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SAMMENDRAG
Bruk av vanlig standardteknologi og handholdte løsninger er i liten grad prøvd ut for
mennesker med autisme og Asperger syndrom og dette prosjektet er det første i sitt slag
i Norge.
I rapporten presenteres erfaringene som foreldre, 3 elever og lærere i to ungdomsskoler
har fått gjennom å delta i opplæring og utprøvingen av handholdte løsninger.
Resultatet fra prosjektet peker på noen sentrale faktorer som fordres for at elever innen
autismespekteret skal kunne bruke og ha nytte av en handholdt løsning. Viktigst er
brukermedvirkning, opplæring, tett samarbeid mellom ulike aktører som skole og hjem
og tilgjengelige gode tekniske løsninger.
Resultatene i evalueringen viser at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handholdt teknologi har bidratt til å gi elevene bedre oversikt og struktur
Hjelpemidlet gir mulighet for forutsigbarhet
Elevene opplever å ha mer kontroll ved bruk av hjelpemidlet
De skaper trygghet og oversikt med hensyn til hvor, når og med hvem ulike
aktiviteter på skolen skal foregå
Hjelpemidlet gir støtte for hukommelse, elevene kan holde avtaler
Elevene kan gjennomføre oppgaver på skole og fritid selvstendig
De gir positiv og sosial status
Inkludering blant medelever
Lett å transportere

Handholdt teknologi har frembrakt et økt samarbeid mellom samtlige aktører i
prosjektet, kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning på området. Gjennom hele
prosjektet har en gjennomført formidling av erfaringene i fra ”iHot prosjektet” på
konferanser, nettsteder og i presse.
Prosjektrapporten baserer seg på materiell og resultater fra prosjektperioden.

FORORD
I dette prosjektet ønsket vi å få svar på spørsmålet om bruk av ulike handholdte
løsninger kan bidra til å gi ungdom innenfor autismespekteret; sosial informasjon for å
takle hverdagslige problemer og bidra til struktur, oversikt og forutsigbarhet i
hverdagen.
Resultatet fra prosjektet har dokumentert behov for og nytteverdi av digitale
hjelpemidler for elever med autisme og Asperger syndrom. Teknologien har bidratt til å
gi elevene økte muligheter for å skaffe seg oversikt og struktur.
Men det krever kunnskap om hvilke behov elever innen autismespekteret har, og at
elevgruppens behov og forutsetninger styrer utviklingsprosessen. Rapporten viser at et
nært samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser, opplæringsansvarlige i kommune, skole
og foreldre og opplæring er av grunnleggende betydning for at redskapet skal være en
støtte og hjelp i hverdagen.
Rapporten omfatter sentrale problemstillinger, beskrivelser av framgangsmåten i
prosjektet, deltakernes erfaringer og resultater. Resultatene fra prosjektet er ment å
kunne utgjøre viktige innspill til andre prosjekter hvor innføring og bruk av teknologi i
undervisningen og vektlegging av mer fleksible læringsformer står sentralt.
Ved siden av å presentere analyser av resultater har vi også lagt inn en del teori som
resultatene kan sees i lys av.
Deltakerne i prosjektet har vært; Autismeforeningen i Norge, Finnmark fylkeslag har
vært prosjekteier, Statped Nord (statlig spesialpedagogisk støttesystem) har vært
prosjektansvarlig, Hjelpemiddelsentralen i Finnmark og Nonite (Nordnorsk IKT‐senter)
har vært prosjektdeltaker, i tillegg har Nonite delfinanisiert prosjektet.
Prosjektet og den tilhørende evalueringen av det har vært helt avhengig av en rekke
personer. Takk til lærerne, personalet på tiltaksbasen som har gjort en stor innsats, og
som ikke minst har vært villig til å prøve ut nye digitale løsninger. Dere har deltatt på
opplæring og møter og stilt opp i intervjuer. Denne takken går også til de tre elevene og
foreldre som har deltatt i opplæringen, utprøvingen og evalueringen i prosjektet.
Alle har bidratt med verdifull informasjon som er med på å gi nyttige innspill i forhold til
bruk av teknologi for mennesker innen autismespekteret.
Takk til Gunnar Michelsen, seniorrådgiver i Nonite som har bidratt med faglig veiledning
i prosjektet og kommentarer til rapporten, og Håvar Grøttland, fagkoordinator for FOU i
Statped Nord som har bidratt med faglige innspill og kommentarer til rapporten.
Det er lagt ned et omfattende arbeid i prosjektet og vi håper at flere kan få nytte av våre
erfaringer og forhåpentligvis vil bli inspirert til å lage egne prosjekter.
Prosjektet formidles på ulike måter og vi håper at prosjektrapporten om bruk av digitale
handholdte hjelpemidler vil komme til nytte for fagpersonell, foreldre og personer med
autisme og Asperger syndrom.
Alta, april 2009
Signe Solås, prosjektleder
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INNLEDNING
Denne rapporten omhandler et prosjektarbeid der målsettingen var å prøve ut
funksjonalitet og innhente brukserfaringer med vanlige mp‐3 spillere, iPod og iPhone
for ungdom med autisme og Asperger syndrom. Dette var ikke prøvd ut i Norge
tidligere.
Prosjektet var et samarbeid mellom Autismeforeningen i Norge, avdeling Finnmark,
NAV Nonite, Statped Nord avdeling Finnmark og NAV Hjelpemiddelsentralen i
Finnmark.
Prosjektet ble gjennomført i 2008
Rapportens struktur
Rapporten består av fire hovedkapitler.
Del 1 beskriver bakgrunn for prosjektet
Del 2 den praktiske gjennomføringen av det
Del 3 beskriver bruksområder og erfaringer
Del 4 oppsummerer erfaringer fra prosjektet

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Utgangspunktet for prosjektet var erfaringer gjort i et nasjonalt prosjekt; ”Barn og unge
med Asperger syndrom i skolen”(2006) publisert i rapporten ”Nytter det?”, Statped
skriftserier nr 45.
I dette prosjektet ble det gjennomført omfattende kartlegginger av sterke og svake sider
og vurdering av ferdigheter og aktiviteter. Kartleggingen ble brukt i en systematisk
tilnærming til hvordan det pedagogiske tilbudet skulle styrkes og utvikling av innhold i
IOP (Individuell opplæringsplan) og IP (Individuell plan).
Mange elever med diagnoser innen autismespekteret har gode evner innen
instrumentell logikk, for eksempel bruk av datamaskiner. (Stoltenberg & Espedal, 2009).
Bruk av slike logisk oppbygde hjelpemidler innebærer å utnytte denne elevgruppens
sterke side og legge til rette for bruk av teknologi i mange ulike hverdagssituasjoner
som på fritiden, i hjemmet og på skolen.
I forbindelse med en konferanse i Tromsø, initierte leder for Finnmark fylkeslag,
Autismeforeningen i Norge til et samarbeid med Statped Nord og Nonite, om det lot seg
gjøre å få i gang et prosjekt for å teste ut teknologiske hjelpemidler for personer med
autismediagnose. Begge parter var positive, og Autismeforeningen påtok seg å finne
brukere på samme alder som kunne være med i et prosjekt. Nonite utarbeidet forslag til
en prosjektskisse. Hjelpemiddelsentralen ble også koplet inn, og de var veldig positive til
initiativet.
Prosjektet fikk navnet ”iHot” en forkortelse for Handholdt organiseringsteknologi.
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MÅLGRUPPE – TEORI

Autismespekterforstyrrelse (ASD – Autism Spectrum Disorders) inngår i det som blir
karakterisert som ´gjennomgripende utviklingsforstyrrelser´. I denne gruppen finner en
blant annet autisme og Asperger syndrom. Vi velger å bruke begrepet ASF denne
rapporten.
ASF (diagnoser i autismespekteret) er ikke knyttet til evnenivå.
Mange personer med ulike kognitive vansker, for eksempel ASF har problemer med å
orientere seg i tid og rom, vansker knyttet til planlegging og strategier for organisering
og gjennomføring, fleksibilitet i tenkning og handling.
De grunnleggende problemene hos personer med ASF relateres til; problemer med å
forstå og regulere egne emosjoner, konsentrere seg om oppgaver, holde tiden, vite når
en oppgave er ferdig og forstå tvetydig språk. (Martinsen & Tetzchner, 2007)
Personer med ASF faller lett utenfor den vanlige barne‐ og ungdomskulturen. De fleste
ønsker at de andre skal oppfatte dem som likeverdige og de ønsker ikke å skille seg ut.
De faller likevel utenfor grunnet sosiale ferdigheter som; dårlige samtale‐ og
dialogferdigheter, mangelfull forståelse av andres handlinger og intensjoner, da kontakt
med andre som innebærer mye fortolkning (kroppsspråk, dobbelkommunikasjon og
ironi).
Sentrale problemstillinger for personer med ASF blir: Hvordan skal jeg tolke og forstå
ulike situasjoner og kontekster? Hvordan skal jeg handle og oppføre meg nå? Hvilke
løsningsmuligheter finnes?
Når forventede hendelser ikke finner sted, og de ikke raskt får veiledning på hvordan de
skal takle situasjonen, kan det utvikle seg til stress, panikk/angstreaksjon og oppleve
sammenbrudd i situasjonen. Dette kan være situasjoner som for andre ikke ville medført
noe problem.
F.eks. så kan barnet som har fast plass på skolebussen oppleve at plassen er opptatt, at
det kommer en annen buss, eller at noe med de faste bussrutinene er endret. Dette kan
føre til at barnet ikke kommer seg på skolen den dagen pga. at situasjonen ble
uhåndterbar for barnet.
Organisering og tiltak for mestring av utfordrende og uoversiktlige situasjoner er svært
viktig for å dempe stress og angst ved å legge til rette for å unngå kognitiv og emosjonell
overbelastning.
Det å organisere dagen og kunne få støtte i vanskelige situasjoner er for mange likestilt
med god forebyggende behandling i forhold til angst og uro.
UNDERVISNINGSMETODER

Forskning har dokumentert at personer med ASF har en sterk visuell læringskapasitet
og at visuelle hjelpemidler er til hjelp for dem. (Martinsen, Nærland, Steindal &
Tetzchner, 2006) Uten visuelle hjelpemidler i dagliglivet vil personer med ASF oppleve
stress i eksempelvis sosiale situasjoner og ved skifte av aktiviteter. Strukturering,
visualisering og konkretisering av undervisningsstoffet er et hovedelement i
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undervisningen av elever med ASF. I tillegg til ordinære time‐ og ukeplaner på skolen
har mange nedskrevne planer, rekkefølger, oppskrifter og huskelapper for timer og
pauser. Også i fritiden benyttes huskelapper, kalendere, Filofax og lignende for å
konkretisere og visualisere situasjoner, aktiviteter og avtaler.
Sosiale skripts og sosiale historier i form av tekst og bilder er eksempler på visuelle
hjelpemidler som kan være til hjelp for å huske hvordan de skal opptre i sosiale
situasjoner, hvordan en skal starte en samtale, hilse på noen, å stå i kø etc. Målet med
sosiale historier er å gi personen bedre forståelse av hendelser som igjen skal føre til
mer effektive handlinger. (Kaland, 1996)
Med dette har ´hukommelsessystemet´ ekspandert til også å omfatte hjelpemidler, noe
som er utenfor hjernen. Hukommelse er både en del av vår kognitive fungering, men
samtidig også en del av situasjoner og kontekster hvor ulike gjenstander og hjelpemidler
inngår.
BEHOVET FOR EN ´TOLK´

Personer innen autismespekteret vil ha behov for en person som kan fungere som en
”tolk” som kan forklare situasjoner, oppklare misforståelser og gi eksplisitte
forklaringer. (Martinsen, Nærland, Tetzchner og Steindal 2006) Det er særlig behov for
”tolk” i situasjoner hvor det kan oppstå forvirring, negative reaksjoner, stress,
motløshet, flukt og konflikter. Vi kan snakke om at tolken blir gjort til et ´kognitivt
hjelpemiddel´ i disse situasjonene og noe som blir tilført for å øke den sosiale
kompetansen hos personer med ASF.
BEHOVET FOR EN SYSTEMATISK OPPLÆRING

Skram (2005) peker på at for elever med organiseringsvansker kan det være vanskelig å
finne frem rett kunnskap til rett tid. Tilpasset opplæring må dermed ikke bare handle
om innlæring, men også fremgangsmåter/prosedyrer for å systematisere og hjelp til å
finne frem kunnskap.
Elever med ASF trenger i stor grad å lære i konkrete situasjoner og at det er avsatt tid
for innlæring. Forhold og aktiviteter som det fokuseres på og som bevisst inngår i daglig
læring og oppdragelse er lettere å tilegne seg. For å bevare informasjon i langtidsminnet,
er det nødvendig med hyppige gjentakelser.
Skolehverdagen preges ofte av faste rutiner og faste prosedyrer for læring. Timeplaner,
beskjeder, rutiner og prosedyrer i de ulike fag er eksempler på dette, men også brudd i
disse. Brudd i rutinene, skifte av lærere/personell, skifte av fysiske rammer, skifte av
pedagogiske metoder og nye situasjoner kan være en stor utfordring for personer med
ASF. (Hernar, 2005)
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PROBLEMSTILLINGER I BRUKEN AV HANDHOLDT TEKNOLOGI

Problemstillingen for prosjektet er;
Kan bruk av standard hverdagsteknologi og ulike handholdte løsninger bidra til å gi
ungdom med ASF sosial informasjon for å takle hverdagslige problemer og bidra til
struktur, oversikt og forutsigbarhet i hverdagen?
Kan handholdt teknologi i form av en mp3‐ spiller, PDA (personlig digital assistent) eller
mobiltelefon brukes som et hjelpemiddel til å organisere hverdagen?
Fungerer hjelpemidlene som støtte for; tidsplaner, huskelister, påminnelser og
geografisk posisjon, hvor er jeg?
Kan hjelpemidlet tilby veiledning om hverdagsprosedyrer og veiledning på hva man gjør
når rutinen blir brutt i dagligdagse situasjoner?
Dette kan gjøres ved hjelp av: videosnutter, beskrivelser, tekstversjon eller taleversjon
(Hvis du har behov for hjelp,– trykk ”her” for info; Bussen kom ikke...)
Kan hjelpemidlet bidra til at sosiale situasjoner som i utgangspunktet oppleves
stressende kan bli snudd til en mer positiv opplevelse? At eleven kan oppnå mer
kontroll over seg selv ved å kunne innhente informasjon fra en portabel mp3‐ spiller.
HYLLEVARE

Vi ønsket en utprøving av et hjelpemiddel som ikke er et spesialtilpasset produkt.
Hjelpemidlet er allment. I og med den raske utviklingen på funksjonalitet, kapasitet og
ytelse i handholdte hjelpemidler er det nå åpnet seg nye muligheter. En mobil og den
mobile læringsformen vil gi elever nye muligheter for innlæring og formidling og
kommunikasjon. Teknologi og standard mp3‐spillere appellerer til alle elevgrupper og
er noe som alle ungdommer har. En mp3‐ spiller er et nøytralt hjelpemiddel og eleven
behøver ikke å synliggjøre sine problem. Samtidig er hjelpemidlet fleksibelt og portabelt
og kan brukes så og si i alle situasjoner.
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PROSJEKTGJENNOMFØRING/METODE
PROSJEKTORGANISERING
Prosjektgruppe

Det ble opprettet en prosjektgruppe med deltakere fra Autismeforeningen i Finnmark,
NAV Nonite, Statped Nord Finnmark, Alta kommune og NAV Hjelpemiddelsentralen i
Finnmark.
John Arve Rognmo, NAV Hjelpemiddelsentralen i Finnmark
Eva Teigstad, NAV Nonite
Gunnar Michelsen, NAV Nonite
Mikhail Nikolai Kjølsrud, Statped Nord Finnmark
Lars Abrahamsen, Statped Nord Finnmark
Signe Solås, Statped Nord Finnmark
STYRINGSGRUPPE

Jan Dølør, Finnmark fylkeslag av Autismeforeningen i Norge
Arild Kjølsrud, avdelingsleder, Statped Nord Finnmark
PROSJEKTEIER OG PROSJEKTFINANSIERING

Prosjekteier for dette prosjektet er Autismeforeningen i Norge
NAV Nonite har stått for delfinansiering og prosjektoppfølging
ROLLER I PROSJEKTET

Statped Nord har hatt prosjektledelse og ansvar for evaluering av prosjektet.
Nav Nonite er prosjektveileder og har utarbeidet prosjektskisse.
NAV Hjelpemiddelsentralen i Finnmark har bidratt med utstyr og deltakelse i prosjektet.
SAMARBEIDSFORMER I PROSJEKTGRUPPA

Gruppa har hatt kontakt pr e‐post, telefon og hatt møter ellers i tilknytning til kurs,
samlinger og veiledningsbesøk på skolene.
MÅLGRUPPE FOR PROSJEKTET

3 ungdommer
Foresatte til ungdommene
Pedagogisk personale fra to ungdomsskoler
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UTVALG AV PROSJEKTCASE

3 deltakere ble rekruttert gjennom Autismeforeningen i Finnmark.
Guttene er 13 ‐ 15 år og går i 8. til 10. klasse på ungdomsskolen.
Guttene har diagnose Asperger syndrom (en) og autisme i en lettere grad (to).
Alle guttene har individuelle opplæringsplaner og dedikerte lærere. De deltar i klasse‐
undervisning ca. 50 % av skoledagen.
PROSJEKTPERIODE

010108 – 011208
FINANSIERING

Prosjektet har vært finansiert av NAV Nonite. I tillegg har prosjektet blitt dekket
innenfor Statped Nord, Hjelpemiddelsentralen i Finnmark og Nonites ordinære
lønnsmidler, samt utgifter til reise.
Prosjektet dekket alle utgiftene som utprøving og bruk av iPhone innebar, innkjøp av
utstyr, abonnement, reise og oppholdsutgifter for deltakere på en utprøvingstur. Da
prosjektet var først ute i Norge med iPhone var abonnementsvariasjonen liten og
kostnadene forholdsvis høye.

MÅLSETTINGER MED PROSJEKTET
Hovedmål
Målsettingen med prosjektet slik de er nedfelt i prosjektplanen var;
Å prøve ut funksjonalitet og brukserfaringer av standard mp‐3 spillere og mobiltelefon
for ungdom med autisme/Asperger‐syndrom som sosial veileder og
organiseringshjelpemiddel
Delmål
◊
◊
◊
◊
◊

Gjennomføre en første uttesting av funksjonalitet og brukererfaringer fra en
mindre pilotgruppe
Utprøving og dokumentasjon av samhandling og kommunikasjon mellom
bruker, skole og hjem og andre interesserte
Opplæring av involverte personer; ungdommene, foreldre, pedagogisk personell
og andre
Utvikling av sosiale prosedyrer/veiledere/historier
Evaluere individuelle erfaringer fra bruk av utstyret og samhandlingen, og
dokumentere dette
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METODE OG EVALUERING
Evalueringen har forsøkt å kombinere en tilnærming som ivaretar både måloppnåelse
og prosess i gjennomføringen av prosjektet. Mål og prosessevaluering bør kombineres,
og det er viktig å se hvordan arbeid med mål og prosesser bidrar til sluttresultatet.
(Johannessen, 2000)
Prosjektet har fulgt ungdommene, skolen og foreldrene relativt nært i forhold til bruk av
hjelpemidlene. Dette har gitt prosjektet mulighet til å evaluere en rekke forhold.
Grunnlaget for evalueringen av bruk av iPod og den elektroniske kalenderen er
møtereferat, veiledningsbesøk og datainnsamling gjennom spørreskjema og intervju av
ungdommene og intervju med foresatte, lærere og personell fra tiltaksbasen.
Ut fra innsamlet materiale ble følgende emner evaluert i den første fasen;
Opplæringen, tekniske og praktiske problemer, brukserfaringer og ”effekter” (sosialt og
som organiseringsverktøy).
Primærlærer deltok under elevintervjuene og intervjuene ble spilt inn på tape og
transkribert. Videre ble det gjort intervju av de individuelle nettverk (tiltaksbase,
foreldre og lærere) og gjennomført et evalueringsmøte med deltakerne i prosjektet.
Følgende emner ble evaluert i den andre fasen med bruk av iPhone: Opplæringen,
brukserfaringer og bruksområder, ”effekter” og ønsker for fremtiden.
Det er gjennomført en sluttevaluering av prosjektet med deltakelse fra Barne‐ og
ungesektoren i Alta kommune, inviterte fagpersoner fra Statped Nord, prosjektgruppen
og foreldre.

UTSTYR, ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER I PROSJEKTET
UTSTYR I PROSJEKTET

Prosjektet valgte å satse utstyr fra Apple til dette prosjektet; iPod, iCal og MacBook.
I starten fikk hver primærlærer og hjemmet en MacBook med iCal og iTunes fra
NAV/Hjelpemiddelsentralen i Finnmark
I den siste fasen av utprøvingen ble det kjøpt inn iPhone til hjemmet og ungdommen for
de tildelte prosjektmidlene.
iPod er markedsleder på mp3 ‐ spillere globalt med mer en 100 millioner solgte enheter.
Det er tre egenskaper som er viktige i forbindelse med denne utprøvingen:
1. Stor lagringskapasitet (80 GB, 100 timer video)
2. Enkel betjening (The iPod multitouch Click Wheel)
3. At den er populær blant målgruppen (iPod brukes som et synonym til ”mp3
spiller”).
Batterikapasiteten er også akseptabel, ca 20 timer konstant variert bruk, og
synkroniseringen med en MacBook er relativt enkel.
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iCal er et enkel dagsplanleggingsprogram. Brukeren kan lage flere kalendere,
overordnede som f.eks.: ”Hjem”, ”Fritid”, ”Skole”, eller mer detaljerte som f.eks.: ”Norsk”,
”Matematikk”, ”Svømming”. Det er også mulig å lage egen kalender for flere personer:
”Pappa”, Mamma” osv.
Synkroniseringen av kalenderen mellom MacBooke`en og iPoden gjøres via standard
programvaren iTunes.
MacBook er en 13” bærbar laptop fra Apple. Dette er en relativt godt bygd maskin med
det meste av tilkoblinger og utstyr. Den er driftsikker og har et enkelt brukergrensesnitt.
Maskinen har en design som appellerer til ungdommer og studenter.
iPhone er en multimediamobil som produseres og selges av Apple.
Brukergrensesnittet til iPhone kjennetegnes først og fremst ved den store
berøringsfølsomme skjermen den betjenes med, da den kun har én fysisk knapp på
forsiden. Tastaturet og resten av knappene trykker man på ved å berøre
korresponderende ikon(er) på skjermen med en eller flere fingre. I tillegg til å være en
vanlig telefon, har den også, 2,0 megapixel kamera, egen nettleser, e‐post og
bevegelsessensor, i tillegg til støtte for trådløst nettverk (802.11b/g) og Bluetooth 2.0.
Den nyeste versjonen av telefonen, iPhone 3G, har i tillegg støtte for 3G og Assistert GPS.

OPPSTART OG BESKRIVELSE AV ARBEIDSMÅTER I PROSJEKTET
Kommunen ved leder for Barne‐ og ungetjenesten, ledelsen ved skolene og tiltaksbase
ble invitert til å delta i prosjektet. Da kommunen var positiv til initiativet og ønsket å
delta i prosjektet ble det gjennomført en oppstartsamling med personell fra skolene,
tiltaksbase og foreldre der tema var prosjektplan, forventninger til deltakelse, oppgaver,
roller og ansvar.
Prosjektgruppen utformet avtaler om prosjektdeltakelse, evaluering og prosjektrapport.
I forbindelse med dokumentasjon og formidling av prosjektet ble det også sendt ut
samtykkeerklæring for bruk av bilder, lyd og video til deltakerne.
Det ble ikke tilført ekstra ressurser til skolene i prosjektperioden. Lærerne skulle
tilpasse oppgaver i prosjektet til det ordinære arbeidet.
Prosjektoppstart ble gjennomført med en felles workshop over to dager med foreldre,
personell fra den kommunale tiltaksbase og lærere. Målet med opplæringen var at både
skole og hjem skulle tilegne seg ferdigheter i å opprette kalendere og avtaler i iCal og
synkronisere kalendere med iPod via iTunes.
Ansvaret for introduksjonen og veiledningen til elevene i bruk av iPod var lagt til den
enkelte lærer. Hver lærer hadde ansvar for fremdrift på egen skole.
Arbeidsmåtene var forelesning/ demonstrasjon og praktisk arbeid med datamaskin.
Det faglige innhold omfattet opplæring i bruk av iCal, innstillinger i iTunes, opplæring i
synkronisering mellom Macen og iPod og demonstrasjon av enkle muligheter som å
legge til musikk, legge inn bilder og lage film med iMacen.
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På slutten av samlingen ble planer for gjennomføring, målsetting og forventninger til
deltakelse drøftet og den videre oppfølging fra fagpersoner fra Nonite og Statped Nord
ble avtalt. Oppfølgingen omfattet også teknisk support på telefon eller e‐ post.
VEILEDNINGSBESØK PÅ SKOLENE

Ved det første besøket var tema: Hvordan komme i gang, rutiner for bruk, opplæring av
ungdommene, roller og ansvar
Ved det andre besøket var tema: Tiltak og generell veiledning
Ved det tredje besøket var tema: Synkroniseringsrutiner og generell veiledning
Ved det fjerde besøket var tema: Oppfølging av synkroniseringsrutiner
Ved det femte besøket var tema: Oppfølging av synkroniseringsrutinene og evaluering
Det ble skrevet referat som dokumentasjon på arbeidet mellom besøkene. Referatene ga
bakgrunn for å følge prosessen og å kunne imøtekomme problemstillingene til hver
enkelt gruppe.
KURS OM SOSIALE HISTORIER

Da målsettingen i prosjektet også omfattet utprøving av iPod som sosial veileder, deltok
foreldre, lærer og ansatte fra tiltaksbasen på et kurs med tema `Sosiale historier` i regi
av prosjektgruppen. På kurset ble metoden presentert og gjennomgått både teoretisk og
praktisk. Til sist drøftet deltakerne aktuelle tema knyttet til sosiale situasjoner og
tilpasninger knyttet til egen elev.
OPPLÆRING ‐ LAGE DIGITALE SOSIALE HISTORIER

Det ble også gjennomført en workshop for lærere, foreldre og elever der det faglige
temaet var programmer og tekniske muligheter i Mac og iPod for å lage sosiale historier.
Arbeidsformen var både forelesning, demonstrasjon og praktisk arbeid.
Deltakerne fikk opplæring i organisering og bruk av videofiler, videoopptak,
musikkhandtering og lydbøker. Det ble vist eksempler på sosiale veiledere/filmer og
programvare fra internett.
Deltakerne fikk prøve å lage små filmer ved hjelp av programmer i Mac, bilder, video og
tekst. I etterkant av innføringen laget noen av deltakerne oppskrifter som; ”Gjøre
innkjøp” og ”Hvordan lage pannekaker?”, illustrert med bilder, tekst og lyd.

BESKRIVELSE AV ELEVPROSJEKTENE
Å opprette kalendere og synkronisere kalendere
En nærmere beskrivelse av hvordan opplæringen og fremdriften fordeler seg kommer
frem her;
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Elev 1
Ferier og fridager ble lagt inn ved skolestart. Parallelt distribueres alle beskjeder og
planer på papirkopi og legges ut på Classfronter (CF). Tiltaksbasens månedsplaner blir
lagt inn på skolens maskin av læreren.
Hver mandag gjennomgår lærer og prosjekteleven ukeplanen. Læreren legger inn
ukeplanen, alarm på når timen starter, navn på lærere med bokstaver, andre avtaler på
Mac. Læreren skiller mellom aktiviteter som morgenmøte, pauser og timer med
fargekoder. Planleggingstimen avsluttes med synkronisering av iPoden.
For å motivere eleven til å bruke iPod hjemme, har læreren lagt inn vedlegg på avtaler i
iCal som forklarer oppgaven/avtalen. Dette er noe eleven ikke får i papiroversikten
hjem.
Etter hvert har eleven selv overtatt synkroniseringen av kalenderen. Eleven hjelper også
de ansatte på tiltaksbasen med å legge inn deres planer og avtaler. Eleven gjør jobben
med oppkobling og synkronisering. Han liker å gjøre denne oppgaven og har kunnskap
om hvordan det fungerer.
Bruk av kalenderfunksjonen
På denne skolen har en innført et morgenmøte med alle elevene. Eleven har selv innført
en rutine med å sjekke planen i iPoden på morgenmøtene. Eleven bruker iCal for å
sjekke planer for timene, dagen og uken. Han benytter både papiroversikten og iPoden
til å sjekke planer og beskjeder på fritiden.
Elev 2
Lærertemaet rundt eleven lager planer til prosjekteleven. Planene i ulike fag er ikke
digitalisert. Hver fredag gjennomgår ansvarlig lærer og eleven neste ukes plan.
Parallelt distribueres planen og beskjeder på papirkopi og legges ut på CF.
Papirformatet av planene sendes med hjem.
Læreren gjennomgår dagens plan på slutten av dagen og dagsplanen om morgenen.
Hjemme har foreldre lagt inn familiens kalender på Mac, aktiviteter for mor, far,
familien.
Bruk av kalenderfunksjonen
Eleven bruker ikke iPod på skolen. Eleven har planer for fritiden på iPod, men bruker
ikke iPod hjemme. Eleven foretrekker å benytte Mac og kalenderen på kjøkkenet for å
skaffe seg oversikt over dagen og uka.
Elev 3
Timeplanen ble utarbeidet av ulike lærere og ikke digitalisert. Ansvarlig lærer måtte
digitalisere planene selv. Læreren har et fast tidspunkt sammen med prosjekteleven
hvor elevens ukeplan og navnene på lærerne blir lagt inn. Elevens plan synkroniseres så
med iPoden. I tillegg har læreren lagt inn skoleruta for et halvt år og tiltaksbasen sin
halvårsplan. Eleven har deltatt i det å legge inn ukeplanen selv.
Hjemme har foreldrene lagt inn familiens kalender, huskelister og avtaler med
tiltaksbasen og kulturskoleaktiviteter. Foreldrene benytter ulike fargekoder for å skille
mellom planer for skole, tiltaksbase og fritid. Eleven har lagt inn noen huskelister for
fritiden.
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Bruk av kalenderfunksjonen
Læreren oppfordrer eleven til å bruke iPod til å sjekke kalenderen iCal om morgenen.
Eleven ser av og til på timeplanen og avtaler for ettermiddagen.
Han er ifølge læreren mer interessert i å bruke Mac i stedet for iPod. Eleven har laget
handlelister og huskelister som han bruker på fritiden.
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I denne delen av kapitelet presenteres informasjonen en som ble samlet inn fra de tre
elevprosjektene, fra de individuelle intervjuene, spørreskjemaet, workshop og
veiledningsbesøkene.
De innsamlede dataene er analysert i forhold til temaer som;
⋅ opplæring
⋅ rammefaktorer
⋅ samhandlingen
⋅ funksjonalitet
⋅ brukererfaringer
Sitatene fra informantene er benyttet for å gi eksempler på uttalelser i forhold til ulike
temaer som beskrives.
Under dette punktet presenteres informantenes oppfatning av opplæringen, om
lærere, foreldre og elever har tatt i bruk hjelpemidlene, tekniske og praktiske forhold og
bruk av hjelpemidlene.
OPPLÆRING

Hensikten var i første omgang å gi foreldre og lærere kunnskaper og innsikt i å bruke
programvare og Mac. Intensjonen med opplæringen var å sikre at eleven fikk en
helhetlig plan fra skole og fritid i kalenderen i iPod.
Av intervjuene fremgår det at deltakerne hadde godt utbytte av den første innføringen i
bruk av Mac og den tekniske veiledningen som ble gitt ved direkte besøk og via support.
I intervjuene kom det frem at flere hadde ønsket ytterligere kurs og veiledning.
Lærer sier:
”I utgangspunktet var opplæringen ok i forhold til det en skulle begynne med. ”
En av foreldrene reflekterer slik over behovet for opplæring.
”Det må man ikke undervurdere, selv om vi ikke er så fryktelig gammel så har vi
behov for å komme inn i det. Jeg synes det var greit at vi fikk dette kurset i starten.
Og det tror jeg er et poeng at er det her et hjelpemiddel for unger med
funksjonshemming så må også foreldrene lære seg det her. Hvis ikke så blir
foreldrene akterutseilt på det. Så poenget med foreldreopplæring er viktig. Det kan
godt tenkes at vi skulle hatt mer av det også.”
Fra foreldrenes side poengteres det at de bør tilbys opplæring når eleven skal ha et
hjelpemiddel. For elever med ASF er det viktig at hele dagen er planlagt, og foreldrene er
de som kan bistå i å bygge opp et hjelpesystem som gir oversikt over fritid, helligdager
mv. Foreldrene er derfor en viktig aktør fordi de kommuniserer mest med barna sine, og
blir derfor en viktig opplærings faktor for å kunne lykkes med prosjektet, en helhetlig
forståelse av hjelpemidlet. Hjelpemidlet kan brukes på alle arenaer som elevene er på.
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At hver lærer og hjem/elev fikk sin egen Mac og iPod har vært et svært viktig tiltak.
Dette har gitt den enkelte mulighet til å bygge opp sin basiskompetanse i eget tempo.
SAMARBEID SKOLE OG HJ E M

I følge evalueringen har to av prosjektgruppene vært aktive og samarbeidet om å
implementere planer og synkronisere kalenderen. I starten fikk noen problemer med
synkronisering av kalendere, og maskinene/Mac måtte defineres til primærmaskin
(skole) og sekundærmaskin (hjem). Skolens Mac var den maskinen som iPoden skulle
synkroniseres med. (Hjemme ble iPoden brukt som en harddisk for å flytte kalenderfiler
fra sekundærmaskin til primærmaskin.)
For å få til en god samordning av kalenderen ble viktigheten av å ha god kontakt trukket
fram. Ulike faktorer som fremmer godt samarbeid var blant annet;
•
•
•
•

Ved behov kunne ta en telefon, sende epost og avtale å møtes
Å ha lært det samme
Å hjelpe hverandre til løse tekniske problemer
Muligheter for teknisk support

TEKNISKE OG PRAKTISKE FORHOLD I BRUK AV HJELPEMIDLENE
Elever med ASF trenger i stor grad å lære i konkrete situasjoner og at det er avsatt tid
for innlæring. Forhold og aktiviteter som det fokuseres på og som bevisst inngår i daglig
læring og oppdragelse er lettere å tilegne seg. For å bevare informasjon i langtidsminnet,
er det nødvendig med hyppige gjentakelser.
RAMMEFAKTORER PÅ SKOLEN

Av intervjuene fremgår det flere rammefaktorer påvirker resultatene. Eksempler til at
det begrenser seg er tildels tidsfaktoren, dels begrensninger knyttet til teknisk
kompetanse og de organisatoriske rammebetingelsene som omkranser emnet
gjennomføringen.
TEKNOLOGI

Bruk av Mac og problemene med tilkobling til skolens nettverk Classfronter (CF) ble
også trukket frem som negativt. Elevnettet som brukes av elever og lærere er basert på
PC‐ bruk og Windows.
For å ta i bruk Mac og iCal måtte lærerne i prosjektet selv digitalisere skolens planer i
Mac, noe som gav merarbeid. Dette har betydning for selve implementeringsprosessen.
For lærerne oppleves det tungvint og tidkrevende å ta i bruk dataverktøyet.
Flere av elevene ga uttrykk for at de foretrekker Mac til skriftlige oppgaver, men at Mac i
kombinasjon skolens eksisterende elektroniske læringsplattform/nettverk skapte
problemer.
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TID

For å unngå at prosjektet ville gå på bekostning av samarbeid med andre på trinnet i den
bundne arbeidstiden ble mye av prosjektarbeidet utført utenfor den bundne
arbeidstiden. Arbeidet med å laste inn planer og synkronisering i sin helhet kom derfor
som et tilegg til de ordinære arbeidsoppgavene. Nedlastingen krever svært mye av både
lærerne, og en lærer opplevde arbeidet med å synkronisere planer som så tidkrevende
at dette ikke ble gjennomført. Konsekvensene var at en lærer ikke har kommet i gang
med å synkronisere kalenderen med iPod, mens de to andre har lyktes i å ta utstyret i
bruk på skolen.

OPPSUMMERING AV FUNN
For å lykkes i å implementere helhetlige planer fra skole og hjem er det flere faktorer
som må være til stede for at dette skal fungere. For det første må det i tillegg til kurs
tilbys support og veiledning ved behov. For å delta i denne type innovativ virksomhet
må det må være tid til å gjennomføre arbeidet og deltakerne bør også være overbevist
over nytten av ny programvare. For det andre må brukerterskelen være lav. Ingen har
mye tid til å sette seg inn verktøy som krever mye av deltakeren, og den tekniske
kompetansen varierer blant deltakerne. Skolens eksisterende nettverk CF og de
teknologiske hjelpemidlene som bruk av Mac virket også inn på ressursbruken.
En god samarbeidsform med foreldre og skole og tid til synkronisering av planer er og
en viktig faktor. Evalueringen viser at samhandlingen mellom hjem, skole og eleven om
felles implementering av planer skaper struktur/oversikt og helhet for elevene og gir
foreldre innsikt i elevens planer, avtaler og lekser.

FUNKSJONALITET OG BRUKERERFARINGER
Et poeng i evalueringen har vært å undersøke om elevene opplevde at iPod hadde
nytteverdi for dem. Opplevd nytteverdi av iPod og iPhone vil være et uttrykk for en
holdning til et digitalt hjelpemiddel, som igjen har en sammenheng med både
bruksområder og brukshyppighet. I alle intervjuene ble det spurt om brukererfaringer,
Hva har du i iPoden? Hvor mye blir utstyret brukt? Hva blir hjelpemidlene brukt til?
PLANLEGGINGSHJELPEMIDDEL‐ BRUK AV ICAL PÅ SKOLEN

Morgenmøtet
Bruk av hjelpemidler krever planlegging fra lærerens side. Læreren bør hjelpe elevene
til å faste rutiner gjennom eksempelvis å begynne hver læringsøkt eller skoledag med
klar og oversiktlig informasjon. På en av skolene er det fast morgenmøte med samtlige
elever, hvor en går gjennom planen for skoledagen.
En viktig strategi for en elev var gjennom rutinene med morgenmøtet å sjekke planen i
iPod mot dags og ukeplanen som ble presentert for klassen.
Læreren sier:
”Eleven er veldig flink å sjekke planen på morgenmøtet”
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Denne aktiviteten peker på flere forhold. Denne gjennomgangen sikrer at eleven får
tilgang til oversikt over skoledagen allerede om morgenen. Dagen starter i et sosialt
fellesskap og eleven synes det er greit å ta i bruk sitt personlige kalendersystem. iPoden
oppleves som et nyttig hjelpemiddel, da det er en fysisk plan som han kan følge med på
og som han selv kan administrere. Han opplever å få bedre kontroll.
Friminutt
At eleven benytter iCal/timeplanen både på morgenmøtene og i timene har ført til at
andre elever har lagt merke til det og tar kontakt med ham i friminuttene;
”Hvis jeg har glemt hva jeg skal ha i neste time så sjekker jeg. Og hvis andre spør så
sjekker jeg.”
Elever med ASF kan stå i fare for å bli stigmatisert, da de pga sine kognitive særtrekk og
forståelsesvansker er ”annerledes” enn sine medelever. (Kaland, 1996) Eleven selv vil
gjøre som de andre og ikke skille seg ut fra sine klassekamerater.
Å bruke digitale verktøy og være dyktig på dataspill gir status og kan føre til at de blir
oppfattet på en positiv måte. Hjelpemidlet gjør at eleven inngår i hverdagsdialogen med
andre elever. Eleven blir kommuniserbar på en måte som preges av naturlig
samhandling om å løse konkrete oppgaver. Slik sett kan et digitalt verktøy bidra til
bedre inkludering i skolefellesskapet. (Brøyn & Schultz, 2005)
I timene
Elever med ASF har ofte et særlig sterkt behov for å vite hva som skal skje i timene og i
løpet av skoledagen. Overgangssituasjoner mellom ulike læringsøkter er ofte kritiske
øyeblikk i skolehverdagen. Ved hjelp av en iPod kan eleven få oversikt over egen
arbeidsdag.
I timene på skolen benytter elevene iPoden til å se på timeplanen, se på avtaler og hente
informasjon. En elev forteller:
”Jeg ser på timeplanen minst 2 ganger pr. dag. Jeg prøver å huske timeplanen.”
Elevene slipper å spørre læreren og andre om hva som skal skje, og gjennom rutiner
med daglig bruk lærer elevene å bruke iPoden som et hjelpemiddel.
Planleggingshjelpemiddelet bidrar til å skape oversikt og støtte for egen hukommelse.
Påminner
Når timeplanene på skolen ble lagt inn i iCal, ble lærer og eleven enige om å legge inn
påminnerfunksjonen når timene startet. Påminnerfunksjonen skapte tydelige
forventninger, eleven ble varslet om når friminuttet var over og kunne selv ta ansvar for
å møte til timen. Både læreren og eleven opplever denne funksjonen i iPod som nyttig.
SOSIALE EFFEKTER – FELLES INTERESSER & INKLUDERING

Det å delta i sosiale situasjoner, eksempelvis friminuttene som i utgangspunktet kan
oppleves stressende for en elev med Asperger syndrom, kan bli snudd til en mer positiv
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opplevelse ved å ha en iPod. En elev har alltid iPoden med seg i friminuttene. Mest synlig
er det i følge læreren når han spiller spill på den. Lærer forteller:
”Ja, på skolen er han i lag med 3  6 stk som skravler i lag. Eleven ser på det som en
positiv ting. Det gir sosial status. Og han føler seg selvsikker, er en tryggere person
med iPod.”
Å kommunisere med andre kan for elever med AS kan oppleves vanskelig. Elevene kan
ha større problemer enn andre barn og unge med daglig språk og indirekte
kommunikasjon. (Martinsen & Tetzchner, 2007)
Å ha en iPod kan være en inngang til fellesaktivitet og kommunikasjon med andre
jevnaldrende. Elevens sosiale deltakelse kan foregå på egne premisser, da dataspill er
noe eleven og klassekamerater kan snakke sammen om, noe eleven behersker og har
interesse for. Hjelpemidlet skaper felles fokus for samspillet og styrer hva som skal være
fremherskende i situasjonen, slik at verden blir oversiktlig for elever med ASF.
Hjelpemidlet ivaretar behovet for oversikt og kontroll i situasjonen og er viktig for å
kunne etablere sosiale relasjoner.
PLANLEGGINGSHJELP‐ STRUKTUR PÅ AKTIVITETER

Personer med ASF har problemer med planlegging og rekkefølge av ting som skal gjøres.
(Hernar, 2005) En av elevene benytter iCal til å få oversikt på fritiden:
”Jeg lager en liste, først, vaske bilen og etterpå, besøke kameraten min. Så ser jeg i
iPoden hva jeg skal gjøre. Ja det synes jeg virker lurt. Det er mye bedre enn å spørre
hva skal jeg gjøre nu, hva skal jeg gjøre nu.”
Denne tilretteleggingen oppleves som nyttig for eleven da han selv kan få oversikt over
hva han skal gjøre og i hvilken rekkefølge. Eleven lykkes i å gjennomføre ulike
aktiviteter uten at andre skal fortelle ham hva han skal gjøre. Stadig gjentatte spørsmål
kan erstattes ved å se i iPoden.
Å lære å bruke hjelpemidler som gir økt struktur på fritiden, kan i et
utviklingsperspektiv avhjelpe passivitet og gi positive konsekvenser for bruk videre i
ungdoms – og voksenlivet.
MOTIVASJON

Å ta i bruk tekniske hjelpemidler kan virke svært motiverende, ikke minst for elever
som er interessert i tekniske dataverktøy. En elev uttrykker seg slik i en ”narrativ” om
iPod:
”iPod´en min er min faste følgesvenn. Den bor i lommen min og er til tider veldig
musikalsk. Den er også min elektroniske timeplan. Jeg håper at den også etter hvert
kan bli brukt som min elektroniske, tja la oss si et elektronisk morgenmøte. Jeg
bruker den stort sett hele tiden på skolen.”
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Denne eleven som har fått inn timeplaner på iPoden og mestrer mange funksjoner på
Mac og iPod, har eksempelvis ønske om utvidet bruk av verktøyet. Han er fornøyd med å
ha fått en digitalisert timeplan og bruker den aktivt på skolen.
LEKSER

Undersøkelsen peker på at elevens motivasjon til å gjøre skolearbeid var høyere når de
jobbet med Mac. Følgende utsagn fra foreldre kan illustrere dette:
”Så bare hvor enklere det var for han å bruke Macen i forhold til pc. Det var jo
effekt vi ikke hadde tenkt på. At den er tilgjengelig tvert. Pc ble han frustrert av å
bruke. Det ble et problem å bruke den for han måtte sitte og vente på oppstart og
alt det styret.”
Alle elever har benyttet Mac til skriftlige oppgaver. En elev gav et konkret eksempel;
”Jeg bruker Macen. Da jeg hadde engelsk skrivedag og var hjemme, så abonnerte
jeg først på Fronter og meldte meg på der, også måtte jeg si fra at jeg var klar til å
gjøre prøven. Da gikk jeg på Word og så skrev jeg den oppgaven jeg holdt på med.
Når jeg var ferdig med den tok jeg og lagra den, også tok jeg og lasta den ned til
Fronter. Så sto det at den var lasta ned til min bruker. Da så læreren at jeg var
ferdig.”
Lekser har en viktig, naturlig plass og rolle i skole ‐ hjem samarbeidet, siden det er
foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen av elevene. Dette er et eksempel på
effektiv samhandling mellom hjem, elev og lærer i forhold til leksearbeid.

OPPSUMMERING
Avgjørende for alle var at skolen var pådrivere for å få timeplaner inn og ta det i bruk,
foreldrene var støttespillere og at elevene selv deltok i opplæringen og oppgaveløsning
og fikk prøve ut teknikken både på skolen og i fritiden. Dette styrket skole‐ og hjem
samarbeidet.
Elevene i prosjektet har alle mye erfaringer med IKT og var fra starten positivt innstilt
til å få mulighet til å prøve en iPod. En årsak kan være at i Pod oppfattes som noe som
gir status og som er noe allment blant elevene i dag.
Samlet resultat viser at elevene benytter iPod både i skole og på fritiden. I skoletiden
bruker elevene iPod til å se på timeplanen, se på avtaler, hente informasjon og høre på
musikk. Mac benyttes til å skrive ukeplanen (skole og hjem), lekser, skrive avtaler og å
surfe på Internett.
Elevene har ulik erfaring med bruk av planer. Noen har mange enetimer og få timer i
klassen. Andre får planene som klassen har og deltar i undervisningen i klassen.
Elevene har både papirbaserte planer og planer i iPod.
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Skolen som melder om god måloppnåelse har i størst grad formidlet resultater, for
eksempel at eleven har god nytte av et hjelpemiddel, at eleven var fornøyd med å få
timeplan og lekser på iPod og at eleven og fikk økt status blant andre elever på skolen.
Evalueringen viser at elevene har god nytte av iPod som hjelpemiddel til planlegging og
til å få kontroll og oversikt over dagen. Kalenderfunksjonen oppleves som meningsfull
og matnyttig da planene er forankret i elevenes behov og virkelighet.
Faktorer som influerer på elevens bruk av et digitalt verktøy er konkrete situasjoner der
dette er naturlig. Et eksempel er skoler med faste rutiner for morgenmøter der alle
elever er samlet. Dette er en viktig felles arena for planlegging og informasjon, hvor
målet er å gi elevene oversikt over skoledagen. Det er også en sosial aktivitet, og for
eleven med ASF også et samvirke mellom ulike medier både de digitale og i papirform.
I skoler der det er avsatt tid til oppdatering av kalender og synkronisering deltar eleven
selv i dette arbeidet. Det tyder på at eleven har lært og ser nytten av hjelpemidlet.
Resultatet viser at eleven som deltar i en ordinær undervisning i størst grad benytter
iPod til å skaffe seg oversikt. Dette kan ha sammenheng med at denne eleven har større
behov for å skaffe seg oversikt på grunn av forflytning mellom ulike skolebygg og rom,
endringer i timeplanen, mange faglærere, enn elever som har færre timer i klassen,
mange enetimer på faste rom og stabilitet i nøkkelroller/lærere.

ENDREDE FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTET
Prosjektgruppen hadde definert at prosjektet skulle omfatte lærerne fra skolen og
utgangspunktet var et ønske om at fagpersonene som arbeidet med elevene var direkte
representert og kunne stå for opplæringen i bruk av iPod.
Etter seks måneder viste evalueringen at lærerne ikke kunne følge prosjektet videre. På
grunn av større og mer presserende oppgaver hadde de tre involverte lærerne i
prosjektet vanskelig for å prioritere det praktiske arbeidet med prosjektet.
Gjennom møter med prosjekteier og prosjektgruppa ble videre fremdrift og tiltak
drøftet. Som følge av at skolen falt ut, valgte prosjekteier og prosjektgruppen å
videreføre prosjektet med utprøving av et nytt hjelpemiddel hvor målgruppen var
foreldre og elevene.
Nå var iPhone kommet på markedet og da iPhone hadde utvidet funksjonalitet ønsket
prosjektgruppa å prøve ut dette i resten av prosjektperioden. (iPhone inkluderer iPod
funksjonen og har mer avansert brukergrensesnitt). Prosjektet gikk til innkjøp av
iPhone til foreldre og elever.
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OPPLÆRING AV INVOLVERTE PERSONER, UNGDOMMENE OG FORELDRE
Prosjektfasen startet med en planlegging og drøftingsmøte med foreldre og prosjektgruppen.
For å nå målsettingen om utprøving avverktøyet hadde prosjektgruppen laget en plan for
fremdrift og gjennomføring. Planen omfattet 4 workshop med ulike oppgaver (1 - 4) og en
utprøvingstur med bruk av utstyret.
Arbeidsformen på workshop var lagt opp til en veksling mellom fellesundervisning,
demonstrasjon og faste oppgaver som elevene skulle gjøre.
På den første workshop ble planen for oppgaver videre presentert for elevene.
Ulike program og funksjoner i bruk av Mac og iPhone introdusert, f. eks. opplæring i
konvertering, søke etter informasjon på nettet, nettsteder, nyhetsformidling etc.
I juli ble den nye løsningen kjøpt inn, en iPhone til ungdommen og en til de foresatte.
For å bli kjent med iPhone fikk deltakerne anledning til å prøve ut funksjoner på Mac og
iPhone. De lastet ned og konvertere filmer fra YouTube, lastet ned musikk og laget
spillelister, øvde på å ringe, bruke sms og e‐post, se på været, og andre programmer.
TELEFONBOK OG SMS
Den første oppgaven var å lage telefonbok med bilder av prosjektdeltakerne.
Elevene opprettet dette og øvde på å bruke telefonen og motta beskjeder via sms.
Dette var viktig i forbindelse med den planlagte utprøvingsturen slik at alle kunne få tak
i hverandre. Planen for denne turen omfattet også at elevene skulle få daglige beskjeder
på sms.
REISEPLANLEGGER
Elevene foretok en studiereise til Danmark hvor de skulle bruke verktøyet i
planleggingen og i praktisk bruk i konkrete situasjoner. Elevene fikk i oppgave å lage en
reiseplanleggingsliste. De skulle legge inn flytider, flynummer, skifte av fly mv. Videre
skulle de søke informasjon som de hadde behov for, lagre i kalenderen og bruke senere. Eks
informasjon om flytoget, T-bane, navn på stasjoner, togruter/tider til aktuelle steder som de
skulle besøke. Informasjonen ble lagt inn som notater i iCal og overført til iPhone. For å
gjennomføre oppgaven fikk elevene mye individuell støtte.
PRESENTASJONSVERKTØY
For å lære flere funksjoner i iPhone og Mac fikk elevene i oppgave å lage en presentasjon
av seg selv, skolen og kommunen de bor i. Denne presentasjonen skulle de vise på
besøket på A‐huset på Vigersted skole på Ringsted.
Vigersted skole har 230 elever fra 1. til 9. klasse og A‐huset er en del av denne skolen.
A‐huset er kommunes spesialpedagogiske skoletilbud til elever med
autismespekterforstyrrelser med evner innen normalområdet. Elever med ASF veksler
mellom å delta i undervisningen på Vigersted skole og A‐huset.
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For å lage presentasjonen måtte elevene i prosjektet lære å beherske mange funksjoner.
Elevene tok bilder med iPhone, hentet bilder fra internett/skolens hjemmesider og la de
inn på Macen og iPhoto‐ programmet. De laget en lysbildeserie i iPhoto og skrev tekst til
bildene på Macen. Til slutt ble alt synkronisert slik at presentasjonen lå på iPhonen. En
av elevene hadde lagt til en video i Powerpoint presentasjonen og en konverterte
Powerpoint presentasjonen til film. For å gjennomføre oppgaven fikk elevene individuell
støtte. Før reisen hadde elevene en ”prøvegjennomgang” av presentasjonen der søsken
og foreldre var publikum.
UTPRØVING AV GPS ( ORIENTERINGSVERKTØY)
Elevene fikk velge et sted de ønsket å besøke i København. For å ta seg frem til det
selvvalgte stedet skulle GPS og kartfunksjonen benyttes. Først søkte de på GPS – vei
beskrivelse til og fra hotellet og la alt inn i iCal. Elevene skulle videre arbeide med å
finne mest mulig informasjon om stedet, gateadresser, området, billettpriser, valuta og
åpningstider. De hentet bilder fra nett samt annen info og kopierte det og limte det inn i
iCal. Den samlede informasjonen ble lagt i kalenderen på tidspunktet for besøket.
UTPRØVING I ”VIRKELIGHETEN”
Før utprøvingsturen ble planen for reisen og oppgaver gjennomgått, og avtaler som
sikret den enkelte ungdom og som sikret en god oppfølgingsdokumentasjon.
I oktober besøkte prosjektgruppen Vigersted skole som har gjennomført et prosjekt
med utprøving av PC og PDA i opplæringen av elever med autisme/Asperger syndrom.
Det ble gitt grundig informasjon om PDA ‐ prosjektet, og prosjektgruppen iHot gav
informasjon om bruk og erfaringer med iPod og iPhone. Ungdommen fra prosjektet iHot
fremførte sine egne presentasjoner med bruk av Mac, iPhone og prosjektør.
Elevene brukte GPS funksjonen og kart for å finne frem til et selvvalgt sted. Da de hadde
forberedt seg på besøket, hadde de mye faktakunnskap om det selvvalgte stedet.
De benyttet iPhone til å sjekke reiseruten, flytider, togruter og togtider, følge planer for
dagen, alarmfunksjonen ble benyttet som vekkerklokke og påminner før aktiviteter, Sms
og telefon ble brukte til kommunikasjon med de andre i prosjektet. De benyttet også
iPhonen til å sjekke været og se på film, høre på musikk, spille spill som ”pauseaktivitet”.
På reisen benyttet de notatprogrammet til å skrive notater, lage enkle budsjett for å
huske beskjeder og skaffe seg oversikt over bruk av lommepenger.
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PRESENTASJON AV RESULTATER ‐ IPHONE
I denne delen presenteres informasjonen som ble samlet inn ved opplæringen og
utprøvingen av iPhone og fra de individuelle intervjuene, spørreskjemaet og
sluttevalueringsmøtet.
De innsamlede dataene er analysert i forhold til temaer som opplæring, funksjonalitet og
brukererfaringer, faremomenter og visjoner for fremtiden.
Sitatene fra informantene er benyttet for å gi eksempler på uttalelser i forhold til temaet
som er beskrevet.
Kunnskap om iPhone omfattet en grunnopplæring med helt klare mål knyttet til
praktiske aktiviteter. Gjennom arbeidet med de konkrete oppgavene tilegnet elevene og
foreldrene seg kunnskap om programvare, ferdigheter i å implementere og
tileggsferdigheten, nemlig det å beherske hjelpemidlet.
Gjennom utprøvingen i praksis gjorde elevene egne erfaringer gjennom bruk av
hjelpemidlet. Denne praktiske læringsformen er nødvendig for å få ut en ønsket effekt
av bruken av hjelpemidlet.

OPPLÆRING
FELLES O P PL E VELSER

Foreldre og elevene fikk felles opplæring på Workshop. Deltakerne hadde gode
erfaringer med organisering av opplæringen. Gruppen ble et sosialt samlingspunkt.
Gjennom intervjuene sa flere informanter at prosjektdeltakelsen hadde ført til økt
samhold mellom foreldrene og at ungdommene satte pris på å være sammen.
”Det var positivt at vi som foreldre var med på denne opplæringen. Både med at
man kunne snakke om fordeler og ulemper, hva fungerer på din skole eller hva
fungerer hjemme hos dere. At guttene har blitt bedre kjent med hverandre. Det er
nyttig. Vår sønn har ikke så stor omgangskrets ellers med andre ungdom, så det
her var fint at han skulle på det. Gjøre noe med andre på sin egen alder.”
Den pedagogiske merverdien ligger først og fremst i at prosjektet har fungert som en
sosial og lærende møteplass for prosjektgruppen,foreldre og elevene selv.
FORELDREOPPLEVELSEN

Det å vite at både ungdom og foreldre hadde felles kunnskap, hadde gitt familien et felles
tema å kommunisere om. Flere foreldre ga uttrykk for dette i intervjuet:
”En effekt er at vi som familie har jobbet i lag med det her og det har vært en veldig
verdi. Nå har vi hatt workshop hvor vi og gutten vår har jobbet i lag om ting som vi
aldri ellers ville ha gjort. Det har nok hatt en sosial effekt i familien at vi har hatt
noe å samles rundt.”
”Og vi kan mye av det samme. Vi kan jo hjelpe gutten vår med ting vi vet.”
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For at elevene skal få et godt læringsutbytte må foreldrene støtte elevene slik at de blir
fortrolig med bruken av verktøyet.
OPPLÆRING ELEVER – BEHOVET FOR DIFFERENSIERING

Alle elevene synes det er positivt å være sammen med de andre ungdommene på
Workshop. En elev sier:
”Jeg likte det godt. Lærte diverse hos de andre også. Og jeg ble bedre kjent med dem
og foreldrene deres.”
Selv om det opplevdes positivt å være sammen, meldte behovet for tilpasning til den
enkelte seg når elevene skulle arbeide med de ulike oppgavene. I intervjuet
understreket foreldre elevens behov for å arbeide hver for seg:
”Idéen med felles opplegg var veldig god[...] Han syns nok det var moro med alle de
andre.[…] men i hans situasjon så er det best med et individuelt opplegg.”
Elevene hadde det til felles at de hadde behov for tilpasning, skjerming og tett
oppfølging av en fagperson. Hvordan man best mulig skal tilrettelegge en opplæring og
oppgaveløsning for elever innen autismespekteret, vil avhenge av hva som er tema og
hva som i størst grad og til enhver tid er vanskelig for eleven.

HVA BLIR HJELPEMIDLENE BRUKT TIL OG FUNKSJON
Hvilken nytte har elevene hatt av å prøve ut en iPod og en iPhone?
Det kan en ikke si for sikkert, ettersom elevene i intervjuene ikke er spurt direkte om
det. Men svarene kan til dels leses av svarene på spørsmål i intervjuet som omfatter
motivasjon for å bruke iPhone, bruksområder og hvor mye utstyret blir brukt etc., noe
som igjen vil være en klar indikasjon på nytteverdi.
HUKOMMELSE

Elevene kan ha problemer med å huske. To av elevene forteller dette:
”Jeg er glemsk, men ikke sånn fullstendig glemsk.”
”Jeg glemmer tvert. Det er liksom jeg gjør ting,  ferdig med det,  huit ut av
hukommelsen. Det er mer sånn at jeg rydder opp etter meg hele tiden.”
Organiserings‐ og planleggingsvanskene kommer til uttrykk på ulike måter.
Redusert evne til planlegging, å passe tider, og huske ulike aktiviteter er problemer
elever med ASF har. Vansker knyttet til episodisk minne bevirker at personer med ASF
kan gjenkjenne, men sliter med å gjenkalle fra hukommelsen. (Martinsen & Tetzchner,
2007) Gruppen har fått god hjelp til å mestre hverdagen med et digitalt hjelpemiddel i
form av at hjelpemidlet er en god støtte for det å huske planer, rutiner osv.
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MOTIVERENDE

iPhone virker motiverende på elevene fordi iPhonen er lett tilgjengelig. Eleven forteller:
”Når jeg hadde tingan skrevet på papir så ble det så mye rot. Når jeg har en iPhone
så er det mye ryddigere. Du ser jeg har mange notater. Tenk hvis jeg skulle hatt alt
det der på papir, forskjellige papirark, så blir jeg å sitte der. Kor va det igjen?
Og så snør det papir, også finner jeg det fortsatt ikke. Det er lettere å finne fram på
iPhone trykk – å ja der ja.”
At informasjonen er samlet på ett sted og lett å finne frem til, gir opplevelse av orden og
kontroll og er dermed mer effektivt. Dette kan bidra til å redusere frustrasjoner i ulike
situasjoner. Funksjonen til iPhone skaper oversikt og struktur og tilgjengelighet. Det er
denne plattformen som ´hjelpemidlet´ er bygget opp om.

BRUKSOMRÅDER
Av intervjuene med informantene framgår det at det både er felles og individuelle
variasjoner i måten hjelpemidlene blir brukt på.
ALARMFUNKSJONEN

iPhone har en innebygget vekkerlokke. På Start/Hjem‐skjermen er det et ikon med
klokke som man klikker på for og frem alarm‐ skjermen. Alarmen kan gis eget navn, og
du kan lagre ulike alarmer til forskjellige aktiviteter og ukedager.
Et vanlig bruksområde som ble nevnt i intervjuene var iPhone som vekkerklokke.
Å bruke alarmen som vekkerklokke medfører at elevene blir mer ansvarlige og
selvhjulpne.
NOTATFUNKSJONEN

Motivasjonen for å bruke notatfunksjonen er opplevelsen av nytten av programmet.
Brukerterskelen i notatprogrammet er lav. Det er kun et trykk for å komme til det for å
skrive eller lese notater. Det finnes et prediksjonsprogram (ordforslag) som kan
benyttes. Når notatskjermen blir åpnet, får de en liste over notatene de allerede har
skrevet. At notatene er delt opp i lister gir god oversikt og informasjon.
Samtlige elever har ikonet ”notatblokk” på start/Hjemskjermen i iPhone. Ikonet er
enkelt utformet og enkel å tolke.
Hvordan elevene bruker notatblokka er spesielt interessant, fordi bruken representerer
elevens interesser og selvstendige ”strategier”.
Elevene har tidligere erfaring med å bruke notatblokk og Filofax for å skrive notater og
huske på ting. Bruk av iPhone endrer arbeidsmåtene til elevene. Nå bruker de iPhone til
å notere på, i stedet for å bruke blokk og penn. Et handholdt hjelpemiddel er å fortrekke
framfor et papirbasert ´hjelpemiddel´.
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”Det er jo litt greit da å gå rundt med en iPhone i stedet for en penn og notatblokk i
lomma. Plutselig så har du ikke penn her og så har du notatblokk. Kor e penna? Det
er irriterende.”
Uti fra det eleven sier, tolker vi god tilgang som en motivasjonsfaktor for å bruke
hjelpemidlet. Nå kan elevene ta kjappe notater, gjøre endringer eller skrive ned
beskjeder ved behov.
BUDSJETT OG BRUK AV PENGER

På utprøvingsturen benyttet elevene notatfunksjonen til å holde oversikt over bruk av
lommepenger. Dette opplevde de som positivt.
”Jeg brukte notatblokken for å se hvor mye penger jeg brukte på kaféen og når jeg
handlet. Så jeg passer på at jeg ikke glemmer noe.”
At elevene utvikler notatteknikk med iPhone er en viktig strategi, da den lagrede
informasjonen er til god hjelp som støtte til hukommelsen.
ORDTAK

En elev har interesse for å skrive ned ordtak.
”Jeg tar faktisk notater. Jeg skriver ordtak og sånt. Jeg liker det. Jeg gjør det på
iPhone og sikkerhetskopierer.”
Elevens utsagn kan tolkes på flere måter. Det å kunne skrive ned og ha ordtak
tilgjengelig kan være av stor betydning for eleven og kan bunne i ulike forhold.
Grunnet forståelsesvansker kan elever med ASF kan være spesielt opptatt av ord fordi
de er opptatt hva ordet ”presist” betyr eller at de synes ordspill og lek med ord er
morsomt (Martinsen, Nærland, Tetzchner og Steindal, 2006) Med iPod eller iPhone er
det vanskeligere å miste informasjon uten at man mister selve iPod eller iPhonen.
GPS FUNKSJONEN

På start/Hjem‐skjermen har iPhone en kartknapp. Når iPhone vet hvor du er, kan
kartene brukes til å søke etter steder eller adresser i nærheten. For å finne en rute kan
du søke på det stedet du vil til. Du får da en veibeskrivelse mellom punktene. Med GPS
kan du følge ruten. De er ´seende blinde´ hvor hjelpemidlet hjelper dem med å forstå
rom og retning.
En av foreldrene understreket behovet en elev har for å ha en slik funksjon tilgjengelig.
”iPhone kan jo brukes til mye. God hjelp med GPS for han har ikke helt
retningssans.”
Elevene i dette prosjektet har en utfordring knyttet til hukommelse, tid og rom og kan
føle seg svært utrygge i nye situasjoner. Å orientere seg på ukjente steder kan by på
vanskeligheter, og da er GPS funksjonen nyttig.
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En elev forteller:
”GPS – funksjonen var veldig nyttig, det var lett å finne frem. Jeg hadde adressa dit
jeg skulle, fikk fram ruta og prikken flytta seg etter hvert som jeg gikk. Og da kom
jeg frem til rett gate.”
I de situasjonene hvor deltakerne opplever at de behersker kart og GPS opplever de det
også både som meningsfullt og artig. Ved hjelp av GPS vet de at de kan finne frem og det
gir en økt trygghetsfølelse. Alle uttrykker generell tilfredshet med å ha en tilgjengelig
GPS og de synes at de mestrer denne funksjonen godt. I et livsløpsperspektiv kan disse
kunnskapene komme til stor nytte, og for noen et viktig ´arbeidsredskap´.
PÅMINNERFUNKSJONEN

Elevene administrerte selv hva de ville ha lagt inn i iPhonen. En elev la inn alarm til
notater og avtaler som ble gjort, og en annen elev la inn alarm som påminner før
flyavgang og ved flybytte. Alarmfunksjonen er nyttig for å ha kontroll og god oversikt.
HJELPEMIDDEL TIL KOMMUNIKASJON‐ SMS, TELEFON

Elevene har lagt inn nyttig informasjon i sine kontakter, med navn, tlf, e‐post, bilde.
Når det oppstår en hendelse og noen trenger hjelp, er det viktig å få tatt en telefon eller
sendt en melding så raskt og som mulig. Sms og telefon er noe elevene har erfaring med.
Elevene benyttet disse funksjonene på iPhone blant annet for å sikre seg at alle
tidspunkt og avtaler som var i kalenderen var korrekte.
HJELPEMIDDEL TIL OVERSIKT

Alle elevene gir uttrykk for at iCal er enkel å bruke, det er lett å skrive informasjon,
knytte andre funksjoner til kalenderen som bilder, tekster fra nettsteder, video og
synkronisere med iPod og iPhone. Layouten i kalenderen er god, aktiviteter er
fargekodet, delt opp og oversiktlig presentert.
Programvaren iCal dekker elevenes behov for å holde oversikt over bursdager i familien,
ha oversikt over dagen og den nærmeste tiden, aktiviteter og avtaler.
”iCal er til nytte for meg. I forrige uke så jeg på planen for hele uka, og når jeg er på
hytta kan jeg sjekke hva jeg skal gjøre neste dag. Jeg liker å se hva jeg skal gjøre og
at det er i iPhone.”
En oversikt over dagen og aktiviteter kan være nyttige redskaper for å lette elevene fra
at andre skal fortelle hva de skal gjøre. Elevene slipper å føle at de blir dirigert, og
foreldre og lærere slipper viljeskamper og vegring. (Martinsen, Nærland, Tetzchner og
Steindal, 2006) Og elevene kan sjekke planen når de vil på egen hånd.
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ICAL SOM REISEPLAN

Å reise kan by på utfordringer da mange situasjoner er ukjente og/eller oppleves som
kompliserte og uoverskuelig. For at elevene skulle klare å håndtere de ulike
situasjonene, ble reiseplanen delt opp i mindre og mer oversiktlig delinformasjoner.
Til å lage denne oversikten benyttet elevene kalenderprogrammet hvor de la de inn
flyrutene, flynummer, flybytte, aktuelle togtabeller etc. for tog de skulle benytte på
turen. Kalenderen ble synkronisert til iPhone.
Informasjonen i iPhone ble benyttet flittig på reisen og elevene fikk øve seg på å hente
frem aktuell informasjon. Elevene ytrer seg positivt om funksjoner i iPhone på

reise;
”Klart det er lurt å reise med iPhone. Den har masse fine funksjoner og du kan få
flere. Du har kalender, alarm, telefon, sms, iPod, systemvalg det er nyttig og GPS.”
Gjennom intervju med foreldrene kommer det tydelig frem betydningen denne
informasjonen har i forhold til hvordan det påvirker elevenes muligheter til å delta i
mange ´vanskelige´ situasjoner.
”Det positive er at han til enhver tid vet hva han skal gjøre, han kan sjekke.”
Alt som kan gi økt forutsigbarhet og opplevelse av kontroll bør stå i en plan for
hverdagen. I kalenderen er det mulig å se både hva som har skjedd tidligere og hva som
er planlagt lenger frem i tid. Bruk av en mobil kalender med reiseplan gjør en reise
enklere for elever med ASF da det gir oversikt som de kan sjekke når de har behov for
det.
En mobil enhet gir også anledning til å utnytte tiden på reise eller ventetid til å se
gjennom kalenderen og foreberede seg på aktiviteter og lignende.
LAGE EN PRESENTASJON – BRUK AV PRODUKSJONSVERKTØY OG FOTO – OG
BILDEFUNKSJONENE

Bruk av presentasjonsprogrammer på skolen har i flere sammenhenger vist seg svært
nyttig. Elevene hadde laget en fin presentasjon; meg selv, skolene og hjemkommunen.
Ved fremvisningen var tilkoblingen iPhone og projektor problemfri. Elevene kunne selv
fortelle og vise sitt produkt med bilder, tekst og film.
Selv om elever innen autismespekteret er ulike, har de grunnleggende vansker på flere
områder. Felles for elevene er at de strever med sosial samhandling og kommunikasjon.
En elev sier dette om sin presentasjon:
”Når jeg kom frem og skulle vise så var jeg ikke flau. Jeg likte godt slutten for da
fikk jeg den applausen. Og da tenkte jeg, var det så fint?”
Denne eleven liker ifølge foreldrene å fremføre ting. En annen elev med ASF liker ikke å
være i fokus for andres oppmerksomhet. Han har ´høye krav´ til egne prestasjoner. Ved
at eleven fikk benytte iPhonen var det greit å gjennomføre oppgaven.
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En av foreldrene reflekterer slik over dette;
”Dersom vi skal se på læringseffekten så er det klart at han har lært mange ting. En
ting er å bruke programmene til det kan brukes til. En annen ting er jo det å legge
fram et prosjekt for fremmede. Det å stå fram og snakke for en forsamling, mange
fremmede lærere i et fremmed land. (…)Det er jo en læring det også. Om det ikke
akkurat går på bruken. Så er det en læring som han har profilert veldig på. Han er
veldig stolt over det han har vært med på.”
Dette viser at for elever som er interessert i IKT (informasjons‐ og
kommunikasjonsteknologi) kan faktaoppgaver i samvirke med et digitalt verktøy bidra
til at eleven mestrer i sosiale situasjoner og våger å dele sine kunnskaper med andre
lærere og elever. (Brøyn & Schultz, 2005)
´PAUSEBEHOV´

Alle de tre elevene har behov for avbrekk og må ha pauser. De kan da velge om dem vil
sitte for seg selv å høre på musikk, lydbøker, se film, spille etc. eller være sammen med
andre. På denne måten kan teknologi fylle inn en aktivitet i pauser.

OPPSUMMERING
For å ta i bruk digitale hjelpemidler er det en forutsetning at deltakerne har fått
´nødvendig´ opplæring og at de har ´datakompetanse´, både eleven, foreldre og lærere.
De tre elevene holdt et relativt høyt brukerteknisk nivå. Utprøvingen i praksis viser at
elevene behersker teknisk bruk av håndholdt teknologi og at de har utviklet generelle
ferdigheter knyttet til oppgavene som de fikk.
En forutsetning som også må nevnes er følelsen av relevans. Elevene utgjør en
heterogen gruppe og vil ha behov for å bruke ulike funksjoner og typer tekniske
løsninger. (Gentry,T. & Wallace, J. ,2009) Evalueringen viser at iPhone som medium er
interessant fordi det kan brukes ut fra elevens individuelle behov da det er mange
”nytteprogram” som er lett tilgjengelig.
De kan benytte verktøyet til det som de har behov for i særskilte situasjoner, eks å ta en
telefon, sende sms, finne informasjon på nettet, se i kalenderen, sjekke avtaler, lese eller
skrive notater, bruke GPS, ta bilder, spille spill, se video og høre på musikk.
De kan lære å håndtere ´vanskelige situasjoner´ for eksempel som å ta tog, finne fram til
stasjoner fordi situasjonen er lagt inn i iPhonen oppdelt i enkel og oversiktlig
informasjon knyttet til aktiviteten. Ved et trykk på en Start/hjem skjermen har eleven
muligheter til å organisere og finne informasjon som på forhånd er lagt inn.
Teknologien kan også benyttes som en mestringsstrategi i en hverdag med mange
inntrykk, spesielt i situasjoner der de vanligvis vil føle belastning, eks. en trang buss.
Brukerne kan oppnå sosial kontroll ved hjelp av en mp3‐spiller og får mulighet til å
mestre vanskelige situasjoner hvor de ellers ville følt seg sårbare. (Skånland, M.S, 2009
s. 24‐26)
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Det å få visualisert ulike program på en liten skjerm kan skape begrensninger, men også
komme elevene til gode, da informasjonen er kortfattet og spesifikk.
Forskning har dokumentert at personer med ASF har behov for og nytte av ulike visuelle
hjelpemidler. Bogdashina (2008) hevder at hovedkarakteristikken av áutistisk´
hukommelse er gestalt og bokstavlig, noe som resulterer i den forbausende styrken i
bokstavlig gjenkalling. Vanligst rapportert er prestasjoner når det gjelder visuelt eller
auditivt minne. Elever med ASF lærer best ved visualisering og konkretisering og den
pedagogiske utfordringen er å gjøre undervisningen systematisk og visuell (Hernar,
2005).
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IPOD VS IPHONE
I løpet av prosjektet ble det utprøvd bruk av to ulike elektroniske verktøy, iPod og
iPhone.
Kalenderfunksjonen iCal ble benyttet både på iPod og på iPhone. Forskjellen i bruk av
kalenderfunksjonen på iPod og på iPhone er at iPod har en statisk kalender, dvs.
eventuelle forandringer i en kalender må gjøres på en Mac‐maskin og etter hvert
synkroniseres med iPod. I motsetning til iPod kan endringer i kalenderen gjøres i selve
iPhone og synkroniseringen med Mac‐maskinen skjer automatisk.
Grensesnitt på iPhone skiller seg positivt ut pga. multitouch funksjonaliteten. Det vil si at
bruker kan navigere med flere fingertrykk samtidig. Denne funksjonaliteten var iPhone
alene om i 2008. Multitouch gir økte muligheter til å navigere på kart, menyer og i
programmer. Den andre funksjonaliteten som iPhone er alene om i 2008 er den
strømlinjede måten program lastes ned på, installeres og oppdateres på.
Programvare til iPhone kan lastes ned på samme måte som musikk i fra "iTunes Store".
Etter hvert har det kommet en haug med andre programvare distribusjonskanaler til
iPhone, ikke alle like seriøse.
I tillegg har iPhone flere funksjoner enn iPod: telefon, sms, kamera, iPod (musikk‐ og
videospiller), spill, mulighet for å laste ulike applikasjoner (ekstra programmer) direkte
fra Internett, musikk, video, lydbøker. Disse funksjonene kan for eksempel anvendes ved
utvikling av sosiale veiledere.
iPhone har andre kvaliteter som gjør den til et greit valg:
• Passe stor lagringsplass, 16 MB
• GPS funksjon med kobling til Googlemaps
• Mulighet for tråd og sted uavhengig synkronisering av kalender og kontakter, via
"MobileMe" abonnement.
• Mp3 og video spiller med all den funksjonaliteten som er kjent fra iPod
Elevene gav utrykk for at den mobile løsningen, iPhone var mest nyttig og de likte den
best ikke minst fordi den i tillegg til en iPod inneholder flere funksjoner. På spørsmål om
elevenes meninger om iPod og iPhone forteller en elev:
”iPhone er best. Den har jo samme funksjon som en iPod. Skjønt Poden har større
plass, men hva skal man med halvparten […]iPod har jo 80GB, og jeg har kanskje
2GB med musikk. Toppen.”
En annen elev anså at iPhone hadde gitt ham et bedre liv (sitat fra elevens ´narrativ´ om
iPhone);
”Etter at jeg fikk iPhone har livet mitt blitt bedre. Jeg har både mobil og sms,
Internett og iPod i den og jeg har kjent at den gjør livet bedre for meg. Den har
widescreen og er veldig bra. […]
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Når jeg reiser og kommer til et sted jeg ikke kjenner, kan jeg bruke GPS funksjonen.
Jeg bruker den også til vekkerklokke. Alarmfunksjonen er også bra å ha, for
eksempel så jeg husker at jeg skal gå til bussen.[…]
Jeg skulle ønske at jeg kunne bruke den på skolen for å sjekke timeplanen for å se
hva slags timer jeg har og lekser.”

OPPSUMMERING
Vår konklusjon er at iPhone passer godt som et organiseringsverktøy. Det gjelder både
brukervennlighet og tilbakemeldinger fra elevene og foreldre.
Elevene i prosjektet er interessert i teknikk. Ulike diagnoser som autisme eller Asperger
syndrom virket ikke å ha noen betydning for evnen til å lære og bruk av teknologien,
eksempelvis i håndtering av menyer, GPS og kartfunksjoner, innstillinger i iPhone og
bruk av basisferdigheter i Mac OS.
Nå kan elevene få oversikt og finne informasjon også når de er utenfor hjemmet eller
skolen. For første gang på lenge kunne eksempelvis en av elevene dra på ferie med sin
familie fordi han hadde et innhold i iPoden som gav ham oversikt, filmer som
interesserte ham og som han kunne administrere når behovet for ´pauseaktivitet´
meldte seg. Dette gav familien og ungdommen økt livskvalitet.
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KRITISKE FAKTORER
Vi opplever at intervjuene gir oss informasjon vi ikke har hatt tilgang til tidligere.
Informasjonen er av vesentlig betydning for implementering av verktøyet for elever
med ASF. Gjennom intervjuene av foreldrene kom det frem at kunnskap om tema som
omhandler sosiale og etiske spørsmål, økonomi og kommunikasjon må vektlegges og
presiseres i opplæringen.

SOSIALE OG ETISKE SPØRSMÅL
Bruk av handholdte hjelpemidler gir nye utfordringer og berører problemstillinger som
personvern, sikkerhet, uegnet innhold og forbruk.
Tradisjonelt har elevene benyttet skjerm og tastatur og hatt faste datatid hjemme og på
skolen. Å bruke internett har ofte vært knyttet til spill og informasjonssøkning på
nettet. Med bruk av iPhone får elevene ´friere tilgang´ til Internett, noe foreldrene
vanligvis ikke gir.
Temaet sosiale og etiske spørsmål kan omfatte kunnskaper når det gjelder;
• Nettsteder
• Nettvett
• Datasikkerhet
• personvern (Hatlevik & Arnseth, 2008)
Mye av den kunnskapen elevene i dette prosjektet benytter ligger i læringsressursen
internett. En viss refleksjon omkring bruken av internett og kilders status er dermed
nødvendig for at elevene skal kunne orientere seg i komplekse mengder av informasjon.
Informantene ser et absolutt behov for å ha klare regler for bruk av Internett og at man
fysisk må kunne kan sperre for noen nettsteder som er uønsket.
”Vi har jo ikke kontroll på hvor på nettet dem er. (…)Der burde man ha hatt bedre
kontroll. (…)Det skulle vært en fysisk sperring på telefonen hvor du kunne sperre
for visse ting. For alt man vet så kan de jo surfe på de verste tingene. Foreldrene
burde kunne styre dette.”
Sitatene ovenfor understreker betydningen av å sette elevene i stand til å håndtere et
nytt ´hjelpemiddel´ som gjør at de kan ta i bruk og være aktive brukere av IKT og digitale
verktøy med integrert e‐post og Internett. De må lære grenser for hva som er tillatt. For
å ta i bruk Internett er elevene avhengig av veiledning og oppfølging.

ØKONOMI – OVERFORBRUK
For elever med ASF er tema som gjelder forbruk også relevant, noe foreldrenes
bekymringer reflekterer:
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”Det skulle vært en form for abonnement som kunne stoppes automatisk når du har
overskridd grensen på den ene eller andre måten. Er nesten håpløst uten det for
han har jo ingen sperrer. Selv om han ser at det er 100mb så skal han bare, så skal
han bare.”
Dette eksemplet peker på viktigheten av å klare regler som styrer forbruket på bruken
av Internett, telefon og sms. I dag er det flere valgmuligheter i tilknytning til
abonnement på iPhone.

KOMMUNIKA S JON SSK IKK
Andre aktuelle tema knyttet til håndholdte hjelpemidler er kunnskap om bruk av
hjelpemidlet som kommunikasjonsverktøy, å lære noen ”kjøreregler” eks når kan jeg
ringe noen, når kan man sende sms, e‐ post.
Foreldre reflekterer over behovet for opplæring for elever med ASF:
”En må begynne tidlig. Unger er tidlig på Internett nå, og mobil har fra dem er fem
år i dag. Så det er kanskje like mye snakk om at vi er kommet dit hen at de som har
autisme kanskje ikke lærer seg det her så godt sånn intuitivt. Hvordan de skal
bruke de her kommunikasjonsverktøyene er faktisk noe de er nødt til å få
opplæring i. Så det kan hende det er blitt en sånn levekårsopplæring,
basalopplæring.”
Elever med ASF har særlig behov for noen absolutte regler for bruksområder. Da elever
med ASF har problemer med å oppfatte regler presentert muntlig eller som stikkord, er
det behov for tydelig konkretisering og visualisering sammen med muntlig informasjon.
De viktigste reglene bør omfatte regler for mobilbruk, opplæring i trygg bruk,
kildekritikk og personvern. Hvilke krav det stiller til opplæring bør systematiseres.
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OPPSUMMERING
STORT POTENSIALE
Et sentralt spørsmål i prosjektet er om bruk av handholdte hjelpemidler
bidrar til å gi ungdom med autisme og Asperger syndrom opplevelse av at det er nyttig,
gir trygghet, økt kontroll og støtte i vanskelige situasjoner.
Dette prosjektet er et praktisk prosjekt der intensjonene var utprøving av handholdte
hjelpemidler, og spørsmålet er derfor vanskelig å svare på. Prosjektet har heller ikke
gjort noen konkrete målinger eller evalueringer av dette. Prosjektet sitter altså ikke på
´harde data´, men gjennom evalueringen, intervju av elevene og observasjoner, har vi
samlet materiale med brukererfaringer. Vårt inntrykk er at de handholdte
hjelpemidlene har et stort potensiale for elever med autisme og Asperger syndrom og
prosjektet ser positivt på de muligheter et slikt hjelpemiddel kan gi.
Handholdt teknologi byr på mange muligheter for læring og teknologien tilfører
læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom bruk av hjelpemidlene. Den
mobile læringsformen gir elevene nye muligheter for praktisk hjelp i møte med de
utfordringer, problemer og belastninger som de møter i sitt dagligliv. De kan bruke
hjelpemidlet på mange arenaer og i ulike situasjoner, og utsiktene til ´gevinster´ er
stor.
Vårt inntrykk er at de handholdte hjelpemidlene har gitt et forbedret utbytte for
elevene og elevene rapporterer positive erfaringer med bruk av de digitale
hjelpemidlene.
Det som er felles for alle elevene er at de hjelpemidlene som vi prøvde ut, iPod og iPhone
viser seg å være hjelpemidler som gir mange muligheter til å organisere dagen. Elevene
har ved et handholdt hjelpemiddel mulighet for kommunikasjon og formidling,
informasjon samlet på et sted, som er lett å finne frem til og tilgjengelig ved behov.
Elevene er motiverte for å prøve ut teknikken og bruk av teknologi appellerer til dem.
Den mobile læringsformen gir elevene nye muligheter og metoder for innlæring.
Vi velger å oppsummere noen faktorer som fremkommer i rapporten;
• Bruk av handholdt teknologi motiverer
• Handholdte løsninger understøtter andre måter å legge til rette for å gi
oversikt, forutsigbarhet og struktur
• Hjelpemidlet fremmer selvstendig aktivitet da det er portabelt
• Handholdte løsninger tilbyr elever med ASF bedre kontroll og mer
fleksibilitet i læringssituasjoner og i fritiden
• Elevene kan innhente hjelp når noe stopper opp (lagrede opplysninger,
telefon, sms, Internett)
• Handholdte løsninger inneholder en rekke funksjoner/programmer som gir
elevene flere valgmuligheter samlet på et sted, i et ´verktøy´
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•
•
•

Produktet understøtter nye måter å legge til rette for læring
Mulighet til å jobbe og løse oppgaver mer selvstendig både på skolen og i
fritiden
Gir status og kan fremme inklusjon

Det er likevel ikke en automatisk effekt av å få et handholdt hjelpemiddel til bruk.
Bruk av hjelpemidlet inngår i et komplekst samvirke av ulike variabler, og det betyr at
det ikke er en automatisk sammenheng mellom å bruke verktøyet og resultater i bruk.
Prosjektet viser også at det ikke er et ensidig bilde av hva som er best for den enkelte
elev til enhver tid. Det er samspillet mellom eleven, teknologien og oppgaven som er det
sentrale.
En viktig konklusjon er også at for at digitale hjelpemidler skal kunne få en
gjennomgripende anvendelse, så vil en viktig faktor være en grunnkompetanse hos
nærpersoner, eksempelvis lærere og foreldre, og en gjennomtenkt plan og
tilrettelegging for anvendelsen.

HVA STÅR IGJEN? HVOR GÅR VI?
Vi valgte å prioritere praktisk utprøving av hjelpemidlene som et hjelpemiddel til å
skaffe oversikt og forutsigbarhet, et organiseringshjelpemiddel og se på effekter av
dette. Mulighetene i handholdte løsninger som plattform for sosiale veiledere ble også
prøvd ut, men ikke prøvd ut i praksis. Erfaringene våre er at det er teknisk enkelt å lage
og overføre meningsbærende innhold i formatet tekst, bilder og film til en mobiltelefon.
Ny teknologi utvikles, iPod og iPhone er bare to av mange løsninger som vil kunne bidra
til å gi personer innen autismespekteret sosial veiledning, oversikt og struktur. I
teknologien ligger det noen føringer, og det vil være styrker og svakheter ved de ulike
digitale løsningene. Det vil være behov for mer forskning og prosjekter om de digitale
løsningene fungerer teknisk i interaksjon med brukeren. Et annet moment vil være å se
på forholdet mellom medelever og bruken av disse digitale hjelpemidlene sammen med
personer med ASF.
I dette prosjektet har vi lagt vekt på utprøving av ordinær teknologi, med tanke på at det
er noe alle ungdom bruker. Ut fra forståelsen av læring som en sosial prosess knyttet til
det fellesskapet den enkelte elev står i, mener vi det er viktig å legge vekt på hvordan
´hyllevare´ kan utnyttes som et ´hjelpemiddel´ for personer for å skaffe seg oversikt og
sosial informasjon og hvordan kan teknologien støtte opp under inkludering i skolen.
Utviklingen av ny teknologi og digitale løsninger med større datakraft, mms, e‐post,
innebygget kamera, diktafon gjør det mulig å gi alle elever, inkludert elever med ASF
muligheter til å benytte mobile enheter til prosjektarbeid ute i ´virkeligheten´ og i
undervisningen.
Andre temaer innenfor forskning er hvilke hjelpemidler som finnes og hva den enkelte
har behov for på flere livsområder, grunnskole, videregående skole, videre utdanning,
fritid og i arbeidslivet.
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Vår erfaring er at det lite internasjonal og nasjonal publisering innen feltet. Dersom det
er ønskelig med en systematisk gjennomgang av de ulike aspektene ved bruk av
hjelpemidler for mennesker med autismespekterforstyrrelser, bør det i fremtiden satses
på mer spesifikke temaområder innen feltet, med mulighet for å gå i dybden i større
grad enn dette prosjektet har kommet fram til.
Nye prosjekter på området er et viktig grunnlag for refleksjon og utvikling. For å følge
opp dette prosjektet trenger en ressurser og det er behov for samarbeid mellom
brukerorganisasjoner, fag – og forskningsmiljøer. Generelt vil vi derfor anbefale at
NAV/Hjelpemiddelsentralen og NAV/Nonite, Statped, Høgskoler og Universitetsmiljø og
brukerorganisasjoner, vurderer å videreføre og igangsette nye prosjekter innen dette
feltet i forhold til læring og tilpasset opplæring; forholdet mellom mennesker og maskin;
hjelpemiddel, funksjonshemming og kontekstuelle forhold.
Det kan og være en idé at det settes av ressurser der personer med ASF er og som kan
være i dialog med fag og forskningsmiljøer innen dette feltet.
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