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Forord
Denne rapporten bygger på kompetanseutviklingsprosjektet – « PP-tjenesten i førersetet i en samisk
kontekst (2009 – 2010)». Prosjektet hadde som intensjon å jobbe systemgjennomgripende. Det betyr
å ha fokus på individ-, faglig/metodisk- og administrativt nivå. For å få en helhetlig tenkning rundt
eleven er det nødvendig at aktørene (skolen, PP-tjenesten, foresatte og andre) jobber tettere
sammen.
Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statped Nord Finnmark og SEAD (Samisk
spesialpedagogisk støtte) og 4 kommuner (Karasjok, Kautokeino, Tana og Porsanger) i Finnmark. Alle
ligger innenfor samisk forvaltningsområde. I denne rapporten er noen av erfaringene formidlet.
Prosjektdeltakere fra Statped Nord og SEAD: Sissel Kløvjan, Signe Solås, Gunnhild Helland, Lisa Baal
og Arild Kjølsrud.
Vi takker alle som har bidratt i prosjektet og i utarbeidelsen av rapporten. Takk til Lars Abrahamsen
for bilder, Kim Roar Eilertsen for layout og Håvar Grøttland for god og konstruktiv tilbakemelding på
innholdet i rapporten. En takk til Tor Persen for innspill i forhold til det samiske perspektivet.
Vil ønsker også å rette en særskilt takk til kommunene, spesielt PP-tjenesten og nettverkene rundt
det enkelte barn.

Statped Nord og SEAD
Alta, september 2011
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1.

Innledning

Rapporten omhandler hva vi har gjort og refleksjoner knyttet til denne prosessen over et
kompetanseutviklingsprosjekt for PP-tjenesten (PPT) gjennomført i 2009-2010. Kommunene inngår i
det samiske forvaltningsområdet. Det betyr blant annet at samisk skal være sidestilt med norsk. De
som henvender seg til et samisk forvaltningsområde på samisk har rett på tilbakemelding på samisk.
Videre betyr det at kommunene får øremerkede midler nettopp til å kunne betjene den samiske
befolkning på deres eget språk.
Dette prosjektet bygger på erfaringer fra prosjektet ”Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom
skole, hjem, PP-tjenesten og Statped Nord” (2008-2009). Videre bygger arbeidet på de strategiske
føringene fra Utdanningsdirektoratet og tilmeldte behov fra de aktuelle kommunene.
Rapporten

vil

kort

belyse

prosjektideen

(systemgjennomgripende)

og

målsettinger

(kompetanseutvikling i PP-tjenesten), den praktiske gjennomføringen (fra organisering til tiltak),
evaluering (Rating Assessment) og resultater. Rapporten belyser hvordan Statped Nord og SEAD har
grepet fatt i Utdanningsdirektoratets strategiske føring; - Kompetanseutvikling i PP-tjenesten.
Prosessen inneholder følgende elementer: Implementering, kontekst og kulturforståelse, fagspesifikk
kompetanse og nettverksbygging.

1.2
I

Bakgrunn
de

strategiske

føringer

fra

kompetanseheving/kompetanseutvikling

Utdanningsdirektoratet

«skal

i

være

PP-tjenesten»

og

Statped
en

synlig

bidra

til

aktør

i

opplæringssektoren.
Statped Nord har i løpet av de siste årene mottatt flere søknader om tjenester innenfor målgruppen
autismespektret (ASF) fra de samiske forvaltningsområdene. Statped Nord ønsket derfor å heve
kompetansen i kommunene, slik at hjelpen ble gitt lokalt og at kompetansen kunne tilflyte flere
brukere og skoler samtidig. Det å samle flere kommuner kan være ressursbesparende, i tillegg får
man økt anledning til å dra veksler på andres kompetanse og praksiserfaring.
Økte henvendelser og søknader fra PP-tjenesten viser at det er stort behov for kompetanseheving.
Tilpasning og oversettelse av kartleggingsverktøy og metodikk på samisk er en annen utfordring.
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Prosjektets formål var å styrke kompetansen i PP-tjenesten i forhold til barn og unge innen ASF. Det
var derfor viktig for prosjektet som helhet at PP-tjenesten hadde et eierforhold til prosjektet, og at
det var de som koordinerte og veiledet det lokale nettverket.
Prosjektet er en eksplorerende studie i forhold til praksisfeltet og må betraktes mer som et
utviklingsarbeid.

1.2

Metode

Rapporten er delvis beskrivende og tar utgangspunkt i våre bidrag på seminarer og kommunebesøk, der vi deltok i brukernes nettverk (foresatte, lærere, assistenter, andre). I tillegg er det samlet inn
datamateriale (referater, møter og nettverksbesøk og tilsendte problemstillinger). Sluttevalueringen
tar utgangspunkt i «Rating Assessment».

1.3

Målsettinger for prosjektet

Hovedmålet er: Kompetanseutvikling i PP-tjenesten, i arbeidet rundt barn og unge med
autismespekterforstyrrelse, i en samisk kontekst.
Delmål:

Barn og unge innen autismespektret skal få et opplæringstilbud som bidrar til
å ivareta deres behov og utvikling.

Delmål:

PP-tjenesten utarbeider planer for satsning i egen kommune.

Delmål:

PP-tjenesten opparbeider kompetanse slik at de etter endt prosjektperiode
selv kan utføre kartlegging, plan- og tiltaksutvikling overfor brukergruppen.

Delmål:

Gjennom

evaluering

vil

vi

få

svar

på

om

prosjektplaner

og

kompetansetilførsel har ført til endringer for brukergruppen.
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2

Målgruppen

2.1

Autismespektret

Kjennetegnes ved at det er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.
Samlet kan både Asperger syndrom og autisme defineres ut fra vansker innenfor de samme tre
hovedområdene (språk, kommunikasjon og sosiale relasjoner). Leekam, S., fra The NAS Lorna Wing
Centre for Autsim hadde et foredrag på Samrådets konfernce i Skive 12.-13. november 2010 om det å
forstå autisme som et spektrum. De hadde tatt i bruk et testmateriell ”DISCO” for å få tak i hele det
autistiske spektrum i motsatt av det å se kun på de enkelte delene innenfor diagnosen. Leekam tok
utgangspunkt i denne figuren:
Impaired social interaction

Impaired communiciation

Impaired imagination – narrow, repetive pattern of activities

Modellen viser kompleksiteten og variasjonen imellom de ulike funksjonene og at det krever et særlig
fokus på hvert av disse områdene, men de må også ses i sammenheng. Det er dette som gjør at
arbeidet med denne gruppen er svært utfordrende.

Martinsen, H., Nærland,T m.fl. betegner dette spektrumet i sin bok ”Prinsipper for undervisning og
tilrettelegging av skoletilbudet”, tabell 1.1 som ”Dimensjoner i Asperger-syndrom:

1

språk og kommunikasjon

2

Forholdet til andre mennesker (egen merknad: sosiale relasjoner)

3

Reaksjon på omgivelsene

Barn og unge innen ASF har utviklingsforstyrrelse som berører ulike funksjonsområder i deres
tilværelse fra barn til voksen. Vanskene gir seg utslag på skolen, i hjemmet og i forhold til
fritidsaktiviteter og venner gjennom hele livet.
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2.1.1 Autisme
Autisme gir variasjon i graden av utviklingsforstyrrelse. Det kan forekomme tilleggsvansker som for
eksempel psykiske lidelser, utviklingshemning og sansetap. Atferdsmønsteret kan være begrenset i
form av stereotype og rigide handlingsmønstre, interesser og aktiviteter.
Det er store variasjoner innenfor utviklingsforstyrrelsen i forhold til språkfunksjonen. Den kan variere
fra mangelfull tale til et stort vokabular av ord og setninger. I forhold til relasjon til andre mennesker
varierer graden av samspill.

2.1.2 Asperger syndrom
Asperger syndrom ligger innenfor autismespekterforstyrrelse. I likhet med autisme finnes det ikke
dokumentert medisinsk behandling som gjør deres hverdag enklere å takle. Innenfor gruppen
Asperger syndrom finner du ikke noen generell forsinkelse eller hemning av språket eller kognitiv
utvikling. I nyere litteratur finner vi imidlertid utsagn på at det finnes barn i denne gruppen som i
tidlig barnealder har vært gjennom en periode der språkutviklingen har vært forsinket (Martinsen, H.,
m.fl, 2006). I tillegg forekommer dobbeltdiagnoser som Asperger syndrom og ADHD.
I langt større grad enn andre mennesker er de opptatt av detaljer. De har ofte spesielle interessefelt.
Deres måte å sortere informasjon på, der vesentlige trekk blir utelatt mens det i stedet settes fokus
på detaljene, er betegnende for gruppen. De forstår og forestiller seg ”verden” på sin måte. Det
betyr også at de kommuniserer og samhandler annerledes – eksempelvis oppfattes ytringene gjerne
mer bokstavelig og de får ofte problemer med at kommunikasjonen blir for abstrakt/billedlig. I tillegg
profiterer de på oversikt, forutsigbarhet og trygghet.
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Teoretisk innfallsvinkel

3.1

Inkludering

De overordnede prinsipper for grunnopplæringen som bygger på likeverdig, inkluderende og
tilpasset opplæring (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004:85) har stått sentralt gjennom
hele

prosjektperioden.

I

artikkelsamling

”Kompetanse

for

tilpasset

opplæring”,

(Utdanningsdirektoratet, 2007) viser en til at prinsippet om tilpasset opplæring angår skolen som
organisasjon. For å få til en inkluderende skole kreves kompetanse, kreativitet og engasjerte skole
ledere og lærere. En slik forståelse av tilpasset opplæring fordrer at skolen som organisasjon må ha
nødvendig kompetanse i tråd med elevenes behov. St.meld. nr 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen,
legger vekt på at kompetanse knyttes til undervisning og ledelse. Det omfatter blant annet
fagkompetanse, formidlingsevne, metodisk tilrettelegging og pedagogikk, og tydelig og synlig
skoleledelse.

3.2

Skolen som organisasjon

Skolen er en organisasjon som kan betraktes og defineres som et system. Hva er et system?
Schjødt/Egeland (1989, s. 45), benytter seg av Hall og Fagen (1956) sin definisjon av et system:
”Et system er et sett komponenter (objekter), med relasjoner mellom komponentene
(objektene) og mellom deres egenskaper”.
Denne definisjonen viser til helheten, et samspill mellom disse. Ut fra en faglig vurdering har vi hatt
fokus på skolen som en helhetlig organisasjon og i samvirke med andre organisasjoner. Det at vi har
sett på skolen som en organisasjon gjennom et systemteoretisk perspektiv betyr at en også må
involvere andre organisasjoner som skoleetaten, PP-tjenesten og hjemmet (Helland, 1997). Ut fra en
slik forståelse lar det seg vanskelig gjøre å jobbe kun med en lærer, eller en gruppe lærere i skolen for
å få til en varig kompetanseutvikling. Ut fra prinsippet om tilpasset opplæring og med
systemteoretisk forståelse som bakteppe, så ble premissene for å jobbe mot individ-,
faglig/metodisk- og administrativt nivå et mål for hele prosjektet.
Mennesker med autismespekterforstyrrelse (ASF) forstår ofte verden på en annen måte enn vi gjør.
Deres kommunikasjon er personlig og idiosynkratisk. Begreper og ytringer kan få en annen betydning
enn det vi forstår ved dem. Det betyr at lærere, assistenter og foreldre må være mer bevisst på egen
kommunikasjon og væremåte i møte med denne gruppen. Vi tenker at kommunikasjonsansvaret
ligger hos de som jobber med bruker. Alle som jobber med denne gruppen må ha en felles forståelse
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på alle arenaer. Gode relasjoner og samhandling mellom de som jobber direkte med barnet, mellom
skole / hjem og PP-tjenesten, samt ledelsesnivået i skolen er en forutsetning for et godt tilbud. Et
systemgjennomgripende samarbeid kan derfor være nødvendig for å forklare og få forståelse for det
enkelte barns væremåte. Samarbeidet gir et solid grunnlag for å kartlegge sterke og svake sider hos
barnet og omgivelsene. Ut i fra en slik forståelse blir det viktig sette i gang mer helhetlige tiltak. De
må bygge på teoretiske kunnskaper, erfaringer og kjennskap til eget barn / elev og felles forståelse av
barnet. Felles forståelse skaper trygghet og omgivelsene trer frem som forutsigbare voksne i
lærerrollen og foreldrerollen. Trygghet skaper forutsigbarhet for barnet i skolehverdagen.
Arbeidet i nettverket (foresatte, fagpersoner i skolen og PPT og andre) gir grunnlag for refleksjon
over egen praksis og væremåte. Dette er prosesser som fører frem til en felles forståelse.
Det å forholde seg til de tre nivåene har vært et nyttig ”redskap” i prosessen med å utvikle
individuelle planer, individuelle opplæringsplaner og prosjektbeskrivelser. Nivåfokusering tydeliggjør
ansvar og oppgaver, men det er viktig at nivåene ses i sammenheng. Figuren under viser viktige
elementer som inngår på de ulike nivåene.
Mål på individnivå synliggjør elevens kvaliteter og behov. Mål på faglig (metodisk) nivå virker
bevisstgjørende i forhold til å gi opplæring ut fra et
mer helhetlig perspektiv. Skal vi få det til, er vi
avhengig av å tenke sammen og tenke mer
langsiktig. I tillegg til faglig forståelse og planarbeid,
er kommunikasjon og gode mellommenneskelige
relasjoner genuin kompetanse som er nødvendig å
ha med seg i arbeidet rundt det enkelte barnet.
Skal vi virkelig klare å fremme en brukerrettet
arbeidsform som er knyttet til helhetlige og langsiktige tiltak, så må målene også innbefatte det
administrative nivået. Derfor blir et sentralt punkt å få engasjert ledernivået i skolen.
Prosjektets intensjon ut fra en slik måltenkning er å få nettverket rundt det enkelte barn til å bli mer
konkrete og detaljerte på elementer knyttet til de ulike nivåene. Dette gjelder både i forhold til
målsetting, tilrettelegging og gjennomføring, framtidig målsetting og evaluering.
Andre teoretiske perspektiver i arbeidet er prosjekt som arbeidsform, kommunikasjons- og
samhandlingsteorier og endringsteorier, implementeringsstrategier samt nettverk som læringsarena.
Forenklet betyr det blant annet hvordan jobbe i prosjekt og hvordan jobbe med prosjektledelse.
Statped Nord
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Hvordan kommunisere og samhandle med hverandre i et trygt, tillitsfullt og anerkjennende miljø?
Hvordan engasjere og utfordre aktørene i et utviklingsarbeid, der den enkelte føler at dette er noe
som angår dem? Grunnet rapportens omfang vil ikke disse teoriene bli særskilt beskrevet, men de
har vært viktige bidrag for vår forståelse og et godt utgangspunkt for gjennomføring av denne typen
praksisrelatert utviklingsprosjekt.

3.3

Kontekst og kulturforståelse

I det samiske forvaltningsområdet må samisk språk og kulturforståelse legges til grunn i arbeidet
rundt det enkelte barn. Likeverdighet må bygge på forståelsen av både språk og kultur. I følge Jávo
(2010) er samisk språk, kulturell bakgrunn og forståelse av stor betydning for å gjøre et forsvarlig
arbeid i forhold til den samiske befolkning.
Skolen skal bidra til å fremme inkludering og sikre sosial deltakelse og personlig utvikling. For at dette
skal kunne bli en realitet, så må det spesialpedagogiske støttesystemet i kommune og stat møte
behovene som finnes hos samiske barn, unge og voksne med særskilte behov. Skolens plass i et
flerkulturelt samfunn gir særlige utfordringer. Utfordringen ligger i hvordan skolen ser og forstår
kulturen og hvordan kulturen forstår skolen som institusjon.
Medarbeidere i PP-tjenesten, Statped Nord og SEAD må jobbe mot å utvikle en forståelse og respekt
for kulturens egenart og holdninger. Dette betyr en mer bevisst og gjennomtenkt holdning til
hvordan møte elever, foreldre, lærere og andre fagpersoner.
Dersom vår fagkunnskap skal komme til nytte i en arbeidssituasjon, må den inngå i en kulturell
forståelse og refleksjon. Kravet til kulturell forståelse og refleksjon vil være viktig i forhold til alle,
uansett kulturell bakgrunn.
Hvis støtteapparatet tar på alvor prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring, så må kartleggingog opplæringsmateriell være oversatt og tilpasset til samiske brukere. Det finnes lite eller ingen
tilgang på slikt materiell for denne målgruppen. Fagteamet så derfor behovet for å få oversatt og
tilpasset aktuell litteratur og kartleggingsverktøy til samisk. Det førte til at materiellet «Jeg er noe
helt spesielt» (Jfr. pkt. 5) ble oversatt og tilpasset nordsamisk.
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4

Fra organisering til tiltak

Det deltok 20 PP-rådgivere fra grunnskolen og en PP-rådgiver fra videregående skole. Rektorene gav
sin fullmakt til at skolene skulle delta og få veiledning fra den lokale PP-tjenesten.
Alle 4 kommuner ønsket å delta.
Statped Nord

Fagteam

PP-tjenesten

Nettverk

Modellen for organisering av arbeidet avspeiler Statped Nord sin rolle som veileders veileder, der PPtjenesten fikk veiledning fra Statped Nord. Hvert nettverk hadde sin saksbehandler fra PP-tjenesten
og en PP-tjeneste jobbet med to nettverk. Nettverkene bestod av foresatte, fagpersoner fra skolen og
andre. Saksbehandler var ansvarlig for innkalling til nettverksmøter, ansvarlig for gjennomføring og
ansvarlig for å hente inn nødvendig veiledningskompetanse. Flere rådgivere fra samme PP-tjeneste
var involvert i prosjektet.
Medarbeidere fra Statped Nord og SEAD utgjorde et fagteam som bidro med faglige innlegg på
samlinger og var kontaktpersoner i de ulike kommuneprosjektene. Teamet var faglig ansvarlig.
Prosjektet var samlingsbasert med 4 felles samlinger og to kommunebesøk der fagteamet veiledet
nettverket. I tillegg ble det gitt veiledning over videokonferanse, telefon og e-post til PP-tjenesten.
PP-tjenesten fra videregående skole deltok i ett av nettverkene med tanke på læring og overgang til
videregående skole for en elev. Overgangen mellom ulike skoleslag er ofte en utfordring for
målgruppen. Dette må tas på alvor. En måte å gjøre det på er å starte prosessen med overgang tidlig.
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4.1

Forankring av utviklingsarbeidet i kommunene

I forkant av prosjektstart ble det avholdt drøftings- og avklaringsmøte med PP-tjenesten. Formålet
med møtet var å drøfte og avklare hvordan kompetanseutvikling ovenfor målgruppen best kan
foregå. Forutsetning for prosjektdeltakelse var at ledelsen i PP-tjenesten og minimum en fagperson
fra hver PP-tjeneste skulle delta.
På møtet signaliserte PP-tjenesten følgende behov:


Generell kunnskap om målgruppa



Kartleggingsredskap



Planarbeid (IP og IOP)



Pedagogiske - og IKT verktøy

4.1.1 Arbeid i nettverkene
På kommunebesøkene var Statped Nord og SEAD sin rolle å veilede og støtte PP-tjenesten og
nettverkene i forhold til kartlegging, planarbeid og valg av tiltak. Gjennom dette samarbeidet ble det
satt i gang viktige prosesser i nettverksgruppene. Refleksjoner og diskusjoner rundt enkeltaktiviteter
kunne være med å utløse felles forståelse for en aktivitet eller et tiltak. Noe som igjen kunne utløse
enkle ”straks” endringer i forhold til tilrettelegging av en aktivitet rundt eleven.
Hvert nettverk hadde forholdsvis tett møtefrekvens i første halvdel av prosjektperioden, men
varierte fra nettverk til nettverk.

4.2

Samlinger med PP-tjenesten

4.2.1 Første samling
Første samling gikk over to arbeidsdager. Den enkelte PP-tjeneste hadde på forhånd kartlagt
fagkompetansen i egen kommune. På samlingen ble forventninger både fra PP-tjenesten og Statped
Nord og SEAD løftet fram. Tema på første samling var teori om ASF, informasjon om
kartleggingsverktøyet Habtool (Jfr.4.1.5) og framdriftsplan i arbeidet. Etter samlingen skulle PPtjenesten jobbe videre med prosjektplan i egen kommune.
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4.2.2 Andre samling
Tema for samlingen var gjennomgang av kommunens prosjektplan og drøfting av utfordringer i eget
prosjekt. I tillegg ble det gitt opplæring i Habtool.

4.2.3 Tredje samling
Størsteparten av tiden på tredje samling ble brukt til gjennomgang av ulike metoder og verktøy som
kunne være aktuelt å benytte i tiltaksutforming.

4.2.4 Fjerde samling - sluttevaluering
”Rating Assessment” ble brukt som metode på sluttevalueringen (Jfr.5.3). Samlingen hadde
hovedvekt på evaluering og rapportering.
I forkant av samlingen hadde PP-tjenesten fått tilsendt problemstillinger som de skulle gi
tilbakemelding på. Disse var:
1. Prosjektarbeid som metode for kompetanseutvikling i PP-tjenesten.
2. Økt faglig kompetanse på gruppe- og individnivå i PP-tjenesten.
3. Endringer i praksisfeltet - PP–tjenesten (samarbeid, møter, tilegnelse av kunnskap,
brukerarbeid).
4. ”Habtool” som registrerings- og kartleggingsverktøy i prosessrettet arbeid og som
utgangspunkt for samarbeid skole/hjem/ PP–tjenesten, andre.
5. Implementering av tilegnet kompetanse i egen kommune.
6. Endringer for brukeren
7. Nettverkets rammebetingelser for gjennomføring og deltakelse i prosjektet (Hvordan gikk
dere fram, hvem tok kontakt med hvem og hva fikk dere til?)

8. Annet

4.3

Kommunebesøk – oppfølging i nettverkene
Det var behov for tettere oppfølging enn planlagt i nettverkene. Fagteamet
bestemte seg for å gjennomføre to kommunebesøk i tillegg til de felles
samlingene.
På kommunebesøkene deltok rådgivere fra Statped Nord og SEAD.
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4.3.1 Kommunebesøk 1
Tema for første besøk var å imøtekomme det enkelte nettverk sitt behov for veiledning Innholdet ble
individuelt tilpasset etter hvor langt nettverkene var kommet. Behovene var ulike; alt fra liten
kjennskap til kartleggingsverktøyet til arbeid med konkrete tiltak. Det var også behov for å drøfte
ulike problemstillinger ved kartleggingen og de tiltak som var tenkt igangsatt.

4.3.2 Kommunebesøk 2
Hensikten med dette besøket var å sette i gang refleksjoner rundt eget arbeid.
I forkant fikk deltakerne følgende problemstillinger:
1. Hvilke fokusområder, utfordringer og tiltak ser dere for dere i forhold til egen elev på
bakgrunn av det dere har gjort gjennom kartleggingen så langt?
2. Er det noe dere ønsker å gå i dybden på?
3. Hvordan mener dere vi skal bruke dagen for å få best mulig læringsutbytte?
Noen hadde behov for mer utdyping av enkelte metoder, andre ønsket at vi sammen med hele
nettverket gikk igjennom kartleggingen.

4.4

Faglig /metodisk kompetanseheving

I arbeidet med mennesker med ASF er det særskilt viktig å ha en stor verktøykasse fylt med ulike
metoder og IKT hjelpemidler. Det må være grundig gjennomtenkt pedagogisk tilnærming, både i
forhold til metode, strategi og IKT løsninger. Opplæringen må ta utgangspunkt i at mennesker med
ASF har en helt personlig kognitiv stil. En metode eller IKT løsning som passer for en elev innenfor
gruppen, passer nødvendigvis ikke til en annen. Vi valgte derfor å presentere en vifte av ulike
metoder og IKT løsninger, nettopp for å ta denne utfordringen på alvor.
En av målsettingene var at elevene skulle få et bedre opplæringstilbud. For å få dette til er det
nødvendig med en grundig og detaljert kartlegging som utgangspunkt for gode planer. Det viktigste
vi hadde i dette arbeidet var kartleggingsverktøyet « Habtool».
For å tilpasse og tilrettelegge opplæringen er det nødvendig å bruke pedagogiske virkemidler som
målgruppen profiterer på. De profiterer på struktur, oversikt og forutsigbarhet. I valg av metoder og
verktøy har vi tatt hensyn til dette. I metodevalget er det også tatt hensyn til at de forstår og
forestiller seg «verden» på sin måte.
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For lesere av rapporten, både de som deltok i prosjektet og andre, synes vi det er av betydning å ha
en oversikt over hensiktsmessige metoder og verktøy i arbeidet med mennesker med ASF.

Kartleggings- og registreringsverktøy («Habtool»)
Kartleggingen er et utgangspunkt for å lage individuelle
planer(IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP).
Skjemaene består av modulene IOP, IP og Logg.
Habtool har fokus på aktiviteter (eksempel; vente på
tur, ikke forstyrre, følge faste prosedyrer), ferdigheter,
pedagogisk tilrettelegging og reaksjon på tilrettelegging.
http://www.autismenett.no/forstaafu/includes/Registreringssystem.pdf

På bakgrunn av arbeidet i «Habtool» jobbes det fram en

IP og IOP. Hele nettverket rundt brukeren deltar både i kartleggings- og planarbeidet (Martinsen, H.
m.fl, 2006).
Struktur (Teacch)
Teacch - “Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped Children”. Fokus og
nøkkelbegrepet i metoden er struktur. Struktur tilpasses eleven etter behov for tilrettelegging. I
prosjektet har vi spesielt jobbet med det som er viktig å ta hensyn til i skolehverdagen, for eksempel
rammestruktur (timeplanen) og holdepunktstruktur (egen oppskrift for eleven). I tillegg har det vært
viktig å utnytte målgruppens visuelle styrke ved at de voksne også tar i bruk en visuell uttrykksform i
kommunikasjon med eleven (skrive ned beskjeder, tegner osv). Det å skape forutsigbarhet og
motivasjon har også stått sentralt. Tilretteleggingen betyr derfor også å jobbe med overganger (eks
skifte av tema) og varighet på jobbingen.
T-konto (visuell konkretisering)
Dette er et verktøy som ivaretar behovet for å ta i bruk elevens visuelle styrke. Det lages en tegning
som viser en forstørret ”T” på tavle eller flippover. På venstre side får man fram det eleven liker for
eksempel svømming. På høyre side får man oversikt over det som ikke eleven liker i svømming.
Gjennom bruk av denne type visuell konkretisering kan man jobbe med belønning, endring av atferd,
fritidsaktiviteter og så videre. For mer lesing anbefales heftet ”Tilrettelegging for utvikling og
mestring av sosiale ferdigheter for elever med Asperger syndrom i vanlig skole”.
Statped Nord
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Sosiale historier
Det er kortere historier som beskriver en sosial hendelse og den ferdigheten man ønsker at personen
skal lære. Sosial historie kan benyttes i en rekke sammenhenger hvor det er viktig å lære seg
passende væremåte eller reaksjonsmåte. Det jobbes spesielt med 4 setningstyper: Beskrivende
setninger (her forklarer man hva som skjer, hvorfor det skjer og hvem som er involvert). Så følger
perspektivrettede setninger (disse sier noe om andres følelser og reaksjoner). Tredje type setning
kalles dirigerende setninger (her inngår positive og individualiserte utsagn som for eksempel ønsket
eller mer passende atferd). Til slutt kommer kontrollsetninger (her kommer det fram hvilke strategi
eleven skal bruke). I boken: ”Sosiale historier”(2000), finner vi utdypende forklaring på hvordan
metoden kan benyttes.
KAT – kassa
KAT står for Kognitiv Affektiv Trening. KAT – kassa er utviklet som et redskap for samtale med
personen. Målet er å støtte den man snakker med til å bli bevisst egne tanker, følelser og handlinger.
KAT – kassa er satt sammen av en rekke elementer som kan brukes hver for seg eller sammen. Noen
av elementene som inngår er: En KAT – modell (til hjelp for å strukturere samtalen), måleinstrument
(måler intensiteten av følelser ved hjelp av tallkarakter og bilder/ord), mine sirkler (for å ta opp tema
som eksempel sosiale relasjoner, interesser og venner), og tidstavler (visualiserer kritiske hendelser i
tid og sted). For utfyllende lesning om og i bruk av KAT – kassa anbefales manualen ”KAT – kassen”.
Jeg er noe helt spesielt!
Opplegget er en trinnvis metode for å hjelpe barn og unge med autismespekterforstyrrelse (ASF) til
økt innsikt i egen diagnose. ”Jeg er noe helt spesielt” inneholder arbeidsark, introduksjonsdel til
kapitlene og en praktisk veiledning til arbeidsarkene. Boken, med tilhørende arbeidsark på cd-rom og
webside, fungerer som redskap for å bygge opp en generell forståelse og aksept for hva det vil si å ha
en funksjonshemning generelt, og en autismespekterforstyrrelse spesielt. Boken og de ulike
versjonene av arbeidsark tar sikte på å gi mennesker med en diagnose innen autismespekteret mest
mulig kontroll over eget liv, noe som forutsetter kunnskap om egne styrker og vansker. Boken passer
for alle som evne til å reflektere og snakke om seg selv, og kan tilpasses ulike funksjonsnivå. Boken og
arbeidsarkene er utformet på en måte som gjør at den er godt egnet for foreldre og andre
nærpersoner.
Arbeidsarkene er digitalisert og ligger som en egen CD i boka og på hjemmesiden til boken(se
www.universitetsforlaget.no/).
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For mer lesing viser vi til den norske utgaven ”Jeg er noe helt spesielt (2008)”.
Statped Nord og SEAD har oversatt og tilpasset arbeidsboka i ”Jeg er noe helt spesielt” til nordsamisk. Utgaven har tittelen: “Mun lean hui earenoamaš”.
Arbeidsarkene på nordsamisk ligger på CD og kommer som vedlegg i boken “Jeg er noe helt spesielt”!
Digitale verktøy og programvare
Våre erfaringer viser at teknologien har bidratt til å gi elever økte muligheter for å skaffe seg oversikt
og struktur i hverdagen. Følgende verktøy ble presentert:
20 – minuttersStokken
Brukes som et tidshjelpemiddel og er en type ”timeglass” som viser tiden i 5 -10
-15 og 20 minutter. Tiden vises ved at minuttstokken har lysdiodesøyle.
Eksempel vises en aktivitet på 5 minutter på en søyle med 5 lysdioder og en
farge. Minuttstokken kan for eksempel brukes i lesing. Hvis det er avtalt at
eleven skal lese i 10 minutter, så trykker man på aktuell farge (grønn) og
nedtellingen starter. For mer lesing: www.falckigel.no.
Handi 2
Dette er en kalender med tilpasset program for personer
som har behov for kognitive hjelpemidler. I Handi 2 finner
man ulike funksjoner. Her kan nevnes kalender, notater,
kontakter, prisregneren, album og musikk. Hvor mange
funksjoner som skal være tilgjengelig for brukeren kan lett
justeres. Noen av funksjonene forutsetter at man har tilgang til PC – programmer som eksempel
HandiTools. Blant annet kan man overføre musikk og bilder fra PC til Handi 2. For mer lesing:
www.falckigel.no.
iHot
Prosjektet IHot ungdom/Handholdt Organiserings Teknologi ble presentert i
forbindelse med hvordan denne type teknologi kan være med på å lette
hverdagen med at eleven for økt oversikt og struktur over det som skal skje.
Resultatet fra prosjektet viser at teknologien har bidratt til å gi elevene økte
muligheter for å skaffe seg oversikt og struktur og elevene rapporterer positive
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erfaringer med bruk av iPod og iPhone. Solås, S. (2009). ”MED IPHONE STYRES HVERDAGEN”.
www.statped.no/nord
Trippelkommunikasjon
Dette er et verktøyprogram. Programmet skal fungere som en støtte til utvikling av samspill og
kommunikasjon, visualisering og tydeliggjøring av sosiale hendelser og være med på å formidle
informasjon. Trippelkommunikasjon er et program der man blant annet lager egne individuelt
tilpassede presentasjoner ved hjelp av små historier. Det gjøres ved å bruke bilder fra
bibliotekbanken i programmet eller egne bilder. I tillegg kan det legges inn snakkebobler og tekst.
Hver historie består av 4 ruter. Gjennom disse rutene kan man lage sosiale historier, arbeidsplaner,
trening på gjøremål, presentasjon av familien, oppskrifter med mer.
Programmets hovedside fungerer som et torg. Her blir du presentert for ulike temaer illustrert
gjennom bobler. Hvert tema inneholder eksempler og gir ideer og inspirasjon for videre arbeid. Disse
er:
Sosiale ferdigheter, Egne serier, Presentasjoner, Vurderingsøvelser, Samtaleformer, Dagbok, Tolke
ansiktsuttrykk, Kaninbilder, Forutanelse, Instruksjoner og Metaforer.
For mer lesing: www.mikrodaisy.no.
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5

Evaluering

Evalueringen var en viktig del av prosjektet og en del av hele læringsprosessen, både for PP-tjenesten
og for oss i Statped Nord og SEAD.

5.1

Underveisevaluering – kommunebesøk

Vi hadde behov for å evaluere prosessen og arbeidet i prosjektet underveis. I den forbindelse
gjennomførte vi kommunebesøk, der vi var i kontakt med de enkelte nettverk og PP–tjenesten
særskilt. Kompetanseheving og evaluering var fokusområder. Besøkene ga oss verdifull informasjon
om status for arbeidet. Dialog og refleksjon var nyttig i forhold til å justere retningen i prosjektet.

5.2

Evaluering fra PPT

I forkant av evalueringssamlingen fikk PP-tjenesten noen problemstillinger (Jfr. 4.1.5). PP-tjenesten
skulle lage et kort notat med bakgrunn i problemstillingene.
Hensikten var å få deltagernes vurdering av endringer og utfordringer videre, - spesielt i forhold til
kompetanseutvikling, målene; individ-, faglig/metodisk- og administrativ nivå, implementering i egen
kommune, nettverksbygging og fagspesifikk kompetanse (Jfr.1).

5.3

Sluttevaluering

”Rating Assessment”1 ble brukt som verktøy på evalueringssamlingen.
”Rating Assessment” er en evalueringsform der en
legger til rette for en læringsprosess knyttet til selve
evalueringen, og hvor de som driver praksisen også
driver

fram

evalueringen.

Viktige

handlinger

(aktiviteter) i prosjektet beskrives, verdsettes
(visuelt gjennom farget lappesystem) og analyseres
av deltakerne.

Gjennomføringen av denne type

evaluering følger en bestemt struktur.
Resultatet blir et visuelt sluttprodukt (se tabell under 6.3).

1

Kilde til Rating Assessment: professor Per Dalin, IMTEC
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6

Resultater

For å få en samlet oversikt over resultatene, systematiserte vi dataene; både ”Rating Assessment”,
innspill fra kommunebesøk og innsendte svar på problemstillinger. Noen funn ”løftes” fram og
kommenteres særskilt.
I forhold til innspill fra kommunebesøk har vi valgt å ha fokus implementering, kontekst og
kulturforståelse og fagspesifikk kompetanse.

6.1

Underveisevaluering fra kommunebesøk

Implementering av kunnskap, kontekst- og kulturforståelse og fagspesifikk kompetanse er områder
som var med gjennom hele prosessen.
Innspill fra kommunebesøkene gav oss et bilde på de utfordringer som både vi og PP-tjenesten står
ovenfor. I denne sammenheng har vi valgt å ta med noe av det som kom fram fra
kommunebesøkene.
Implementeringsstrategier:
I en kommune hadde vi to nettverk. Ett av hovedverktøyene var «Habtool». Det var i starten ulik
oppfatning om «Habtool» var et relevant redskap. Ved ny gjennomgang fikk nettverket som ikke så
nytteverdien, en økt forståelse og dermed ny giv i arbeidet. En kommune uttrykte økt trygghet i
forhold til at de hadde fått et konkret verktøy som de kunne jobbe ut fra.
Et nettverk gav uttrykk for at kommunebesøket burde ha kommet tidligere for å få prosessene i gang.
En kommune hadde tidligere fått veiledning fra Statped Nord. Dette så de på som en styrke å ha med
seg inn i prosjektet.
Vårt hovedmål i arbeidet var kompetanseheving i PP-tjenesten og derfor var PP-tjenesten de som ble
kompetansehevet.

Dette for at de skulle ha et bedre grunnlag for å veilede lokalt.

Kommunebesøkene viste imidlertid at det er nødvendig at Statped er «tettere på» i forhold til de
som står nærmest eleven.
Kontekst og kulturforståelse:
Samisk språk, kulturell bakgrunn og forståelse har vært verdifullt og nødvendig for å møte våre
brukere med respekt (Jfr. 3.3).
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Små kommuner er mer ”gjennomsiktig” enn større kommuner. Det kan være vanskelig å ta opp tema
om egne barns funksjonshemninger i samiske områder. Har man barn med funksjonshemninger er
man mer sårbar for andres kommentarer. Dette kan være med på å skape motstand mot å være
åpen og tilgjengelig.
I en av kommunene var foreldrene ikke klar til å delta i prosjektet. Ny diagnose og egne reaksjoner
gjorde at de ikke ønsket å delta. I etterkant reflekterte PP -tjenesten over situasjonen og kom fram til
at de muligens hadde gått for fort fram i saken. Dette er et eksempel på viktigheten av å ha
kulturforståelse.
Tilegnelse av fagspesifikk kompetanse:
I denne sammenheng definerer vi fagspesifikk kompetanse til å gjelde «autismespektret».
For å få til en god pedagogisk tilrettelegging er det nødvendig med grundig kompetanse om
målgruppen og kjennskap til metoder og verktøy.
Her har vi tatt med refleksjon fra en av lærerne:
”Kunnskap om elevgruppen gir muligheter for å møte eleven”.
Noen lærere syntes Habtool var et nyttig verktøy og følte at PP-tjenesten hadde fått nødvendig
kunnskap for å kunne bistå dem i arbeidet med eleven.

6.2

Evaluering med PP-tjenesten

Ut fra tilbakemeldinger på tilsendte problemstillinger (Jfr. 5.2) har vi oppsummert følgende:


Prosjektarbeid som metode for kompetanseutvikling i PP-tjenesten.
o

En god læringsstrategi er å blande teori og praksis. Tilgang på forskningsbasert
kunnskap ble vektlagt.

o

Selv om det er en hensiktsmessig måte å drive kompetanseutvikling på, er det
utfordrende både med hensyn til faglig innhold og rammebetingelser. Prosjektarbeid
er krevende og tar mye tid, men er nyttig for kompetanseutvikling og gir kollektivt
ansvar og prosessuell utvikling.

o

Det at PP-tjenester fra flere kommuner var involvert gir økt tilgang til kompetanse og
erfaringsutveksling. I tillegg så PP-tjenesten viktigheten av at lærerne var involvert i
samarbeidet.
Statped Nord

side 18

o

Det er bra å jobbe med et tema over tid. En kommune gav uttrykk for at det var en
viss treghet i framdrift fordi de måtte følge et program med samlinger. Kontakt med
veiledere fra Statped Nord og SEAD har likevel kompensert for mye av dette.



Økt faglig kompetanse på gruppe- og individnivå i PP-tjenesten.
o

Deltakerne gav uttrykk for at det var positivt at flere i PP-tjenesten deltok i
prosjektet. Felles forståelse er med på å gi bedre samarbeid innad i PP-tjenesten.
Kunnskaper i forhold til kartlegging, metoder og tiltak ble økt, men de gav samtidig
uttrykk for at det var lite fokus på tilleggsvansker.

o

Som gruppe i PP–tjenesten føler de å ha fått en felles plattform, men gir uttrykk for
at de ennå har behov for kompetanse og støtte for å jobbe selvstendig.



Endringer i praksisfeltet for PP–tjenesten (samarbeid, møter, tilegnelse av kunnskap,
brukerarbeid).
o

Forarbeid i prosjekter er viktig. Alle aktørene må vite hva det innebærer. Lærerne
må være enige og motiverte for arbeidet, og administrasjonen må legge forholdene
til rette.

o

Fått innblikk i ulike metoder og teknologiske verktøy. Opparbeidet faglig trygghet og
fått større bevissthet om fagkunnskap.

o

Prosjektet har ført til endringer i praksisfeltet og PP–tjenesten gir uttrykk for at de
har fått et tettere samarbeid med skole og det øvrige hjelpeapparatet. Slike
endringsprosesser må ivaretas og utvikles videre.

o

PP–tjenesten signaliserer at Habtool er et godt grunnlag for å utvikle tiltak i skolen.

o

Foreldrene er mer delaktig i arbeidet rundt kartlegging og tiltaksutvikling.

o

Foreldre meddeler at de i større grad føler seg trygge på at fagfolk i egen kommune
har nødvendig kompetanse.

o

På bakgrunn av den opplæring PP–tjenesten har fått, og de prosessene de har vært
igjennom, ser de nå bedre muligheten til å tilby veiledning til foreldre.
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Habtool som registrerings- og kartleggingsverktøy i prosessrettet arbeid og som
utgangspunkt for samarbeid skole/hjem/ PP–tjenesten, andre.
o

Prosessen med skole og hjem er blitt bedre og ført til et mer konkret tilbud for
eleven.

o

PP–tjenesten er blitt mer strukturert i forhold til hva skole og hjem etterspør – mer
tydelig.

o

Foreldrene gir uttrykk for å ha fått bedre kjennskap til hvordan skolen jobber.

o

Foreldrene har vært gode bidragsytere og er en stor ressurs for utfyllende
opplysninger om eleven.

o

En av utfordringene har vært å finne felles ”treffpunkter”.

o

Habtool har tydeliggjort detaljene som styrer elever med ASF sin hverdag og hvor
konkret hjelpeapparatet må jobbe. Dette har ført til felles forståelse og gitt et nytt
perspektiv for foreldre, lærere og PP-tjenesten. Det er tidkrevende å fylle ut
skjemaene, men det er nødvendig i forhold til prosessene.



Implementering av tilegnet kompetanse i egen kommune.
o

Tilegnet kompetanse har vært nyttig i forhold til flere brukere og andre
vanskeområder. Noen kommuner har holdt kurs med tema ASF.

o



Kapasitet er en utfordring for implementering.

Endringer for brukeren
o

Foreldre gir uttrykk for at det er blitt mindre vegring for eleven å gå på skolen.

o

PP–tjenesten sitter med det inntrykk at skolen gjennom dette arbeidet er blitt mer
målrettet og bedre å tilrettelegge og strukturere hverdagen for eleven.

o

Sterke og svake sider har kommet tydeligere frem, og lærerne har fått økt forståelse
for eleven.

o

PP–tjenesten har hatt foreldreveiledning, og dette uttrykker foreldrene som positivt.
De får økt forståelse for eget barn. Det kan bidra til å minske stress. Brukeren er
kommet mer i fokus.



Nettverkets rammebetingelser for gjennomføring og deltakelse i prosjektet (Hvordan gikk
dere fram, hvem tok kontakt med hvem og hva fikk dere til?)
o

Tidsfaktoren er avgjørende. Deltakerne i nettverket har mange oppgaver. Det
poengteres viktigheten av å klargjøre ressurser på et tidlig tidspunkt i prosjektet.
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6.3

Annet
o

Tilstøtende fagområder for eksempel psykisk helse bør integreres i senere prosjekter.

o

Dette krever tverrfaglig og flerfaglig samarbeid.

Resultater fra sluttevalueringen (Rating Assessment)

For å gi et visuelt bilde av resultatene valgte vi i tillegg å kategorisere resultatene i tabell. Noen funn
løftes fram og kommenteres særskilt.

Tallkarakter

(3) Stor lapp:

virkelig endring, stor betydning for utvikling av
prosjektet,

Tallkarakter

(2) Mellomstor lapp:

mindre betydning, større forståelse, ganske viktig for
prosjektet,

Tallkarakter

(1) Liten lapp:

liten betydning, vet om det, uvesentlig for
prosjektutviklingen,

Minus (-) Rosa lapp:

ikke positivt for utviklingen av prosjektet

Tabell 1: Oversikt over utvalgte kategorier og aktiviteter i prosjektet. Aktivitetene har fått
tallkarakter.
Forfase

Veiledning

Samarbeid

Metoder /Verktøy

Evaluering

Invitasjon og
Idedugnad (3,2,)

Samlinger (3)

Gruppearbeid (3)

Noe av det som
ble presentert:

Tilsendte
problemstillinger
til PPT (3)

Kommunebesøk(3) Internt på PPkontoret (3,2)
Veiledning på
distanse (tlf., nett) Arbeid i
nettverkene
(3, 2)
(3,2,1,-1)
Ekstern veiledning
(3,2,1)
Selvstudie (3,2,1)
Arbeid med
prosjektskisse i
kommunen (3,2)

Sosiale historier,
Jeg er noe helt
spesielt., T –
konto, Kat-kassa,
Marte Meo og IKT
(3,2,-1)

Rating
Assessment (3)
Veien videre

Metoder/vektøy
over lyd/ bilde(1)
IP /IOP (2)
Habtool (2)
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Evalueringen i Rating Assessment deles i tre faser:


Den konkrete fasen. Hensikten her er å få en så god beskrivelse av prosjektet som mulig.



Den subjektive fasen. Hensikten er å få fram den subjektive meningen. ”De som berøres skal
høres”. Først alene og så sammen i grupper.



Drøftingsfasen. Hensikten nå er å få fram den ”tause” kunnskapen. Hva ble gjort helt
konkret?

Kjernen i denne evalueringsformen er at det legges til rette for en læringsprosess knyttet til selve
evalueringen. De som utøver praksisen, er også de som er med på å drive evalueringen fremover.
I den siste fasen skal vi analysere det ”kaoset” av lapper vi har limt opp på veggen, - et visuelt
fargebilde som raskt gir oversikt over hvordan prosjektet og arbeidet har vært. Nettverkenes egne
vurderinger.
Nå er det tid for refleksjoner. Hver og en gis anledning til å fortelle hva som overrasket dem. Helt til
slutt går en samlet igjennom lappene som har kommet opp på veggen, og spesielt det som skiller seg
ut.
Etter en slik gjennomgang vet vi to ting:
1. Hva som faktisk skjedde?
2. Hva prosjektdeltakerne mener?
I sluttevalueringen ble det reflektert over 5
kategorier (jfr. tabell 1). Ved gjennomgang av disse kategoriene fikk vi vite mer om hva som faktisk
hadde skjedd underveis, og deltakernes mening om de ulike deler av prosjektet.
Styrke i denne evalueringsformen er at den tause kunnskapen blir synliggjort og at alle «stemmer»
blir hørt. I arbeidet med Rating Assessment er det også viktig å være klar over at dette er en
tidkrevende evalueringsform.
Forfase
I forkant av prosjektet ble det sendt ut invitasjon til orientering
og idedugnad for PP-tjenesten. Tilbakemeldinger viste at dette
var jevnt over positivt (tallkarakter 3,2). Det ble gitt uttrykk for at
det var av stor betydning å bli tatt med fra begynnelsen. En
kommune hadde ikke anledning til å delta, men gav uttrykk for at
en slik oppstart var nødvendig.
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Veiledning
Veiledning ble gitt på felles samlinger, ved kommunebesøk og over distanse. Enkelte av kommunene
hadde ”gitt litt opp” etter de første felles samlingene. Tett oppfølging var viktig i forhold til å
utarbeide konkrete framdriftsplaner i egen kommune. Det kom til uttrykk at «det var helt
nødvendig» med kommunebesøk. «Det førte til ny giv».
En kommune mente at det ”gikk det opp et lys” for dem. De så sammenheng mellom det de gjorde i
prosjektet og utarbeidelse av IOP og tiltak.
Det kom også fram fra et nettverk at det var nødvendig for dem å ha forberedt seg i forkant av
kommunebesøket.
De som ba om veiledning over nett, ga uttrykk for å ha fått rask og god tilbakemelding. Det var lett å
ta kontakt, og det ble gitt grundige svar.
De som ikke hadde benyttet seg av veiledningen, mente at de selv ikke var strukturert nok.
Noen av nettverkene hadde også kontakt med andre instanser som for eksempel Barne- og
ungdomspsykiatrien (BUP). Her fikk de blant annet informasjon om diagnose. Det ble gitt uttrykk for
at dette var nødvendig også for utvikling av prosjektet som helhet. Det ble reist spørsmål om det
burde ha vært et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og Statped Nord, spesielt i
forhold til tilmeldinger, overganger, psykiatri med mer.
Samarbeid
Arbeid internt i nettverkene opplevde deltakerne noe forskjellig. I noen nettverk fungerte dette
veldig bra (tallkarakter 3), mens det gikk noe tregere i andre nettverk. Det gikk både på lærerressurs,
tidsressurs

til

rådgiverne

i

PP–tjenesten

og

møtetidspunkter. Det ble blant annet gitt uttrykk for at
noen lærere kanskje ikke var motivert nok og at prosjektet
kom på toppen av annet arbeidet. Noen opplevde det helt
motsatt. Her hadde lærerne fått frikjøpt tid, og det var lagt
til rette for et samarbeid. Samarbeidet med foreldrene ble
opplevd som positivt i alle nettverkene.
I en kommune var PP–tjenesten for videregående opplæring deltaker i prosjektet. Dette ble opplevd
som positivt.
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Samarbeid mellom nettverkene har vært fraværende (tallkarakter -1), også mellom to nettverk i
samme kommune. Dette var noe som det ble fokusert på under sluttevalueringen.
Metoder og verktøy
Et av hovedverktøyene i prosjektet var Habtool. Mange opplevde verktøyet som arbeidskrevende. De
fleste hadde behov for tid og ro og ikke minst støtte til å komme seg igjennom skjemaene på en god
måte. Dette ble billedliggjort slik:

”Når du har god erfaring med å være passasjer, kan det være overgang å skulle ta førerkortet
og manøvrere kjøretøyet sjøl” (PPT-rådgiver).

Flere metoder ble presentert. Enkelte opplevde å bli overveldet av mange og nye metoder.

Evaluering
Deltakerne i PP-tjenesten opplevde evalueringsmetoden, ”Rating Assessment”, positivt. At ulike
temaer ble ”løftet fram” hadde betydning for deres videre arbeid.
En kommune gav uttrykk for at de gjennom evalueringssamlingen nå så helheten i prosjektet. Det ble
tydeligere for dem hva de hadde vært gjennom. Det gikk både på arbeid med Habtool og involvering
og veiledning av foreldre og skolen. Gjennom eget engasjement med å ta ansvar for
kompetansespredning i kommunen, fikk de økte henvendelser blant annet fra helsevesenet.
«… gjennom evalueringa (Rating Assessment, vår anmerkning) så vi helheten i prosjektet.
Tydeligere hva vi har vært igjennom»(PPT-rådgiver).
En PP–tjeneste gav uttrykk for at de hadde fått økt bevisst rundt eget arbeid. De så klarere hensikten
med valg av metoder. Det ble også satt ord på ”Veien videre” når prosjektperioden var over. Her ble
fokus satt på eget PP-kontor og hva de nå selv måtte gjøre.
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7

Oppsummering

Prosjektorganisering som arbeidsform, har etter de erfaringer vi har gjort vist seg å være en god
måte å drive kompetanseutvikling på. Det gir handlingsrom og muligheter til fordypning i
fagområdet, og det kan være med og «bygge bruer» mellom de ulike aktørene i prosjektet. Det at vi
klarer å få til en grunnleggende felles forståelse gjør at vi har gode muligheter for å kunne «trekke i
samme retning». De teoretiske innfallsvinklene som blant annet systemgjennomgripende tenkning,
nettverk som læringsarena og kulturell forståelse og refleksjon har vært innfallsporten til å kunne
«bygge bruer» og «trekke i samme retning».
Med utgangspunkt i prosjektideen, målsettinger, teori, den praktiske gjennomføringen,
evalueringsarbeidet og resultater bør det være grunnlag for å kunne si noe om hva prosjektet har
lært oss. Vi vil spesielt trekke fram noen funn som det er relevant å reflektere over i denne
sammenheng.
PP-tjenesten vurderer kompetanseheving gjennom prosjektarbeid som nyttig. Det å blande teori og
praksis er en god læringsstrategi. Det at flere i PP-tjenesten er involvert gir kollektivt ansvar og
prosessuell utvikling. Tilbakemeldinger gir også et bilde av at kompetanseutvikling er krevende og
utfordrende, både faglig og i forhold til rammebetingelser. Det er viktig å få rammebetingelsene så
optimale som mulig slik at fokus kan være rettet mot det faglige arbeidet.
Gjennom hele prosessen ble det jobbet ut fra tre nivåer: Individ-, faglig/metodisk- og administrativt
nivå. Den største utfordringen er kanskje å få implementert prosjektarbeid like godt på alle nivåene.
I de kommuner hvor PP-tjenesten og skolen hadde fått til et reelt samarbeid, og der rammefaktorene
(menneskelige og økonomiske ressurser) var tilstede, ble muligheten større for nettverket å
konsentrere seg om det faglige arbeidet. Dette viser betydningen av forankring i ledelsen og
administrativ tilrettelegging. Ser vi det i sammenheng med systemisk teori så blir det viktig å ha økt
fokus på det administrative nivået.
Det å jobbe innenfor det samiske forvaltningsområdet betyr at samisk språk og kulturforståelse er en
forutsetning for god framdrift og implementering av arbeidet som skal gjøres. For prosjektet var det
verdifullt å ha fagfolk med denne kompetansen. Arbeid i samiske områder bød også på utfordringer i
forhold til bruk av metoder og verktøy der alt var på norsk. Det førte til at vi, sammen med de som
jobber med samiske læremidler, startet arbeidet med å få noe av dette til samisk.
I løpet av prosjektperioden ble arbeidsboka i «Jeg er noe helt spesielt!» oversatt og tilpasset til
nordsamisk. Utgaven har tittelen: «Mun lean hui earenoamaš!».
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Vi mener og tror at det å ha språk og kulturperspektiv er med på å styrke samarbeidet med
kommunene. Det å bli møtt på sitt eget morsmål gjør en forskjell.
Det at PP-tjenesten har vært i «førersetet» og hatt styring over egen framdrift i kommunen, både
med hensyn til lokale nettverkssamlinger, innkallinger til arbeidsseminar og møter og direkte kontakt
med ledelsen i skolen, har ført til et økt eierforhold og nærhet til prosjektet for de lokale
nettverkene. I forhold til nettverk som læringsarena har utveksling av erfaringer, diskusjoner og
refleksjon over eget arbeid vært sentralt i alle kommunene.
Tilbakemeldinger på implementering av deler i arbeidet ute i kommunene, spesielt bruk av
kartleggingsmaterialet «Habtool», tyder på at nettverket hadde behov for grundigere veiledning.
«Habtool» er et sentralt verktøy i kartleggingen av eleven, og er et nyttig redskap for å utarbeide
konkrete og tiltaksrettede IOP og IP. I ettertid ser vi at prosessen i kartleggingen muligens burde hatt
enda høyere prioritering. Kommunebesøkene viste at i noen tilfeller kan det være viktig at Statped
er «tettere på» nettverket sammen med PP-tjenesten.
«Habtool» gir muligheter for å jobbe prosessuelt og skape en felles forståelse og har vært med på å
gi et nytt perspektiv for foreldre, lærere og PP-tjenesten. Et nært og tett samarbeid mellom foreldre
og fagfolk er en berikelse for det arbeidet som skolen skal gjøre. I tillegg er det viktig at foreldre blir
sett og hørt, og dermed føler seg bedre ivaretatt. Slik blir kunnskap og erfaringer fra alle arenaer satt
inn i en sammenheng, løftet fram og artikulert (Säljö, 2001).
Foruten innsikt i kartleggingsverktøyet ble PP-tjenesten presentert for ulike metoder og verktøy.
Våre erfaringer i arbeid innenfor autismespektret tilsier at det er viktig å ha kjennskap til en fyldig
verktøykasse. På den andre siden ser vi utfordringer for PP-tjenesten i forhold til tid og ressurser til å
sette seg godt inn i de ulike redskapene de ble introdusert for. Resultatene vi har fått inn på
kategorien «Metoder/Verktøy» må derfor ses i sammenheng med mange og nye metoder og verktøy
og Statped sin presentasjon av disse. Det bør vurderes om grundigere opplæring i enkelte metoder
bør ha større prioritet. Selv om det var en omfattende verktøykasse, så har vi fått tilbakemeldinger
på at flere av metodene er tatt i bruk.
Sluttevalueringa («Rating Assesment») var med på å bidra til at PP-tjenesten så helheten i prosjektet.
Det ble blant annet gitt uttrykk for at det nå var tydeligere hva de hadde vært igjennom, og de fikk
økt forståelse for kompleksiteten i arbeidet rundt elever innen autismespekteret. Det at de fikk satt
ord på egne erfaringer gjorde at de fikk formidlet den «tause kunnskapen».
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Tilbakemeldinger fra evalueringen underbygger tidligere erfaringer på tilnærming til flerfaglighet.
Resultatet synes å bli best når mange ulike kompetanser får virke sammen. I prosjektet var det
nødvendig å ha kompetanse om brukeren, spesifikk fagkompetanse, kontekst- og kulturforståelse, i
tillegg til kompetanse på kommunikasjon og samspill. I skjæringspunktet mellom de ulike
kompetanseområdene kan vi som veiledere være et hinder for læring.
Ut

i

fra

en

helhetsvurdering

mener vi

å ha

bidratt

til

kompetanseutvikling i PP-tjenesten. Tilbakemeldinger fra kommunene
tilsier at opplæringstilbudet til brukerne i prosjektet er blitt bedre eller
at bevissthet rundt tilbudet har økt. Kartlegging, plan- og
tiltaksutvikling overfor brukergruppen jobbes det videre med i flere av
prosjektkommunene. Prosjektet har også bidratt til å knytte
nærpersonene rundt brukeren «tettere sammen» og gjennom
samarbeidet har forståelsen av brukerens hverdag økt.
… og da er kanskje ryggsekken blitt litt fyldigere og nye
arbeidsoppgaver venter den enkelte PP-rådgiver.
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