blant SORs e-læringskurs  
• http://kurs.helsekompetanse.no/sor
• Best med registrering hos 

Helsekompetanse
• Test og kursbevis
• Fritt tilgjengelig
• Basert på Helsedirektoratets retningslinjer
• Kvalitetssikret av PhD Marianne 

Nordstrøm ved Frambu
• Testet blant ansatte på Peder Morset

Folkehøgskole                                                                                                              
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http://kurs.helsekompetanse.no/sor


Mat og trivsel – e-læringskurs i kosthold og fysisk aktivitet

• For mennesker med utviklingshemning  

• http://dev.karde.no

• Lettlest tekst, bilder, filmsnutter, quiz og

dra og slipp-oppgaver 

• Kursbevis/diplom

• Fritt tilgjengelig

• Basert på Helsedirektoratets retningslinjer

• Kvalitetssikret av Marianne Nordstrøm 

• Testet på elever ved Peder Morset 

• Folkehøgskole                                                                                                                

• Kunnskaper før og etter kurs kartlagt

• Trenger teknisk vedlikehold
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http://dev.karde.no/


Mat og trivsel – e-læringskurs i kosthold og fysisk aktivitet
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Mat og trivsel – e-læringskurs i kosthold og fysisk 
aktivitet
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Kom og se – så godt!
• Matlagingsvideoer basert på den lettleste kokeboka "Så godt!" – se www.matfilmer.org

• Også hygiene på et kjøkken og borddekking

• Mulighet for døvetolking 

• Mulighet for automatisk stopp for hvert trinn i matlagingsprosessen
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http://www.matfilmer.org/
http://www.matfilmer.org/
http://www.matfilmer.org/


Kom og se – så godt!

17 filmer fra «Så godt» Nye oppskrifter og filmer

• Afrikansk tomatsuppe
• Blomkålsuppe
• Dressing med balsamico
• Tomatsalat
• Avocadosalat
• Poteter i ovn
• Bønnegryte
• Ertestuing
• Laks med pesto
• Hvit fisk med rød pesto
• Kylling i ovn
• Kylling med honning og lime
• Hvordan varme tortillas
• Sosekjøtt
• Bringebær i rød gelé
• Olivenbrød
• Blåbærkake

Oppskrifter
• Sandwich med tunfisksalt
• Smørbrød med ost og kalkunskinke
• Wraps med laks
• Smoothie
• Dip med chilisaus

Andre filmer
• Borddekking 
• Borddekking til fest
• Hygiene på et kjøkken
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Gode instruksjonsfilmer

• Veileder i å lage gode instruksjonsfilmer 

• Beregnet på personer i støtteapparatet 

uten mye filmerfaring

• Kan også brukes av andre

• Oversatt til svensk

• http://www.karde.no/wp-content/uploads/2014/10/Veileder1.pdf

• Mye bilder og lenker til eksempler
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http://www.karde.no/wp-content/uploads/2014/10/Veileder1.pdf
http://www.karde.no/wp-content/uploads/2014/10/Veileder1.pdf


Gode instruksjonsfilmer - hovedinnhold

• Eksempler på instruksjonsfilmer

• Forberedelser til filmopptak, inkl. utstyr

• Filmopptak (praktiske, pedagogiske og 

tekniske tips)

• Redigere film 

• Skjermopptak og filming av skjerm

• Mer avansert filmproduksjon (bildeutsnitt, 

lydopptak, sminke og påkledning, lage bilder 

i PowerPoint)

• Etikk

35



Kontakt:

Gro Marit Rødevand Riitta Hellman Terje Grimstad
gro.marit.rodevand@karde.no  rh@karde.no terje.grimstad@karde.no 
913 50 096 982 11 200 908 44 023

Følg oss her: https://www.facebook.com/kardeasno/
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Takk for oppmerksomheten!

https://www.facebook.com/kardeasno/

