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Abstract 

Nyckelord 

Subject terms 

This report presents a study of the basic criteria for computer programmes that may be considered 
adequate for aiding children with autism in their education and upbnnging. I have based this 
study on descriptions, opinions and proposals from people who deal with treatment andior 
other issues conceming children with autism, as we11 as relevant literature. . 

The study has been canied out in a major Swedish metropolitan municipality. The interviewees 
were civil servants from this municipality and representing different institutional endeavours 
on the issue of autism. 

I used a combination of both quantitative and qualitative techniques, as there was need for both 
standardization and qualitative variation. The main aim of the'study was to seek suggestions 
on how computer programmes should be. That is, if they are to be considered appropriate för 
aiding children with autism develop their personality. 

The general conclusion of this study is that computer programmes, that may be considered 
appropnate for the above mentioned purpose, should have certain characteristics of Which 
pedagogic usefulness and user suitability are of primary importance. 

autism, barn, dataprogram, kommunikation, personlighetsutveckling 

. . 

autism, ?hiidren, computer programmes, communication, personality development 
. . 
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ledning 

"Autism. Myternu ar många och kunskapen liten om denna sjukdom. 
De autistiska barnen ar oerhört sköra, men i ratt miljö kan de blomma. ... 
Autism brukar beskrivas som eit språk och kommunikationshandikapp, 
men den beskrivningen täcker inte in allt. f' (Monica Ostemark, Sundsvails 
tidning, 940924). 

Det är sant att beskrivningen ovan inte täcker in alit men å andra sidan innehåller den det 
kanske mest gemensamma kännetecknet av autistiska fall namligen 
kommunikationshandikappet. 

I litteraturen kan sjukdomen eiler snarare handikappet spåras så långt tillbaka som på 
1700-talet. De olika teorierna genom tiderna inkluderar myterna om att de autistiska 
barnen ammats av vargar och att de uppfostrats av oerhört kalla och känslolösa mödrar. 
Andra påståenden är att autism uppstår enbart i industriserade känslokalla västländer 
under 1900-talet, endast i socialgrupp 1 eller att barnens primära problem är en ovilja att 
tala. Autistiska b a m  har svårigheter med sin personlighetsutveckling på grund av en 
långvarig och djuptgående störning i tanke- och känslolivet. Ingen autistisk person är den 
andra lik precis som ickeautistiska personer. Begåvningsnivåerna är mycket varierande 
bland autistiska individer. Det finns många teorier om orsakerna till autism och minst lika 
många förslag till behandlingsmetoder. Modern forskning har dock kommit fiarn till vissa 
biologiska och psykologiska förklaringar. 

Den större delen av arbetet kring autism idag koncentreras på de autistiska barnens 
utveckling och uppfostran. Det har visat sig att dessa barn behöver använda sig av 
alternativa kommunikationskanaler f& att förstå sin omgivning och for att själva bli 
förstådda. Aven om de autistiska barnen har kornmunikationssvarigheter och en del av 
dem också är förståndshandikappade har det visat sig att det går att hjäipa många av dem 
till att kunna leva ett mer "normalt" och självständigt liv. 

Tidigare ansågs de vara efterblivna och mentalt sjuka men idag vet man att dessa barn 
kan utvecklas och handikappet lindras genom specialunde~sning. Så här skrev Gullvi 
Andreasson om hur en sarskolerektor uttryckte sig (Göteborgs Posten 91 1013): 

'!..att inte kunna tala är inte detsamma som att inte första.0ch det finns andra sätt att 
kommunicera än med ord Det går också att tala med hjäk p gester, ljzrd, bilder och 
kroppshalIning. " 

Ett sådant uttryck innehålier mycket sanning särskilt idag när utvecklingen inom 
datatekniken fortsätter att öppna nya kommunikationsportar, inte minst för personer med 
olika slags handikapp. 



Autism kan sagas vara ett nytt handikapp både i Sverige och i övriga delar av världen. I 
Sverige var det forst på 50-talet när autistiska barn uppmärksammades som en särskild 
grupp. Och det var inte förrän på 80-talet då datoranvändandet for barn och ungdomar 
med handikapp satte fart i Sverige. Aven då var datorn ännu ett tämiigen oprövat 
hjälpmedel och kunskaperna om den som hjälpmedel för handikappade var inte särskilt 
stora. Darför hamnade de autistiska b1.a utadör möjligheten tili en dator som personligt 
hjälpmedel vid skolhjäipmedelsornliiggningen 1984. 



och problcmfbmdmatg 

Många utbildningsexperter hävdar att det är viktigt att datorn satts in i god tid for barn 
som behöver datorstöd. I Sverige förses barn med grava rörelsehinder med datorer redan 
från förskolan. De flesta autistiska barn omfattas emellertid inte av statens definition av 
människor med grava rörelsehinder. 

För autistiska barn som nått en viss utveckhgsnivå och kan förstå hur man kan styra ett 
datorprogram kan många vanliga dataprogram vara mycket värdefulla for inlärningen 
och kommunikationen. 

När det galler den pedagogiska programvaran for det autistiska barnet ligger 
utvecklingen fortfarande på experimentnivå. Däremot anses datatekniken ha utvecklats 
fortare än pedagogiken. Då menar man att det är lärarnas datautbiidning och fortbildning 
som släpa &er. 

Programmeringsverktyg kan idag användas for att kombinera text, bild och ljud. På så 
satt kan man presentera begrepp for det autistiska barnet på ett mångsidigt satt. 
Talsyntesstöd kan exempelvis användas for att hjalpa barn som är sena i 
språkutvecklingen. 

Förslag och rekommendationer om de lämpliga dataprogramen for autistiska barn 
sträcker sig fkan de program som redan finns till att utveckla ~ ~ ~ - e x ~ e r t s ~ s t e m .  Det finns 
redan sådana system som kan användas for att utveckla särskilda system for autistiska 
barn. Eftersom de autistiska barnens ttuikande skiljer sig fkån andras kravs det kunskap 
om det använda systemet sjäivt for att kunna utveckla ett expertsystem for dessa barn. 
Det kanske inte är så många som besitter tillräckliga kunskaper om både de autistiska 
barnens situation och datasystemen. 

Aven om utredningsproblemet gälier mjukvaran vore det orealistiskt att inte nämna 
hårdvaran. Det är oundvikligt efiersom varken datorn eiier dataprogram fingerar utan 
den andra2. Dessutom har mhga autistiska barn motoriska och andra svårigheter som 
kan göra det nödvändigt att anpassa hårdvaran. 

Idag kan datorn anpassas p i  flera olika satt så att de flesta manniskor med grava 
handikapp kan använda den. Till exempel kan en rullboll (trackboll) eller joystick 
användas i stället for en mus, en pekskärm kan användas for de som har svårt att förstå 
sambandet mellan musrörelsen och vad som sker p& skärmen, styrplatta som "concept 
keyboard" där hela ord programmeras in, mm. 

Den motoriska funktionsnedsättningen har kunnat kompenseras av datorn hos många 
handikappade, däribland flera autistiska barn. 
Al = Artijciell intelligens. Syflar till vardagsbruk. 
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- - - - - - - 

Så här kan man känna igen atitism 

.. S- . .< *....."..M-. .. . ..: ..:. . .  . . . : . . .  ..... ..:. :..:..... .... '; ...., . .... ...... ., 
: ~ i l d  I db en kopiapå eii infbrmationsvykort som RFA skickar ut till sina 

medemmar. 

Christopher Giliberg och Viviann Nordin (1994) gör en bra redogörelse om 
kunskapsutvecktingen kring autism i en informationshaAe utgiven av Riksfbreningen 
Autism (RFA). Här nedan följer en sammadkttnjng av denna redogörelse. 

Flera tidigare forskare var medvetna om existemen av autism eller adsdiknande 
tillstånd. Det var dock Leo Kanners artikel om barn d autistiska stöniiagar p u b l i d  
1943 som anses ha väckt det större och allvariigare intresset för autism. Emeliertid är det 
de sista 20 årens seriösa forskning som gett det nya synen p& och förståelsen för autism. 

DeiCinitionen på autism har varit snävare ju längre bakåt i tiden man går. I början på 80- 
talet introducerades exempelvis begreppet "autismspektrum- störningar" som en 
paraplyterm för att bland annat inkludera Aspergers syndrom. Idag har f m b  börjat 
enas och indelningen biivit klarare. 



Idag kan man i stort sett särskilja Aspergers syndrom fiån autism aven om det sägs 
pWnna mycket om autism. I andra fdl är det fortf'arande svårt att dra gränserna. An 
idag menar vissa forskare att man bör se autism och autismliknande tillstånd som ett 
spektrum av handikapptillstånd. I fd som MBDDAMP (mvänd  DAMP/^ med 
autistiska drag går det praktiskt taget inte att skilja dessa fd ifrh autism idag. 

Gillberg och Nordin anger i samma verk nämnt ovan en tiad av följande symptom vid 
autism och autismiiknande tillstånd: 
- Begränsning av förmågan tili ömsesidig social interaktion, 
- begränsning av förmagan till ömsesidig kommunikation och 
- begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen. 

I stort sett tycks de moderna forskarna ha enats mer kring biologiska orsaker till autism 
men också kring existensen av den psykiskt betingade autismen. 
Frågorna om autism ar fortfarande många men de samlade kunskaperna om handikappet 
under de sista 20 åren betyder en sakrare grund för arbetet kring autism, inte minst när 
det gäller pedagogiskt arbete for de autistiska barnen. 

3. Numer predrar forskare att begreppet DAMP anvdnds istdllet för MBD. Se också termlista/ 
akronyiner i bilagedelen. 



r k s d e t e n  för personer med autism . 
Generellt: 
Man kan med ratta påstå att det saknas en klar och heltäckande bild över verksamheten 
för personer med autism. Aven RFA gör nu ett försök att få fram en sådan bild. 
Decentraliseringstrenden inom olika samhallsorganisationer gör det ännu svårare att ta 
fiarn en sådan bild. Det har ändå skett landsomfattande förändringar som har påverkat 
helhetsbilden. 

Kommunaliseringen är en annan förändring som har påverkat verksamhetsbilden mycket 
när det gäller samhällsstöd till de autistiska barnen. Under resultatredovisningen kommer 
jag att presentera några av personalens synpunkter om effekterna av kommunaliseringen 
Generellt har det betytt att många kommuner tar över omsorgerna fran landstingen och 
att många verksamheter flyttas eller startas hos stadsdelsnämnder. Hos vissa 
stadsdelsnämnder har man exempelvis en egen och särskild verksamhetsplan eller - 
program for personer i behov av särskilt stöd. Under ett sådant program kan olika 
manniskoresurser vara samlade i form av olika resursenheter som till exempel 
habiliteringsteam, psykologenhet, handikappenhet, m fl. 

Från 1 Januari 1994 började en ny lag om stod och service till vissa funktionshindrade 
(LSS-lagen) att gälla. Dessutom har det skett forandringar när det galler 
socialtjänstlagen, sjukvårdslagen och lagen om assistansersattning (LASS) bl a. Med 
dessa forändringar har det blivit lättare for många autistiska barn och vissa andra 
handikappgrupper att få stod från samhallet och livsstuationen för vissa familjer med 
autistiska barn har förbättrats. 

På foraldramas sida finns RFA. Tjugoflra självständiga länsföreningar är anslutna till 
den ideala RFA utan någon som helst koppling till någon ideologi eller myndighet. 

På kommunal eller landstingsnivå arbetar Föreningen Autism (FA) samhällspåverkande 
for att åstadkomma bättre förhållanden för personer med autism. Annars är föreningen 
byggd kring informationsutgivning med huvudkansliet i Stockholm. 

Andra sektioner inom föreningen inkluderar rettssektionen och intressegruppen for 
Aspergers syndrom. RFA samarbetar med andra organisationer, bl a Statens Institut for 
Handikappfrågor (SIH) och Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar, 
mu). 



Regionala projekt om datorstöd tiH barn (och vuxna) med funktionshinder: 
Fördelarna med samhällsutvecklingen inom datatekniken är ganska uppenbara men 
Unforrnationsöverflödets faUor är också många. Familjer med autistiska barn som vili 
pröva på datorn som hjälpmedel for dessa b m  utbildning och uppfostran befinner sig 
ofta i ett djungel av dataprogram. I Sverige iinns det emellertid olika regionala projekt 
och myndigheter med personal som är kunnig om dataprogram som används som 
hjälpmedel for personer med olika slags Wionshinder. Sådana här projekt är oRa inte 
av samma karaktär. Skillnaderna galler omfattning, syfte, malgrupp, pedagogisk metod, 
m m. Det bör emellertid påpekas att samarbete förekommer melian olika områdesprojekt 
och att olika projekt av samma elier olika ursprung kan pågå samtidigt inom samma 
område. 

Några f"a sådana projekt inom landet är: 
- Ett dataprojekt startades i februari 1995 på Nimbusgården i Lund. Nimbusgården är en 
enhet inom Malmöhus Läns Landstings Utvecklingsnämnd. Här arbetar man enligt 
TEACCH~- programmet. Ett av dataprojektets mal är att skapa individuellt anpassade 
dataprogram for personer med autism. 

- Datapedagogen- Statens Institut for Handikappfiagor: Datapedagogen är en del av 
SIH- läromedel. Hos Datapedagogen utvecklar man dataprogram och det finns 
specialister på programvara och kringutrustning för undervisning av elever med 
funktionshinder. 

- I Orebro har man med Handikapp Institutets medel genomfört ett projekt (avslutat i 
december 1995). Syftet var att undersöka om datorn kan vara ett hjalpmedel för att 
förbättra kontakten och kommunikationen mellan föraldrania och deras barn med 
handikapp. 

- Den l :a januari 1993 (-1995) började Projekt Modellskolbibliotek i Orebro med syftet 
att bygga upp och ut ett skolbibliotek på varje stadium i grundskola, gymnasieskola och 
på folkhögskola samt på integrerade folk- och skolbibliotek. En av projektskolorna var 
den statliga specialskolan, Ekeskolan för barn med flerhandkapp. Bland annat skulle 
projektskolorna med dataprogramtillverkarna granska och pröva de befintliga 
dataprogrammen. 

- Stockholms länsforening (FA) erbjöd datakurser med inriktning på högfungerande barn 
med autism till föräldrarna i liinet under 1995. 

-Datatek- En kort redogörelse föölje har: 

4. TUCCH= Treatment and education of autistic and communication handicupped children. Se också 
termlistai akro tvmer i bilagedelen. 



Datatek i Sverige: 
Datatek kom till Sverige i början på 90-talet fiån USA. Ibland kallas det for biblioteket 
med dataprogram istdlet for böcker. I början var det 8 ställen i hela landet som genom 
ett dataprojekt på SM fick tillfzille att starta ett datatek. I slutet på l 995 fanns det över 
30 datatek i landet på följande orter: Stockholm, Göteborg, Umeå, Uppsala, Lund, 
Linköping, Sundsvall och Örebro. 

Datatek är tanki for barn och ungdomar med b1.a rörelsehinder, talsvårigheter och/eller 
utvecklingsstörning. Barn med olika funktionshinder som ännu inte lärt sig läsa och 
skriva. Projektets forsöksverksamhet syftar tiii att initiera användning av och sprida 
kunskap om datorernas möjligheter for barn och ungdomar med speciella behov. 

Verksamheten inriktar sig på den pedagogiska verksamheten som bedrivs vid   ekot ek^ 
och barnhabiliteringar. Meningen ar att barnen skall lära sig genom lek eller som man 
uttrycker sig på Datatek, "LEKA, LYCKAS och ROAS". På Datatek kan man dessutom 
låna programvara, delta i föräidraharnutbildning på datorn och f3 råd om man är barn, 
förälder, lärare eller habiliteringspersonal. 

Forskning: 
Det utfors mycket forskning kring autism. Samarbete mellan organisationer inom landet 
och internationellt samarbete förekommer ofta. Forskningssamarbetet mellan de svenska 
universiteten och andra organisationer i Sverige och liknande institutioner och 
organisationer i USA, de andra nordiska länderna och vissa andra länder har varit och är 
av stor betydelse för utveckiingen som berör både kunskap om autism och de autistiska 
personernas levnadsvillkor. 

Nar det galler forskningen som direkt berör användandet av datorer och dataprogram 
som hjälpmedel for de autistiska barnens utveckling har det skett mycket sedan 
användandet av datorer i det svenska samhället satte fart på 80-talet. Jag kommer senare 
att luta mig mycket på teorier och hypoteser ur två systerforskningsprojekt vid 

' 

Göteborgs Universitet. Dessa projekt var/ är Alpha och Delta/Messages under ledning av 
Mikael Heimann på Psykologiska Institutionen. 

Man undrar kanske varför jag ger just dessa forskningsprojekt särskild uppmärksamhet. 
Svaret är att det beror på att dessa projekt passar min fiågestdIning, de är aktuella, de 
anses vara en succe aven av utomstående och framstående personer inom autism- 
forskning är involverade. Dessutom var informationen om Alpha och DeltaIMessages 
mer öppen att ta del av än den om något annat liknande forskningsprojekt. 

I kapitel 3 kommer jag att ge en mer detaljerad bild av Alpha och DeltaIMessages. 

Lekotek= "Lekotek är pedagogisk rådgivning för familjer med handikappade barn. Där kan man låna 
lekredskap sorn stimulerar barnet. " (Kari Molin, 1994). 
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Pro- 

Idag är situationen lite annorlunda jarnfört med 80-talet. Datorer och dataprogram är mer 
tillgängliga och datakunskaperna är större både i skolan och i övriga sarnhäiiet. Den 
internationella uppmärksamheten kring användandet av datorer som hjälpmedel för 
autistiska barn blir alit större. Trots det befurner man sig fortfarande på experimentnivå 
när det gälier de autistiskas användning av datorer och dataprogram. Idag finns det 
mängder av programvaror på marknaden vilka man prövat att använda som hjälpmedel 
for de autistiska barnens utveckling. 

Andra program har man särskilt utveckiat eller anpassat for de autistiskas användning. 
Ändå har det dykt upp många frågor om deras lämplighet for det syftet. Det har också 
kommit fram många förslag om hur dessa mjukvaror bör anpassas till autistiska personer. 
Förslag som tyder på olika och ibland motstridande saker. Omfattande studier och 
utredningar har också gjorts men det dyker upp nya fiågor och vissa gamla fiagor står 
kvar. Hur bör datasystem och -program for autistiska personer se ut då? 

Det enkla svaret på fiågan ovan är att dessa datasystem och dataprogram skall vara 
anpassade till autistiska personer. Ett sådant svar innehåller minimal information om det 
jag egentligen ville ta reda på. Huvudsakligen leder det till många nya fiågor. Darför kan 
det bli nödvändigt att formulera om fiågan. 

I så fall skulle den ledande frågan kunna lyda så här: Hur bör datasystem och -program 
som kan användas som hjälpmedel till de autistiska barnens utveckling vara för att 
betraktas som lämpliga för det syftet? 

Man bör då hitta en lämplig utredningsmiljö och en representativ population om 
utredningsresultaten skall vara pålitliga och av större betydelse. Jag har valt att 
genomföra den här utredningen i en storstadskommun. I fortsättningen kommer denna 
kommun att benämnas "X"-kommunen. Anledningen till maskeringen är att säkerställa 
intervjupersonernas anonymitet. 

Det utfors utredningar om loo-tals förskole- och grundskolebarn med misstänkt autism 
eller annat neuropsykiatriskt tillstånd i X-kommunen varje år. Det olyckliga är att jag inte 
kan välja den grupp som bast kan representera de autistiska barnen d v s de autistiska 
barnen själva. Anledningen är det uppenbara kommunikationshindret. 

Näst basta alternativet biir då den personal som arbetar med de autistiska barnens 
utbildning och uppfostran i X-kommun. Detta leder till en nödvandig ändring eller tillägg 
till fiågestäliningen. Den nya fiågan blir då, hur bör lämpliga datasystem och -program . 
som används som hjälpmedel for de autistiska barnen vara, enligt de olika 
personalkategorier som arbetar med dessa barns sociala utveckling i X-kommun? 



o ** p.3 - Syfte och fra~esta1hmg.m- 

Syftet med undersökningen är att ta reda på personalens olika utgångspunkter for arbetet 
med de autistiska barnens sociala utveckling. Det är också av primärt intresse att under 
utredningen ta reda på personalens förslag och önskemål om hur de autistiska barnens 
datasystem och -program bör se ut. 
Jag har dessutom stött på påståendet att det h s  motståndare till användningen av 
datateknik för att hjälpa de autistiska barnen med deras personlighetsu~eckling. Darför 
kommer jag också att försöka identifiera dessa tendenser. Personalens mest 
gemensamma förslag på de f&battringar som är relevanta for frågeställningen kommer 

' sedan att presenteras som möjliga svar på utredningsproblemet. 

Vissa centrala be- 

Jag har använt mig av vissa begrepp som kan behöva förklaras när det galler deras 
betydelse i sammanhanget. 

Jag använder begreppet "datasystem" for att beteckna en sammankoppling av olika 
dataprogram for att bilda ett datoriserat system med ett bestämt syfte. Begreppet 
används ofta tillsammans med begreppet datorsystem (som dator- och datasystem) for 
att betona kompatibiliteten (förenligheten) och relationen mellan hård- och mjukvara i 
samband med systemets beskrivna funktion. 

Datorsystem betyder i så f&, in- och utenheter, primärminne, processenhet samt 
sekundarminne gemensamt. Ett dataprogram är däremot en sammanhängande följd av 
(dator-) instruktioner som syftar till ett bestämt resultat. En detaljerad beskrivning av ett 
dator- och datasystems konstruktion kallas då for en systembeskrivning. 

Denna begreppsdefinering angående dator- och datasystem används exempelvis av Per 
Westerberg (1989). Om man går efter Westerbergs definitioner och beskrivningar, skulle 
man kunna illustrera ett sådant system som i diagram 1 på nästa sida. Diagram 1 visar en 
eller flera ihopkopplade datorer (datorsystem) och ett datasystem bestående av flera 
(data)program, som tillsammans fungerar som ett och samma dator- och datasystem. 

Nachmens, Sam, (1983), anser begreppen "datasystem" och "databehandlingssystem" 
vara synonymer med varandra. Till skillnad från Westerberg, nämnd ovan, haller 
Nachmens isär datasystem och datorsystem när han definierar dessa begrepp. 

Detta visar att olika begrepp och termer kan tolkas olika av olika manniskor och att det 
ibland råder en begreppsförvirring inom IT-området. Nachrnens beskrivningar och 
definitioner av datasystem respektive datorsystem återlinns på termlistan i bilagedelen. 



Diagram l :  OR- O C H S Y S T E M  

DATASYSTEM 

DATA- 

Diagram l är en enkel IIlustrafion av ett daror- och datasystem. 

Jag kommer att använda mig aven av några andra dator- och datarelaterade begrepp, 
såsom de flesta av intervjupersonerna har använt dem i analysen av 
undersökningsresultaten och övriga tillfallen darefter. Dessa inkluderar: 

Datakunskap- syftar till kännedom om IT(Informationstekn010gi) och dess hantering. 
Datamarknad- syftar till hård- och mjukvanimarknaden på IT- område. 
Datorprogram- syftar till fardig utvecklad och lanserad programvara. 
Datateknik- syftar till IT och dess hantering. 
Dataträning- syftar till barnens arbete med hjäip av datorn och i 

utbildningssammanhang. 

Jag skall också introducera termen "expertsystem" som kommer att dyka upp lite länge 
fram. Ett expertsystem kan defineras eller beskrivas på flera olika satt beroende p% 
utgångspunkten eller synsättet. Alex Goodall (1985), är en av flera som gett sig på att 
definera och beskriva expertsystem. 

Enligt Goodall ar de två (vadigaste) sätten att definera ett expertsystem, 
humanorienterat (AI-orienterat) och teknologiorienterat. Den hurnanorienterade 
definitionen representerar ett lite äldre synsätt och används inte så ofta idag. Trots det 
föredrar jag att i det här sammanhanget utgå ifrån det här äidre synsättet. Jag anser att 
den definitionen är lättare att förstå och att den rymmer de flesta, om inte d a  dagens 
expertsystem som är direkt relevanta for min problemstäilning. 

Däremot täcker den teknologiorienterade definitionen6 ett bredare område men saknar 
de fiindamentala kännetecknen på ett expertsystern. Här är det den tillämpade tekniken 
att "implementera" systemet som betonas. 

Se termlista i bilagedel&. 



Enligt ett humanorienterat synsätt kan ett expertsystem defineras som ett datasystem som 
konstruerats för att utföra sådana uppgifter som I i i  de som vanligtvis utförs av en 
mänsklig expert. 

Denna defhition eliminerar de expertsystem som utför sådana uppgifter som inte kan 
utföras av en mänsklig expert. A andra sidan kan man konstruera om definitionen for att 
inkludera hur systemet fungerar och ändå håila sig inom ramen for en humanorienterad 
definition. 

Då skulle det kunna lyda så här: Ett expert system är ett datasystem som använder sig av 
mänsklig expertis inom ett speciellt område (domain) for att kunna utföra funktioner 
(analys och slutledningar) liknande de som normalt utfors av en mänsklig expert inom 
detta specialområde. Diagram 2 och 3 illustrerar hur ett expertsystem fungerar gentemot 
en mänsklig expert (Observera jamförelsen: "Reasoning! advice" vs "Merence enginel 
user" d v s funktion vs implementation). Det finns ocksgandra satt på vika man betrakta 
och definera ett expertsystem däribland genom resonemanget kring kunskapsbegreppet. 

Dlagram 2: Human Expert 

Kdlla: Durkin, John, 7 994 

Diagram 3: Expert system 
I 

Knowledge ba 

Kdlla: Durkin, John, 7994 



. ~oteser och teon ur s v e m  

Det har skrivits mycket om hur snabbt datoranvändandet och datakunskaper har spridit 
sig över Sverige under de senaste två decenierna. Man kan ändå undra hur sant detta är 
för olika personer och samhällsgnipper i det här landet. Med andra ord, hur jämnt eller 
ojämnt användandet av och kunskaperna om datorer och dataprogram är bland olika 
individer och grupper i samhallet. 

Ovanstående fiåga diskuteras mycket i samliigsdokumentet "Brus över landet 711, 1993. 
Dokumentet inriktar sig på hur uifonnationsklimatet präglas av att budskap och texter 
tävlar om utrymme och uppmärksamhet. När man sysslar med fiågor relaterade till det 
ämnet som behandlas i den här rapporten, kan det vara viktigt att ha en mer korrekt bild 
om den egentliga spridningen som jag nämnde ovan. Det påverkar inte bara 
utgångspunkten for arbetet utom också den tillämpade metoden. 

Forskningen kring anviindandet av datorer som inlärningshjälpmedel for de autistiska 
barnen har förekommit inom olika pedagogiska metoder och man har kunnat redovisa 
positiva resultat med olika sådana metoder. Den pedagogiska metoden är emellertid inte . 
alltid huvudutgångspunkten for den här typen av forskning. Teori från en typ av 
undersökning med sina särskilda metoder kan anvudas som bas for argument och 
resonemang vid en man som tillämpa sig av annorlunda metoder. Darför kommer jag 
att i den här rapporten basera mig mycket på vissa tidigare studier och deras resultat. 
Skillnaderna kan också gälla annat som syfle, omfattning och det undersökta 
problemmet . 

Alpha och Delta/ Messages: 
Som jag nämnde tidigare har de här forskningsprojekten utförts på Psykologiska 
Institutionen vid Göteborgs Universitet. Forskningen har @jorts kring de autistiska 
barnens användning av speciellt utvecklade och anpassade dataprogram for att stimulera 
deras språk- och kommunikationsutveckling. Dessa program var från början inte 
utveckiade for att användas av autistiska barn i allmdet utom enbart for 
forskningsändad. De skulle ses som ett komplement till de övriga 
undervisningsmetoderna. 

Trots det har studierna visat positiva resultat och programmen bedömts som lyckade 
aven av utomstående. Barnen har visat stora fiamsteg när de använt sig av programmen. 
Maria Hopfgarten, (1995) skriver exempelvis så här om ett av programmen: 

"DeltaMessages är ett datorprogram som har visat sigfingera mycket bra 
för barn med autism ... Bame f 12%- sig u t f o s h  enstaka ord och kombinera 
meningar. ." 

7. Redaktion: Lars Ingelstam och Lennart Sturesson. 



Det första projektet, Alpha, genomfordes under perioden hösten1 989- 1993 som ett 
samarbetsprojekt mellan Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet, BNK på 
Östra sjukhuset i Göteborg samt department of psykology, Pennsylvania State University 
i USA. 

Sedan i mitten på 60-talet har den centrala aspekten i behandlingsprogram för autistiska 
barn varit språkträning. Olika verktyg har använts i olika sammanhang. I Alpha-projektet 
var det mikrodatorn. Projektet gick ut på att använda sig av "Computer Aided 
Instruktion" (CA1 ) och var baserad på en mycket interaktiv multimedia teknik. 

Alpha hade från början utvecklats för döva och hörselskadade barn. Undersökningar i 
USA och Beligien hade visat stora positiva effekter på de döva och hörselskadade 
barnen. Darför blev det den Svenska gruppens (et al) hypotes att Alpha kunde ge en 
stimulerande och motiverande inlärningsmiljö hos autistiska barn. 

I projektet har ett interaktivt multirnediaprogram (Alpha) använts for att stimulera läs- 
och skrivförmågan hos elva barn med autism. Barnen använde en svensk version, utom 
ett barn som använde den amerikanska versionen av Alpha för att lära sig engelska som 
andra spr&.Två andra barngrupper har studierats parallellt. Barn med flerhandikapp och 
vanliga förskolebarn, totalt 30 barn ingick i projektet. Medelåldern var ca 9 år för de 
autiska barnen, ca 13 år för barn med flera handikapp och ca 6 år for de "normala" 
barnen. 

Programmet använder sig av både animeringar och videomaterial. Det innehåller ett par 
hundra ord fördelade i ett 100-tal lektioner. En mening är korrekt om den innehåller ett 
substantiv plus ett verb plus ett substantiv. Varje ord animeras och den animerade 
sekvensen visas på video när hela meningen är fadigt byggt. Avsikten var att så mycket 
visas på skärmen som möjligt och att det initieras av barnet. 

Däremot skiljer inte programmet fantasi ifiån verkligheten. Meningen "krokodilen"+ 
"flyger över"+ "bilen" skulle exempelvis redovisas som korrekt. Man var emellertid 
medveten om det här och skulle faktiskt undersöka om hur barnen skulie använda sig av 
fantasi möjligheten. Resultaten visade att alla barn i Alpha-projektet fascinerades av 
möjligheten och att de också utnyttjade och uppskattade den. 

Resultatet visade en klar förbättring for de autistiska barnen. Ett liknande mönster visade 
sig när det galier de flerhandikappade barnen, fast i mindre skala. De normala barnen 
visade också en förbättring, emellertid gjorde den här gruppen lika stora fiamsteg aven 
utan programmet, till skillnad från de i de första två grupperna. 

Under hösten 1995 var Delta Messages fortfarande pågående men ändå hade man 
tillräckligt med preliminära data for att kunna göra jamförelser med det tidigare Alpha- 
projektet. 



Här hade man en grupp autistika barn, en med barn med flerhandikapp, en med 
hörselhandikappade barn och en med barn med misstimkt dyslexi. Totalt ca 50 barn. 
DeltaMessages bygger på samma principer som Alpha men är skapat med moderna 
programverktyg, som Hyper Card 2.2, Quick Time (for att infoga videosekvenser) och 
MacroMind 3.1 Player (for animationer). Detta har inneburit att programmet är 
tillgängligare for anvudaren. Flera kommunikationskanaler erbjuds och dessutom har 
det varit möjligt att ta med mer komplicerade meningar som "Pandan lägger hatten 
bredvid kattens bord". 

I programmet kan man f"a "feedback" på flera olika.siitt. Den skrivna meningen visas i 
text och tal och grafiskt i rörliga animationer och videosekvenser som också visar 
svenskt teckenspråk. 
En av de tidiga slutsatserna lyder så har: 

'Ya, &torn kan ha en mycke2 Vdlig eyekr, men störst blir epekren om 
läraren tycker det ar lika roligt som barnet självt!". (Mikael Heinmann och 
Tornas Tjus, 1995a). 

Alpha programmet använder sig av Apple He eller IIGS, en typ av dator som inte längre 
är kommersiellt lättillgänglig. Däremot har resultaten används som stöd och motivation 
for DeltaMessages och kan användas for andra hatser. DeltaMessages är utvecklat i 
Macintoshmiljö med HyperCard. . 



Bild 2: EN + JAGAR + TIGERN 

Kalla: "Hunden jagar tigern'!/ Ögonblick nr. 4 1995. S. 13-1 4. 

Bild 2 och bild 3 på nästa sida är exempelpa bilder ur programmet Delta/Messages. 
Programmet erbjuder stor variation och är kapabelt av att visa illustratioiler efier mer 
komplicerade meningar bestående av substantiv, verb, adjektiv, prepositioner, m$ 



Bild 3: J .EJONET + JAGAR + S V M N  

Kalla: Poster vid konferens i USA: Society of research in child development. 
Indianupolis, March 1995. 

The rare event learning theory (REL): 
Teorin berör ämnet inlärning. Enligt REL är nyckeln till effektiv och förbättrad inlärning 
att inse och godta det att tWallen för menin@ inlärning inte förekommer så o h  
eftersom det kräver en kombination av flera olika, särskilda och ofta sidsynta 
forutsättningar. Det är viktigt att dessa förutsättningar h s  samtidigt. 

Teorins centrala begrepp presenterades forst på 80-talet av Keith E. Nelson. Den tillåter 
tillämpning inom språkvetenskap, problemlösning, matematik, musik, konst och andra 
ämnesområden. Teorin har används och vidare utvecklats under Alpha och Deltd 
Messages. 



Expertsystemen: 
Det har även kommit förslag om expertsystem i &&gan om att förbättra de autistiska 
barnens kommunikationsförmågor. I aktuell svensk litteratur verkar det h a s  mycket 
intresse for den australienske forskaren, Roger coldwells8 forskningsinsatser kring hur 
man kan använda sig av dator- och datasystem for att forbattra kommunikationen mellan 
det autistiska barnet och andra människor. 

Två av Roger Coldwells artiklar kring ämnet återfinns översatta av Walter Lund, (1993) 
i den svenska tidskriften "Att Undervisa" (2193 och 4193). I den senare artikeln beskriver 
Coldwell hur dataprogram kan utformas för att ge autistiska barn möjligheten att 
utveckla en kontrollerad dialog med datorn, han visar hur det kan gå till for de autistiska 
barnen att utföra dialog med andra i ett nätverk och går dessutom vidare genom att 
föreslå en databaserad analys och tolkning för att bättre kunna förstå och därmed kunna 
förbättra kommunikationen med de autistiska barnen. Det är det sista här som skulle vara 
huvudmålet med att utveckla sådana system. 

Coldwell menar också att eftersom de autistiska barnen oRa fixerar sig vid vissa saker 
kan man använda deras upprepade och ritualiserade aktiviteter som ett inlaniingsmedel. 
Han havdar vidare att automatiska system som datorn öppnar möjligheterna for alternativ 
pedagogik. En alternativ pedagogik som tar till vara de autistiska barnens förmågor, ger 
dem en personlig tilltiedstäilelse och möjligen integrering i samhället. På den här punkten 
vill jag påpeka existensen av personer som tycker motsatsen. Dessa personer anser att 
datorn skulle göra de autistiska barnen ännu mer isolerade eftersom de anser att dessa 
barn lätt kan bli fixerade vid datorn. 

Coldwell foreslår också en utveckling av en typ av system där en logisk dialog mellan det 
autistiska barnet och ett artificiellt intelligent system skulle vara ett möjligt och kanske 
lämpligare alternativ. Han påpekar samtidigt att det skulle behövas kunskaper om sjdva 
systemet för att kunna utveckia ett sådant system for autistiska barn. 

Han menar också att dialogen i ett sådant system skali vara anpassad så att 
motsagelsefilla svar uteslutes, dialogen kan identiskt upprepas om den autistiske så 
önskar och att systemen kan simulera dialog där den inte fanns fornt. Det innebär att 
samtal skall utvecklas mellan de autistiska och datorn, mellan de autistiska och andra 
autistiska personer och mellan de autistiska och icke autistiska personer. 

Under sitt arbete med CAI har Coldwell också foreslagit och hoppats på att autistiska 
personer skall i framtiden kunna kommunicera med varandra genom graflska 
kommunikationssystem. Detta ilr tankt att ske genom databanker och nätverk. Hans 
hypotes bakom det här är att autistiska barn med mutism utvecklar sina egna grafiska 
symboler som kan rätt tolkas av andra autistiska personer men inte av icke autistiska 
personer. 

Dr. Roger Coldwell arbetar vid Curtin Universig of technology, Perth, Australia. 



Enligt Mikael Heimam, (1995b) och hans kollegor kan den här tankegången anses som 
både spekulativ och provokativ aven om de samtidigt tycker att alla försök med CM- 
stöd for språk- och kommunikationsutvecklingen for barn med olika handikapp ger stora 
förhoppningar för fkamtiden. 



Fakta: 
Aven om man fortfarande ligger på experimentnivå angående många fragor kring 
problemet som jag presenterar i den här rapporten kan man idag urskilja vissa fakta ifiån 
informationsmängderna som behandlar ämnet. Jag skall härmed lista några fakta som jag 
anser vara väsentliga for den här studien: 

- Man använder sig av olika metoder for att behandla autism och utgångspunkterna for 
de olika arbeten är inte lika heller. 

- Autistiska barn har olika grader av autism och därmed olika förutsättningar för 
inlärning. Det finns barn med andra diagnoser men med autistiska drag. 

- Stimulans och motivering, inte minst genom alternativa metoder, kan ge de autistiska 
barnen en snabbare och effektivare inlärning. 

- Att öva genom fasta rutiner har många gånger sagts vara ett effektivare satt att hjalpa 
de autistiska barnen lära sig att bli socialt adekvata. 

- Multimediaprogram kan vara stimulerande for de autistiska barnen på grund av att de 
.. erbjuder flera olika kommunikationskanaler. 

- Den tekniska utvecklingen inom IT går så fort att många program har använts på vissa 
typer av datorer som inte längre är kommersiellt lätttillgängliga och tvartom. 

- De moderna programmeringsverktygen tillåter oerhört mycket och erbjuder lika många 
programmeringsmöjligheter jamfört med for några år sedan. 

- Kommunikationssvårigheterna mellan de autistiska barnen och andra människor är än 
idag fortfarande mycket stora. 

- Ett av kännetecknen vid autism i% fixering vid vissa saker och detta sker ofta på 
bekostnad av deras sociala utveckling. 

- Det är i allmanhet fortfarande mycket svårt att utveckla ett AT-system for autistiska 
barn. Ett sådant som kan anses vara tillräckligt bra, for det syflet, av d a  eller de flesta. 

- Det krävs flera förutsättningar for att ett dataprogram skall vara ett effektivt och 
lämpligt hjälpmedel for ett autistiskt barns inlarning. 



Frigestäiiningar: 
Senare efter resultat redovisningen skall jag försöka att resonera kring följande 
frågeställningar: 

- Hur representativ är intervjupersonerna? 

- Hur spritt är användandet av och kunskaperna om datorer och dataprogram bland 
intervjupersonerna? - Hur representativa är svaren på den frågan? 

- Vad är det som möjligen påverkar utgångspunkten för arbetet hos olika institutioner i 
fiagan om hur de betraktar de autistiska barnen och andra handikappade? - Var ligger 
likheterna? 

- Vilka typer av program och vilkq särskilda autistiska barn handlar det om? 

- Går det egentligen att bedömma om ett dataprogram är nyttigt för ett autistiskt barn? - 
Av vem? 

- Hur mycket betyder stimulans och motivation for de autistiska barnens 
inlärningsprocess? 

- Kan "tvång" vara effektivare ari stimulans och motivation? - I vilka sammanhhg? 

- Vad är stimulerande med multimediaprogram for ett autistiskt barn? Vilka är de 
viktigaste förutsättningarna om ett sådant program skall användas av ett autistiskt barn? 

- Vad är handledarens1 förälderns roll i det autistiska barnets inlärningsförsök med datorn 
som hjälpmedel? 

- Hur viktig är hårdvanimiljön? ,, . 

- Ar det egentligen möjligt att idag utveckla expertsystem &r autistiska barn? 

- I frågan om meningar som redovisas som korrekta när de autistiska barnen arbetar med 
vissa dataprogram men som beskriver det overkliga: Är det fhtasi som sägs vara bra for 
språkutvecklingen eiler är det okontroilerad dialog? 

- Kan expertsystem vara ett bra verktyg for att förbättra kommunikationen mellan de 
autistiska barnen och andra människor? Vilka förutsättningar måste h a s  för att det 
skall vara möjligt att utveckla ett sådant system? 

- Bryter datorn det autistiska barnets isolering eiler förstärker den den? 

- Hur bör de autistiska barnens dataprogram vara? Vilka andra förutsättningar krävs för 
en lämplig och effektiv användning av dessa program? 



Studien har genomförts med hjälp av en enkätundersökning som föregicks och stöddes 
av en förundersökning bestående av bland annat personliga intervjuer. 

Urval 

Det vore kanske logiskt att fiåga de autistiska barnen själva om hur de vill ha det när det 
gäller datasystemen och dataprogrammens konstruktion. Ett sådant agerande skulle 
troligen visa sig vara irrationellt eftersom de autistiska barnen har svårigheter att uttrycka 
sig på ett vanligt sätt och andra människor har svart att tolka de autistiska barnens 
uttryck. 

De anhöriga till de autistiska barnen kan tyckas vara näst bästa alternativet men dessa 
personer skulle vanligivis ha god kännedom om en närståendes behov men däremot inte 
om alla andras. Dessutom är begåvningsnivåerna så varierande bland autistiska barn. 
Detta lämnar kvar en grupp människor som inte verkar inom samma organisation, men 
som ändå kan identifieras som en särskild grupp med mycket kunskap om autism, 
autistiska barn och de autistiska barnens individuella behov och gruppbehov. Denna 
grupp består av psykologer/lakare, pedagoger, habiliteringspersonai, m.fl. som arbetar 
med de autistiska barnens sociala utveckling. 

Basen för undersökningen var en storstadskommun där det utförs utredningar kring 
många barn med autism och där det pågår flera olika verksamheter för dessa barn. Jag 
valde de institutioner och organisationer som aktivt arbetar med frågor som berör de 
autistiska barnens utbildning och uppfostran. 

De utvalda organisationerna blev: ett stort sjukhus, en barnneuropsykiatrisk klinik, ett 
habiliteringsteam, en föräldraförening, en förskoleavdelning for autistiska barn, en 
grundskoleavdelning med autistiska barn, en särskola, en träningsskola, en statlig institut 
for handikappfiågor (datapedagoger) och barnomsorgen (föreståndare/ administratörer). 

Tjugo personer, två fiån var och en av dessa tio organisationer skulle få svara på 
enkätfragorna. De flesta om inte d a  de tjugo personerna har ett stort individuellt 
engagemang angående fiågor som berör de autistiska barnens (barn med autism) 
utbildning och uppfostran. Jag hade exempelvis tidigare last någon artikel(ar) av eller om 
individer ur den valda kretsen innan jag tog kontakt med dem. 

Eftersom jag ville komplettera och stödja enkätundersökningen med information fiån 
personliga intervjuer valde jag sju av de tjugo intervjupersonerna till att delta i de 
personliga intervjuerna. Då hade jag kategoriserat de tio organisationerna i sju kategorier 
efter samhällsfiuiktion (se också lista över intervjupersoner i bilagedelen. Dessa 
kategorier är hälsovård, skolor och förskolor, specialskolor, kommunal 
habiliteringsverksamhet, administration1 (barnomsorgen), datapedagogiska institutioner 
och föräldrarorganisationer. 



Förundersökningen: 
Under den tidiga genomgången av respektive l i t te rad  valde jag ut de deltagande 
institutionerna och mina intervjupersoner. Dessutom fick jag damtidigt ledtrådar om vilka 
teman som skulle vara lämpliga for de eventuella frågestalhhgama. 

Syftet med förundersökningen, särskilt de personliga intervjuerna var att få en mer precis 
och aktuell bild av verksamheten inom dessa organisationer, att få information om 
intervjupersonerna och deras arbetssituation, att ge intervjupersonerna information om 
undersökningen, biblioteksverksamheten och att ta reda på om intervjupersonerna hade 
både viljan och förmågan att svara på den typ av fragor jag eventuellt tankte ställa till 
dem genom en enkätutfrågning. Dessutom gav besöken på dessa arbetsplatser mig 
tillfalle att kunna göra praktiska observationer. . 

Utöver de forplanerade intervjuerna genomförde jag kortare telefonintervjuer med 
personer inom olika organisationer inom och utanför urvalsgruppen. Danibland RFA och 
stadsbiblioteket i Orebro. 

Jag genomförde sju personliga intervjuer på de sju tidigare nämnda institutions- eller 
organisationskategorierna. Dessa genomfördes såsmaningom parallellt med att enkäterna 
skickades ut under perioden 19 december 1995- 5 mirs 1996. Man skall observera att de 
sju intervjuade personerna är en del av totalt 20 personer i hela urvalsgruppen och att de 
också har deltagit i att svara på enkätfrågorna. 

Gentemot enkäten stdide jag inte precis samma fragor när det galler de personliga 
intervjuerna. Det berodde på den mycket varierande arbetsmiljön hos de olika 
institutionskategorier. A andra sidan följde jag sammh mönster vid utfi.ågningen med 
följande tema: 

- Typ av institution 
- Dagliga sysslor 
- Verksamhetens målgrupp 
- Datoranvändning i arbetet 
- Datakunskaper 
- Aktuella händelser1 problem (Anknyinhg till undersökningsproblem) , 

- Speciella frågor från litteraturläsning, tidigare intervjuer1 förkunskaper 
- Något att visa (relevant till problemet) plus informationsbroschyrer att 

erbjuda. 

9. Se litteraturlistan. 



~nkatundersökningen~~: 
Jag ansåg det nödvändigt att standardisera frågorna till intervjupersonerna på grund av 
att de arbetar inte bara under olika samhällsinstitutioner utan också inom olika 
disciplindra områden. Utgångspunkterna for arbetet tycks vara varierande inom de olika 
områdena. Dessutom hade Intervjupersonerna mycket varierande individuella 
förutsättningar med tanke på svarandet. Med detta menar jag att risken var stor att 
personer inom olika institutioner skulle kunna ange samma svar på vissa fiagor och ändå 
mena olika eller varierande saker. L så fall skulle tolkningen av sådana svar vara mycket 
svårare. 

Utöver det problemet skulle en enhtundersökning vara mycket enklare att hantera. 
Darför blev det framst en kvantitativ undersökning. Enkäten bestod fi-ämst av kvalitativa 
frågor försedda med svarsalternativ. På grund av de begränsningar som finns hos 
kvantitativa undersökningar och att vissa viktiga frågor, som inte går att kvantifiera 
måste finnas med, lämnade jag utrymme tiil ett kvalitativt och fiiare.svarande genom att 
irikludera öppna frågor utan några begränsningar på hur man skulle svara. Oftast var 
dessa fiågor av generell karaktär men medvetet konstruerade for att minska risken for att 
de skulle tolkas olika av olika personer. 

Konventionellt började enkäten med en kort presentation av vem som låg bakom, syftet 
med undersökningen och annan information som kan vara av intresse for de svarande. 
Frågorna och i viss mån deras ordningsföljd skulle tacka m a  huvudteman. 

Enkaten bestod av 29 frågor därav 22 med svarsalternativ. Frågorna 1-8 och 26-27 
skulle leda till Ilifonnation om intervjupersonen och dennes arbetsstuation. Genom 
frågorna 9-12 skulle jag ta reda på personens installning till datatekniken och särskilt 
datorn som hjälpmedel for handikappade. Frågorna 13-16 och 28 skulle ge 
intervjupersonens generella bild och inställning till datorstöd till de autistiska barnen. 
Rapportens huvudtema skulle därefter täckas av frågorna 17-25 och sista frågan, 29. De 
här sistnämnda frågorna skulle leda fram till attityder och förslag om dataprogrammens 
lämplighet ocW eller olämplighet for de autistiska barnen. 

I stort sett kan alla fiågor grupperas i ordning efter respektive teman. Detta galler dock 
inte fiågor 26-29, och det finns anledning till det. Frågorna 26-28 har en viss personlig 
klang och kan tankas leda till en negativ påverkan på svarandet om de förekommer 
tidigare i enkäten. 

Fråga 29 är den fråga som direkt berör problemstdlningen och samtidigt ger möjligheten 
till ett fritt svarande. Meningen med att placera den sist var att ge den svarande 
möjligheten att referera till de egna svaren på övriga fiågor, for att kunna ge ett så 
fullständigt svar som möjligt på den här frågan. 

lo. Enkaten aterfinns i bilagedelen. 
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Tillsammans med varje enkät skickade jag ett personligt brev till samtliga 
intervjupersoner och ett frankerat och adresserat men annars omarkerat svarskuvert. Det 
personliga brevet var for att bland annat stimulera intresset ytterligare for 
undersökningen och höja kvaliten på svarandet. 

Varje utskickad enkät försågs med ett kontroilnummer som skulle förenkla kontroiien 
över de återsända och besvarade enkäterna. Varje sådant nummer hade anknytning till en 
adress. Vid ankomsten avmarkerade jag respektive nummer, gjorde en snabb genomgång 
av enkäterna för att kontrollera eventuella skriftliga förfrågningar från de svarande och 
skrev av svaren for att sedan kunna kassera den numrerade enkäten. Det sista var en 
sakerhetsåtgärd for att forsakra intervjupersonernas anonymitet. 

Vid längre fördröjningar med svarandet var det möjligt att kontrollera vilka adresser och 
respektive telefonnummer det gällde. Dessa hade i sin tur anknytning till särskilda 
personer. Jag har hafl varje lista for sig med ett visst logiskt men inte lätt tolkat 
sammankopplingsrelation till de andra listorna och dess poster. 



Tabell 1 l1  nedan visar svarandet på de enskilda enkatti-ågorna. Diagram 4 illustrerar 
också resultaten på de enskilda frågorna. 

Totalt 

' l .  Personer som valt jlera dn ett svarsalternativ redovisas under kolumn 'Annat altf1. 



Responsen var hög både i relation till de personliga intervjuerna och till 
enkätundersökningen. M a  tillfrågade stäilde upp och visade stor entusiasm och vilja att 
delta. En person skickade däremot tillbaka enkäten utan att svara på någon av frågorna. 
En kommentar från intervjupersonen följde med denna enkät med bland annat följande: 

'! .. a# jag inte arbetar med barn med autism och dessutom ställer jag mig 
litet undrande inför flertalet fragor." 

Ca 85% av de förväntade svaren till enk&*or med svarsalternativ och ca 34% av de 
förväntade svaren till enkätens kompletterande öppna fiågor kom in. 

.. 
Diagram 3: PONS: E-GOR 

ENSKILDA F ~ G O R  
i 

Diagram 4 visar hur stor del av intervjupersoner som angett något svar på enskilda 
enkätfrågor. 
Diagram 5 och diagram 6 på nästa sida visar däremot genomsnittssvarandet på typer av 
frågor. Det vill säga respons tili fragor med alternativsvar gentemot öppna enkätfrågor. 

Frågorna 22 och 24 har exkluderats på grund av deras natur.12 Utöver de förplanerade 
intervjuerna har andra personer inom och utanför målorganisationerna for studien också 
stdlt upp for att svara på vissa frågor och ge olika information som berör ämnet. 
12. Se enkdt- bilagedelen. 
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Enkätundersökningen gav mycket varierande resultat. Däremot innehåller dessa resultat 
vissa dominanta tendenser angående olika typer av ffågor. Jag har delat upp resultaten i 
två huvudgrupper: A) Resultat ffh Mgor med alternativsvar13 och, B) Resultat fiån 
öppna @llningsfiågor. 

Jag skal redovisa varje fiågeresultat enskilt. Jag kommer också att redovisa vissa 
sammanstallda svar till olika fiagegrupper och1 eller teman. Jag kommer inte att kunna 
ange en bättre identifikation av intervjupersonerna när det gäller citat. Det är for att 
skydda intervjupersonernas anonymitet. Detta galler aven redovisningen av resultaten 
&ån de personliga intervjuerna. När det gdler nästa resultatdel (de personliga 
intervjuerna) kommer det att i vissa fall vara oundvikligt att tala om viika enskilda 
institutioner intervjupersonerna hör till. Det är nbdvändigt for att kunna ta fram de 
respektive institutionernas särkulturer. 

A) Resultat från frågor med alternativmar: 
Har skall jag i första hand redovisa de vanligaste svaren men också andra svar beroende 
på fiagans och svarens natur. Övriga resultat reflekteras i tabell 1. Enkäten återfinns i 
bilagedelen i faU man vill relatera. 

m 
1. Inom vilket arbetsområde faller dina arbetsuppgifter? 

a) Utbildning 
b) Hälsovård 
c) Datateknik 
d) Administration alt. Socialomsorgen 
e) Annat område 

Alternativ A blev det vanligaste svaret (7 av 19 svarande). Fem personer valde alternativ 
E därav två personer som angav att de arbetade for en intresseorganisation. Tre personer 
valde alternativ D och tre ytterligare personer valde flera än ett av alternativen. En 
person valde alternativ B och ingen av intervjupersonerna valde alternativ C som är 
datateknik. 

2. Hur länge har du arbetat med autistiska barn eller fiågor som berör dessa barn? 
a)Imer än 15 år 
b) 10-15 år 
C) 5-10 år 
d) 2-5 år 
e) I mindre än 2 år 

13. Se enkäten i bilagedelen. Svar till@ågorna 22 och Mredovisas under . . grupp A ovan. 
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Flera än halften (l3 av 20) av alla intervjupersonerna svarade att de hade arbetat i mer än 
5 år med frågor som berör autistiska barn. Fler än hälflen av dessa 13 (7 personer) valde 
alternativ A (mer än 15 år). Endast 2 personer anger ha arbetat i mindre än två år med 
frågor som berör autistiska barn. 

m 
3. Hur bör man betrakta autistiska barn for att enkelt och effektivt kunna hjälpa dem? 

a) Som WPP 
b) Som individer 
c) Både som grupp och som individer 
d) Vet ej 
e) Inget av alternativen ovan 

1 1 personer av 19 som svarade på frågan anser att man bör betrakta autistiska barn som 
individer. 7 av 19 anser däremot att dessa barn bör betrkas både som grupp och som 
individer. En person valde alternativet "vet ej". 

4. Hur ser du på påståendet att det autistiska barnet bör tvingas l&a sig saker eftersom 
det är det effektivaste sättet att hjälpa dem fungera socialt i samhället. 

a) Det stämmer helt 
b) Det stämmer ganska bra 
c) Ja och nej 
d) Jag föredrar att inte kommentera den här punkten 
e) Det stämmer inte alls 

Många kommenterade denna frågan. Flera personer odlade användandet av ordet 
"tvingas". Alla som kommenterade ordet menar mer eller mindre att det är fel ord i 
sammanhanget. Trots det svarade 18 av 20 intervjupersoner på frågan. Det vanligaste 
svaret (7 personer) blev faktiskt, "Ja och Nej" och näst vanligastp svaret (5 personer) 
blev, "Det stämmer ganska bra". Två personer valde alternativ E och tre personer valde 
flera än ett alternativ. Endast en person föredrog att inte kommentera (alternativ D). 

w 
5. Hur mycket mer hjälp och stöd tycker du att de autistiska barnen behöver fik 
samhailet jamfört med vad de får idag? 

a) Oerhört mycket mer 
b) Mycket mer 
c) Lite mer 
d) Inte mer. Tillräckligt som det är idag 
e) Annan åsikt. Vad i så fall? 



M a  personer som svarade tycker att de autistiska barnen behever ett visst tillskott av 
samhällsstöd. Den största gruppen (9 personer) personer med samma svar tycker att de 
autistiska barnen behöver mycket mer stöd ifiån samhidiet. 
De flesta kommentarerna pekar på skillnader i graden av samhällsstöd f ~ r  att täcka de 
autistiska barnens behov. Enligt dessa personer påverkas de här skillnaderna i 
geografiskt/administrativt område och barnens åldersgrupp. De menar att de större 
barnen och barnen i glesbygden behöver mer hjäip än andra barn. 

m 
6. Var koncentrerar du och dina arbetskamrater era insatser när ni handskas med ett 
autistiskt barnfd inom ditt arbetsområde? 

a) Endast på det autistiska barnet 
b) Både på det autistiska barnet och de anhöriga i samma utsträckning 
c) På det autistiska barnet men också på de anhöriga i viss mån 
d) På att hålla budgeten och kunna redovisa en bra verksamhetsresultat 
e) Inget av alternativen ovan 

9 personer av de 19 som svarade på frågan anser att de koncentrerar sina insatser både 
på det autistiska barnet och de anhöriga i viss mån när de arbaar med dessa fall. Sju 
personer anger att de koncentrerar sina insatser på det autistiska barnet och de anhöriga i 
samma utsträckning. 
En intervjuperson kommenterade utan att valja något av alternativen att man fokuserar 
på barnet och läraren under sjdva undervisningen och informerar foraldrarna via 
forskning. Två ytterligare personer valde alternativ E. 

m 
7. Hur mycket betyder samarbetet med andra institutioner och organisationer &r ert eget 
arbete angående de autistiska barnen? 

a) Välciigt mycket 
b) Ganska mycket 
c) Det är av mindre betydelse 
d) Ingenting 
e) Vet ej 

På fiågan om vad intenjupersonerna tyckte om hur mycket deras samarbete med andra 
betydde for det egna arbetet angående de autistiska barnen svarade 17 personer enligt 
följande: 5 personer -väldigt mycket, 9 personer -ganska mycket, 2 personer -vet ej och 
1 person att det var av mindre betydelse. 

=k@ 
9. Generellt sett utvecklas datatekniken åt fel hål. 

a) Det stämmer helt 
b) Det stämmer ganska bra 
c) Det ligger någonting i det men, Nej 
d) Det stämmer inte alls 
e) Vet ej 



Ingen av intenjupersonerna höil med om att datatekniken kan ses som ett område som 
utvecklas åt fel hål. Aven om 4 personer valde alternativet "Vet ej", valde 10 personer 
bestämt alternativet att ett sådant påstående inte stämde d s .  Fyra personer valde 
alternativ C och två personer gav inte något svar på fkagan. 

m 
10.När bör man introducera datorn för barn i allmänhet? 

a) Under barnets första levnadsår 
b) Någon gång i förskolan 
c) Vid skolstart 
d) I skolan 
e) Datorn är inte någonting for barn 

De flesta av intervjupersonerna (15 av 20) tyckte att man bör introducera datorn någon 
gång i förskolan for barn i allmänt. Två personer gav inte något svar på frågan. 
Alternativen A, C och D valdes av en person var. 
De två kommentarer som dök upp på den här frågan är: a) Man bör utgå ifrån det 
enskilda barnets behov, men senast vid 5-7 hsaldern. b) Introduktionen behöver ej vara 
permanent. Man kan pröva med jämna mellanrum. 

w 
11 .Vilken betydelse anser du att datorn som hjälpmedel har för människor med olika 
handikapp? 

a) Väidigt stor 
b) Ganska stor 
c) Väldigt lite 
d) Helt utan betydelse 
e) Vet ej 

10 personer av de 18 som svarade på fi-ågan tyckte att datorn som hjälpmedel för 
människor med olika handikapp är av väldigt stor betydelse. Av resten som svarade på 
fiagan tyckte 7 personer att den är av ganska stor betydelse for dessa personer. En 
person valde alternativen A till E och skrev följande kommentar: 

'Beroende på handikupp. '" 

-14 

13 .När bör man introducera datorn for det autistiska barnet? 
a) Så snart som möjligt efter diagnosen 
b) Så snart som barnet har lärt sig att läsa 
c) Det bör skilja sig från fall till fall 
d) Om barnet visar intresse för den 
e) Man bör helst undvika det 

Intervjupersonernas kommentarer pdpdga 10 dyker dter upp vidpdga 13. 



När det gder  fiågan om när man bör introducera datorn för det autistiska barnet svarade 
1 1 personer att det bör skilja sig fran fall till fall. Näst största gruppen av personer med 
samma svar bestod av två personer som tyckte att datorn bör introduceras när dessa barn 
visar intresse för den. Tre personer valde flera än ett alternativ och det blev tre personer 
som inte svarade på fiågan. 
En intervjuperson kommenterade så här: 

'7 förskoleåldern. För "norala" barn räcker det med skolåldern eller om 
barnet visar intresse för den. "l5 

w 
14.På vilka områden bör samhtdiet satsa mer resurser for utbildning inom de institutioner 
och organisationer som hjälper de autistiska barnen i deras utbildning och uppfostran? 

a) Forsknings- och utbildningsverksamhet 
b) Sjukvård 
c) Administration 
d) Föräldrarföreningar 
e) Inget av alternativen ovan 

7 personer av 16 som svarade på fiågan favoriserar forsknings- och 
utbildningsverksamhet när det galler att skjuta till flera av samhäliets resurser med syftet 
att hjälpa de autistiska barnen i deras utbildning och uppfostran. Niist största gruppen (6 
personer) valde flera än ett alternativ. Alla dessa 6 hade forskning och utbildning som ett 
av alternatived. Tre personer valde alternativ D. 

M 
15.Vilket av nedanstående alternativ skulle du väija i första hand for rådgivning om vilket 
datorstöd ett autistiskt barn behöver? 

a) L&are/psykolog 
b) Dataexpert 
c) Pedagog 
d) Ingen mer än någon annan. Det kravs ett samarbete 
e) Förälder eller anhörig 

13 personer av 17 som svarade på fiågan anger pedagogen som den pålitligaste experten 
när det galler rådgivningen om vilket datorstöd ett autistiskt barn skulle behöva. Två 
personer tyckte att det krävs ett samarbete mellan experter d.v.s att ingen enda typ av 
expert kan anses vara den pålitligaste i fragan. Två personer till valde pedagogen men 
betonar att denne skali vara specialutbildad inom data och om autism. 

Personen son, skrev det här hör till en av institutionerna i egen kategori enligt min uppdelning. Se 
ock& listorna över intewjupersoner i bilagedelen. 



w 
Den här fragan bestod av några påståenden som kunde kombineras. Så här såg fraga 17 
ut: 

17.Viet av följande påståenden stämmer bast? 
a) För autistiska barn är datorn framst ett lekredskap att roa sig med. 
b) Datateknologi kan erbjuda autistiska barn ett alternativ kommunikationssätt. 
c) Det är grundträningen på andra områden som stimulerar de autistiska 

barnens användning av datorer och inte tvärtom. 
d) Alternativ a och c 
e) Alternativ b och c 

6 personer valde en kombination av alternativ b och c (alternativ e), 4 personer valde 
endast alternativ b och 3 av de 4 som valde flera än ett alternativ hade b som ett av de 
valda alternativen. Två personer valde alternativ C. Det var 4 personer som inte gav 
något svar på frågan. 

w 
18.Vad tycker du om dataprogram som används som hjälpmedel för de autistiska 
barnens utbildning och uppfostran i samband med handledningen? 

a) Det finns lämpiiga sådana program men det saknas bra handledare 
b) Det finns bra handledare men det saknas lämpliga programvaror 
c) Det saknas både lämpliga program och bra handledare 
d) Det finns gott om både lämpliga program och bra handledare 
e) Vet ej 

9 personer av 16 som svarade på fiågan valde alternativet "Vet ej". Näst största gruppen 
(3 personer) med samma svar tyckte att det finns lämpliga dataprogram som kan 
användas som hjälpmedel för de autistiska barnens utbildning och uppfostran men att det 
saknas bra handledare. Två personer valde alternativ C och en person valde B. Tv% av 
intervjupersonerna tyckte och kommenterade att fiågan var otydlig. - 
19.Ar det ratt att påstå att utvecklingen på ljud och bild områden inom datatekniken 
kommer att betyda en snabbare personlighetsutveckling for de flesta autistiska barn? 

a) Ja 
b) Nej 
C) Vet ej 

11 personer av de 16 som svarade på frågan valde "Vet ej" på fiågan om ljud och 
bildtekniken kommer att betyda en snabbare personlighetsutveckling for de flesta 
autistiska barn. En person svarade "Ja" och 3 personer svarade "Nej". En person till 
skrev följande kommentar: 

'Mognadsprocessen har sin gång men stimulansen påverkm positivt ': 



20.Ar det rätt att påstå att det är bara de dataprogram som möjliggör en dialog mellan 
det autistiska barnet och datorn eller andra personer som är betydelsefulla för ett sådant 
barns sociala utveckling? 

a) Ja 
b) Nej 
C) Vet ej 

8 personer av 15 som svarade på firagan tyckte inte att det enbart är de dataprogram som 
möjliggör en dialog mellan det autistiska barnet och datorn eller andra personer som är 
betydelsefulla for ett sådant barns sociala utvecklingen. 5 personer valde vet ej och fem 
personer valde "Ja"- alternativet. En person av de 8 i den förstnämnda gruppen 
kommenterade att påståendet var så definitivt. 

w 
21 .Kan det vara vart det att utveckla ett omfattande expertsystem där autistiska barn kan 
utföra dialog med andra personer? (Obs! I det här sammanhanget definerar vi ett 
expertsystem som ett datasystem som konstrueras för att urföa sådana uppgrfter som 
liknar de som vanli@is utförs m en mänsklig expert.) 

a) Ja 
b) Nej 
c) Vet ej 

På fiågan om det kan vara viut det att utveckla ett omfattande expertsystem där 
autistiska barn kan u&ra dialog med andra personer svarade 10 intervjupersoner att de 
inte visste. Fem personer svarade "Ja" och en person svarade "Nej". 
En av de som svarade skrev följande kommentar: 

'Va, men med försiktighet och nogrannhet för att inte begränsa 
kommunikationsmo~ligheterna för andra satt. "l 

w 
22.0m du har svarat nej på fiåga nr.21, varför? 

Personen som skrev det h& hör till gruppen "Specialskolor" enligt min uppdelning. Se 
Inten jupersoner- Lista 2. 

. . 



Av de 10 personer som gav svaret "Vet ej" vid föregående fråga skrev endast 2 personer 
någonting om varför under fiåga 22. Båda skrev att de visste for lite om expertsystem. 
Den ena gick vidare och listade ett antal förslag eiler önskemål om vidare utveckling av 
de existerande "dataprogram". Det inkluderade följande: 

- Att kunna "trycka ut" fint gjorda kommunikationsbilder fiån datorn så att man 
slipper rita allt sjalv. Till exempel17: 

Bild 4: l 

Bild 4 ar ritad efter .den respektive intervjupersonens (se 17 neclan) 
illusirationsbild 

- Att kunna öka textens storlek i efterhand. 
- Att bilden kan tas bort när barnet förstår texten. 

M 
23.Tror du att det är möjligt att utveckla ett lämpligt sådant expertsystem idag? 

a) Ja 
b) Nej 
C) Vet ej 

Resultaten på den här Gågan är nästan identiska med de på fiåga 21. Totalt svarade 15 
personer på fragan. Fyra personer svarade "Ja" och 10 valde "Vet ej"- alternativet när det 
gäller fiågan om det är möjligt att utveckla ett omfattande expertsystem där autistiska 
barn kan utföra dialog med andra personer. En person skrev enbart följande kommentar: 

"Det låter ju bra om detMgerar". 

17. Enligt intervjupersonen visar barnet denna bild + text när det vill pussla. Personen hör till en av 
institutionerna i en egen kategori enligt min uppdelning. Se listorna över intervjupersoner- Lista 2. 



m 
24.0m du har svarat nej på fiåga nr .23, varför? 

Två personer skrev någonting här. Den ena ansåg sig kunna for lite om expertsystemen. 
Den andra skrev att han/ hon trodde att tekniken h s  och att den är intressant att pröva. 
Den sistnämnda hade valt "Jat'-alternativet. 

26 och 27 
26.Kan du arbeta med något datorprogram (Till exempel windows)? 

a) Ja 
b) Nej 

27.Kan du programmera i något programmeringsspråk? 
a) Ja 
b) Nej 

18 personer svarade på fråga 26 och 17 personer svarade på fiåga 27. Resultaten blev 
följande: 

arbeta med !s- 
Kan ............ 17 st. 

Kan inte ............ 1 st. 

. o oromunmera i tugot  ro r- 
............ Kan 2 st. 
............ Kaninte 15st. 

w 
28. Anser du att politikerna i tiilrackligt hög grad är medvetna om hur datorn kan vara till 
nytta for ett autistiskt barn? 

a) Ja 
b) Nej 
C) Vet ej 

Här svarade 5 personer av 15 som svarade på fiågan att de inte visste, 9 personer att 
politikerna inte i tillräckligt hög grad ar medvetna om hur datorn kan vara till nytta för 
ett autistiskt barn och en person valde alternativ A. 



B) Resultat från öppna i@llningsfrågor: 

Tabel 2: -7 

FraPa M l ,  l3iigU Frapa29 
Totalt 

Administration I I I I 4 

Datapedagogiska inst. I I I I I. 5 

Intresseorganisationer II ' I II I I 7 

Habiliteringsverks. 

Halsovård . I 

Skolor & förskolor II n II I II 9 

Special skolor I n I ' 4 

- 
8 5 7 : 34 Totalt 8 6 

Tald 2 visar grovt varzfån svaren på de öppna ~&llningsfragorm kom. Jag har 
konstruerat tabellen efer intervjupersonernas lista 2 (se bilaga &). 

. . .  -arer och syopunkter i relation till sui och ansbas . . on och a n d r a s e d  b e w n  av o 'r. 
Ingen av dem som gav kommentarer och synpunkter visade missnöje med det egna 
arbetet. Följande kommentarer och synpunkter laddes fram: 

- Samarbete med andra andra organisationer och föräldrar är mycket viktigt och skall 
finnas. (Olika organisationer har olika samarbetspartners på den här frågan). 

- Det är nödvändigt att autistiska barn far en individuell träning men integrationen anses 
också vara viktig. (Ett av förslagen var att ha en mindre grupp med barn med autism 
integrerad vid dagis1 skola). 

- Det är viktigt med lämpligt utbildad personal. (Några personer påpekade att lärarens 
kompetens spelar en mycket stor roll i utbildningssarnm~g). 



- Det är viktigt att en förälder eller lärare (person som det autistiska barnet känner väl 
eiler vice versa) alltid följer med när barnet skall träna på andra stallen än hemma eller i 
barnets vanliga dagis/ skola. Trygghetskanslan är oerhört viktig for dessa barn. 

- Det krävs överhuvudtaget ökat samhallsstöd till både de autistiska barnen (och vuxna) 
och deras närmaste anhöriga. Ett område där det fattas sådana resurser och nämndes av 
flera var informationsspridningen. Det politiskaf administrativa etablissemanget 
kritiserades for bristande uppmärksamhet när det gäUer handikappfiågor. Däremot 
berömde två personer fiån två olika och icke samarbetande organisationer, LSS-teamets 
insatser i X-kommun. LSS- teamets insatser berömdes några gånger till i samband med 
andra fiagor och tillfallen. 

Inte- o-rer och qapnkla om datorn och detatekniken .. . 
for -e (FrigaX2): 

Det som betonades av intervjupersonerna vid Mga 12 är datorns och datateknikens 
positiva intryck på dem när det gäller dess användning som hjälpmedel for handikappade. 

En person påpekade att trots att datorn är bra for autistiska barn, f% den aldrig ersätta 
d& människliga kontakten och att den bör j W r a s  och anviindas sida vid sida med 
andra pedagogiska hjälpmedel. 

En annan person fokuserade på Sveriges framgångar på området. Denna person menar 
att tack vare erfarenheterna och utvecklingen i landet, blir bevakningen, konstruktion och 
utveckling av lämpliga datatekniska produkter for personer med olika slag av handikapp 
möjlig. 

er och svnpunkter om datorstod at aut~s t&&im :. . O  . . 

Kommentarerna och synpunlcterna här pekar fkämst på datateknikens kanske inte så 
allmänt kända fordelar och faror, särskilt f"9 barn med autism. De inkluderade följande: 

- Datorn kan vara ett bra alternativ där andra pedagogiska hjalpmedel inte fungerar så 
bra,' 

- Datorn ger ett komrnunikationsalternativ som kan ktimas ofarligt. 

- Datorn är flexibel (anpassningsbar) och tillåter upprepning. 

- Datorn kan ge de autistiska barnen stimulans. 

- Det är viktigt att dataprogrammen utformas av personer som är kompetenta på 
området eftersom dåiiga program kan vara mycket forvirrande for barn med autism. Det 
antyddes också att program för en specifik handikappgrupp bör beskrivas och "designas" 
av personer som känner till handikappets specifika egenhet. 
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- Personen som arbetar med det autistiska barnet vid datorn bör känna till handikappet, 
helst med pedagogisk utbildning. 

- Man borde se till att dataträningen för autistiska barn är kontinuerlig. (Brist på resurser 
och de långa köerna gör ibland att dessa barn endast kan gå ett visst antal gånger på 
träningen under en viss period). 

- Man skall inte bortse fiån andra möjligheter när man använder datorn för att förse ett 
autistiskt barn med utvecklingsmöjligheter. 

- Förddrarna till autistiska barn får ofta inte tillräckligt sådant stöd medan de spelar en 
mycket viktig roll i ett sådant barns tillvaro. 

er och 

Mycket av det som skrevs på den här fkagan gdller även fiåga 28 som efterlyser förslag 
om hur dataprogram for autistiska barn bör vara. På samma satt förekommer det 
synpunkter under fraga 28 som battre passar under fråga 25. Darfor kommer jag att 
redovisa varje kommentar, synpunkt eller forslag där det passar bäst. 

Man har bland annat anget de vanligt förekommande problemen när det galler att utrusta 
sig med datorer och datatekniken i övrigt. En intervjuperson anser att aven om det har 
utvecklats flera och battre "verktygsprogram" är inköpsnivåerna i skolorna fortfarande 
låga. Dessutom är dessa ofta nyare och battre program för hävande för den tillgängliga 
och vanligtvis äidre hårdvaniutrustningen i skolorna. 

Positiva kommentarer om datatekniken dök också upp. Bland annat skriver man om 
datorn som konsekvent och talmodig. Den är bra på många sätt som till exempel 
möjligheten för autistiska barn att påverka programmen genom egen aktivitet. 

Man påpekar också att det kan vara fördelaktigt om man i Sverige straver efter att lära 
sig från föregångare på omradet, särskilt USA. 

. . 
er och s v n t > u n k t e r - u  

bör vara (eller inte vara) Pr&a 29): 

De intervjupersoner som svarat på fråga 29 och de som svarat på fiåga 25 har angett ett 
antal förslag men också listat flera förutsättningar som de anser vara nödvändiga för att 
även ett lmpligt program skall ge bästa resultat vid respektive användning. 

- Programmet skail vara anpassat och anpassningsbart efter användarens behov. 

- Programmet bör ej vara statiskt som de program som svarar nej även om' man ntistan 
har lyckats. Det blir svårare att motivera autistiska barn med sådana program. 
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- Programmet bör kunna underlätta barnets skolarbete och i viss mån kompensera 
barnets svårigheter. 

- Programmet bör innehåila olika s v ~ e t s n i v å e r .  

- Programmet bör vara av god pedagogisk kvalitet. 

- Programmet bör kommunikationsmässigt vara mångsidigt. Ljud- och visuella media är 
mycket lämpliga for många autistiska barn. 

- Programmet bör vara belönande och stimulerande. 

- Att graden av autism och utvecklingsstörning tillåter ett meningfullt användande av 
programmet. 

- Att de övriga personlighetsrelaterade (det autistiska barnets) faktorerna tillåter 
användandet av programmet. 

- Att den pedagogiska metoden är lämplig och handledaren (helst pedagog) kompetent. 

- Att barnets specifika behov ratt analyserats. 

- Att det existerar ett bra och positivt samarbete meilan föräldrarna och det berörda 
personalen. 



Man kan undra varför resultaten från förundersökningen hamnar här istället för i början 
på eller åtminstone tidigare i resultatredovisningen. Aven om ett av förundersökningens 
huvudsyften var for att få en bättre bild av med vad och hur inte.rvjupersonerna arbetade, 
hade jag tagit med andra avsikter av lika stort värde for undersökningen. 

Utom att kontrollera om jag hade valt rätt personer att skicka enkäten till och för att 
skaffa mig en mer precis bild av deras arbetsmiljöer skulle förundersökningen också 
fungera som ett komplement till enkätundersökningen. Att använda sig av en sådan enkät 
har sina brister. DasFor tog jag upp vissa förutsedda frågor (teman) under 
forundersökningen for att på förhand kunna samla in kompletterande information i ett 
försök att minska bristerna. 

Mycket av informationen erhållen vid förundersökningen har jag redkn använt mig av 
tidigare under studiens lopp. Detta galler främst hänvisningar tili andra personer och 
organisationer, beskrivningar och annan information om faktiska ting och företeelser 

Jag kommer att redovisa resultaten från förundersökningen mer som en helhet men jag 
skall också presentera vissa intressanta särdrag som jag har bedömt inte kunna provocera 
den allmäna uppfattningen om olika saker. På så satt bevarar jag det förtroende 
intervjupersonerna har gett mig. Anledningen för en sådan hantering ar som tidigare att 
kunna dölja intervjupersonernas personliga identitet och därmed säkra deras anonymitet. 

Aven om jag använde mig av samma mall för utfrågningen vid genomförandet av de 
personliga intervjuerna, fick jag varierande resultat när det gäller både 
informationsmängderna och informationsinnehållet från de olika personer som 
representerade olika institutionskategorier. 

Jag fick intrycket att alla deltagande i de personliga intervjuerna var mycket erfarna med 
att direkt arbeta med barn med autism eller med frågor som berör dessa barn ochJeller 
barn med olika handikapp. 

Olika institutioner: 
Jag kategoriserade institutionerna (se Intervjupersoner: lista 1 och 2 i bilaga delen) så att 
3 av de 7 deltagande institutionerna (organisationerna) också representerade någon 
annan institution var. Den representerande och den representerade institutionen kan i alla 
dessa fall identifieras under samma sarnhällsadrninistrativa område. 

Trots det att olika institutioner hamnade under olika kategorier enligt min uppdelning var 
alla institutioner i viss mån ändå lika. Den kanske mest uppenbara likheten var att alla 
dessa institutioner handskas med fragor som berör barn med autism. Hos de flesta av 
dessa verksamheter är barn med autism en mindre grupp dar verksamheten omfattar en 
större grupp av barn med handikapp som målgrupp. Datateken beskriver exempelvis ofta 
sin målgrupp som barn till 12 år som befinner sig före las- och skrivmognadsnivå och där 
datorn kan tillföra något i leken. 
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Dessa institutioner var också statliga eHer fick statliga medel i viss utsträckning. Det kan 
vara viktigt att påpeka att av dem ar RFA helt fri ifiån statligt eller myndighetsinflytande. 

Utom Datateken har samtliga institutioner sitt ursprung eller sina rötter i Sverige men 
Datat ekens verksamhet styrs inte ifiån utlandet heller. Datateksverksamheterna har 
initierats under delområde aven om en delar av verksamheten (t ex 
forskningsverksamheten) kan vara mer omfattande eller ha en gemensam uppdragsgivare. 

De flesta av de enskilda institutionerna har någon form av defmition på verksamhetens 
målgrupp. Barn av olika handikapp förekommer oftast i definitionerna och 
beskrivningarna. Vissa verksamheter som SM och RFA/ FA omfattar aven vuxna. 

De stora skillnaderna mellan olika institutioner och verksamheter gäller syflen med 
arbetet, arbetsmetoderna, kompetensområden och -nivåerna, de administrativa 
riktlinjerna, m m. 

Olika utgångspunkter för arbetet: 
Man har olika generella utgångspunkter för arbetet hos de olika institutionerna och 
institutionskategorierna. Dessa utgångspunkter kan anses som arbetsvilikoren och är nära 
relaterade till syftet med respektive verksamhet. Det betyder också att dessa 
verksamheter kan Massas exempelvis som hälsovård, forskning, utbildning, barnomsorg, 
socialomsorg, o dyl. I vissa fall överlappar dessa verksamhetsområden hos enskilda 
verksamheter. 

Den administration och de riktlinjer for arbetet följda av de olika institutionerna präglas i 
stor utsträckning av vilka anslagsgivare som ligger bakom verksamheterna. Med eller 
utan att vara den primära anslagsgivaren har staten kanske det största indirekta 
idlytandet på hur de generella riktlinjerna hos så gott som alla institutioner utformas. 
Lagstiftningen och samhällets socio-ekonomiska och administrativa strukturer nämndes 
oftast som den breda utgångspunkten for verksamheterna. Ett exempel på det konkreta 
är det nya LSS-lagen och kommunaliseringen som nämndes om och om igen av olika 
intervjupersoner. 

Det administrativa och socio-ekonomiska etablissemanget tycks också ha en viss 
påverkan angående verksamheternas omfattning och utvecklingsnivåer. Flera 
intervjupersoner uttryckte berömmelse for Sveriges förmåga och prestationer när det 
galler forskning och utveckling på omddena autism och datateknik. 

Om man exempelvis tar institutionskategorin hälsovård ( se Intenjupersoner- lista 2) så 
galler verksamheten där inte bara häisovård i den litterära meningen utan också forskning 
och pedagogik relaterade till hälsovården. I den kategorin deltog en lakare, en psykolog 
(utvecklingspsykologi) och två pedagogiska handledare som alla har samarbetat någon 
gång i ett forskningsprojekt om barn med autism. 



Det händer också att olika personer inom en och samma verksamhet kan ha helt olika 
eller på något sätt avvikande utgångspunkter för arbetet beroende på arbetsuppgifternas 
natur. En administratör inom kategorin skolor och förskolor medgav exempelvis att 
hansl hennes underskötare hade mycket bättre kunskaper och kompetens for att arbeta 
med barn med autism än en person i hansl hennes position. 

I övrigt kan man saga att arbetssätten verkade vara utformade for att passa 
verksamhetens syften. Ett bra exempel är RFAI FA som arbetar samhälispåverkande 
vilket ar ett utmärkt arbetssätt ur den ideella föreningens syfte for att förbättra 
forhåiianden och levnadssvilikoren for personer med autism och deras familjer. 

Olika kompetensområden och -nivåer: 
De olika institutionerna som deltog i den här studien koncentrerar sina arbetsinsatser på 
olika frågor även om alla dessa frågor främst handlar om personer med handikapp. På 
samma satt varierar fokuseringen på de frågor som berör utbildningen och uppfostran av 
barn med autism bland institutionerna. Inom alla institutionskategorier bedrivs det frågor 
angående användandet av datorer som hjälpmedel för barn med autism. Däremot utgår 
man ifrån olika synvinklar. Det skiljer sig också betraande arbetenas omfattning inom 
olika verksamheter. 

På samma satt är de olika verksamheternas personal kompetenta på olika områden. 
Datakunskaperna är också varierande bland personalen både inom institutionerna och 
mellan vissa verksamheter. Alla utfrågade under förundersökningen använder sig av 
datorer i viss mån när de arbetar utom på förskolan Planer var emellertid på gång for att 
installera ett dator- och datasystem för personalen där. Personalens användandet av 
datorer under arbetet är vanligast inom de verksamheter inriktade mot användandet av 
datorer som hjälpmedel för handikappade. 

Hos sådana verksamheter som de sistnämnda erbjuds de handikappade barnen olika typer 
av dataprogram eller i vissa fall program med stor variation och olika svårighetsnivåer. 
SM- Läromedel spelar en stor roll när det gäller utvecklingen av dataprogram for barn 
med olika funktionshinder. Denna verksamhet nämndes med uppskattning vid flera 
tillfällen. Dataresursteamet, DART i X- kommun nämndes också for sina insatser med 
utvecklingen av ett nätverk för handikappade. 

När det ghller datakunskaperna verkade såväl andra som lärarna själva medvetna om de 
bristande datakunskaperna inom läraryrket. En intervjuad lärare sade så här: 

'Det ar en skam att datautbildningen inte finns med i grurdutbildningen'! l8 

Flera intervjupersoner kommenterade också att det kan finnas ett behov av att väcka 
politikernas intresse för handikappfrågor särskilt angående de möjligheter datorn kan 
erbjuder funktionshindrade personer. 

Intervjupersonen varfrdn institutionskategorin specialskolor. 
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Det kommenterades också att de svårigheter som föräldrar med funktionshindrade barn 
har att skaffa sig datakunskaper och -utrustning. För att förbättra sådana familjers villkor 
galiande deras funktionshindrade barn föreslog man ökat samhäilsstöd. A andra sidan 
finns det rådgivare och annan service om datorstöd till dessa familjer i X-kommun och 
troligen i andra kommuner i landet. Det finns exempelvis råd och service for dessa 
familjer att hämta fran verksamheter som Datatek. Andra, till exempel kuratorer, kan 
också ge exakt hänvisande information. 

Det gemensamma: 
Tidigare i det här kapitlet har jag skrivit om de generella karakteristiker hos de olika 
institutionskategorier som ingick i forundersökningen. Här skall jag ange ytterligare 
karakteristiker och tendenser som är vanliga eller finns hos flera av dessa institutioner, 
d v s de vanligaste mönstren. 

Det fanns en ganska generell uppfattning hos alla intervjuade om att arbetet kring autism 
i X- kommun ligger ett steg före övriga kommuner i landet på vissa punkter. 
Barnneuropsykiatriska kliniken i X- kommun nämndes några gånger som Överlägsen 
jamfört med de flesta liknande verksamheter i övriga Sverige. Jag hade också tidigare 
påtraat liknande uppfattningar i litteraturen under litteraturgenomgången. 

En annan mycket vanlig uppfattning hos institutionerna var personalens övertygelse om 
behovet av att upprätta någon form av allverksamhetscentra. Man föreslog att det skall 
finnas all nödvändig personal som är kompetent på olika områden (inklusive personal 
från försakringskassan). Att det behövs en samordning av insatserna, som en 
intervjuperson uttryckte sig. 

I', .. . sii att familjen ( till ex. det autistiska barnets familj) inte blir spindelr~ i 
rtatet. "l9 

På så satt skulle man kunna kontakta alla respektive myndigheter samtidigt 

De tankta modellerna på sådana centra varierar mellan olika institutioner. Förslagen 
inkluderar skapande av nya eller extra satsningar på de redan beprövade 
Omsorgsteamen finns exempelvis redan. Andra förslag inkluderar bildandet av 
referensgrupper, resursteam, specialistteam, m fl. Huvudtanken bakom alla dessa ideer ar 
att se till att personer med funktionshinder far ett rätt förhållningssätt, rätt rutiner och 
ratt bemötande. Det har också kommit förslag om att lokalisera sådana centra i områden 
dar det finns gruppbostäder. 

Många av de utfrågade erfar utvecklingen inom datatekniken som en företeelse som 
löper alldeles for fort så att man många gånger inte riktigt kan hänga med utvecklingen. 
Det vanligaste resonemanget är att man inte hinner med att köpa in aktuella produkter. 
Det medför ibland att man inte kan använda äidre programvara på nyare maskinvara eller 
i kombination med nyare programprodukter. Av samma anledning saknar man ibland en 
optimal användning av hårdvaruplattformar. 

Alla utfrågade som kunde styra något dataprogram uppskattar däremot utvecklingen när 
det gäller de möjligheter som nyare dataprogram erbjuder användaren. 
19. Uttrycket kom @dn en representant för intresseorganisationer. . 
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Datormiljön och andra datorrelaterade särdrag hos olika institutioner och 
institutionskategorier: 
Många intervjupersoner erfar ett överflöd av dataprogram på marknaden. Det gälier både 
program som kan användas som hjälpmedel for utbildning och uppfostran av barn med 
autism och övriga dataprogram. Dessa intervjupersoner var å andra sidan medvetna om 
fördelarna med de stora valmöjligheterna bland och i programmen. Det handlar om att 
olika program kan användas av olika barn med olika funktionshinder och behov och om 
att samma program kan användas av barn som befinner sig på olika utvecklingsnivåer. 
Man talade också om de nya kombinations- och manipulationsmöjligheter i moderna 
dataprogram som kan betyda så mycket for barn med autism. 

Representanten for intresseorganisationer anser också att det &r många foräldrar till barn 
med funktionshindrade barn som upplever det existerande dataprogramsortimentet som 
ett djungel. Det finns så förvirrande mycket redan och det fortsätter att komma ut nya, 
annorlunda produkter hela tiden. 

Kompatibilitetsproblemet nämndes också av många. Detta gäiler både hårdvaniberoendet 
(portabilityl transportability) särskilt i samband med de olika operativsystemen (inklusive 
olika versioner av annars samma operativsystem). 

I X- kommun har man habiliteringsteam där Datateksverksamhet kan ingå som en av den 
övergripande verksamhetens delar. Här ser man på barnen som högfungerande eller 
lågfungerande men alla är valkomna. 

På Datateken har man anpassat hårdvarurniljön och köpt in speciellt anpassad mjukvara 
efter de funktionsförhindrade barnens behov. Man använder sig exempelvis av ombyggda 
tangentbord, tryckkontakter, rullbollar, m.m. samtidigt som man köper in speciellt 
anpassade dataprogram främst från SM- läromedel. 

På Datateken kör man främst TBM-kompatibla maskiner. Många av deras program körs 
via Dos- prompten men man använder sig också av windowskörda program. Man har 
inom habiliteringsverksamheten uttryckt ett behov av regelbunden fortbildning för 
personalen samt väsentligheten med svenskspråkiga dataprogram eftersom de underlättar 
handledningen. 

sk verksamhet 
SM- Läromedel har folk som besitter stora datakunskaper när det gäiler utveckling och 
rådgivning om dataprogram for barn med funktionshinder. Det finns dock andra 
organisationer i X- kommun och övriga delar av landet med liknande resurser. Skol PC 
och Handisoft är exempel på sådana. 

De flesta av dagens dataprogram från SM- Läromedel är Windowsbaserade och 
programstyrningen har blivit enklare. Angående den sistnämnda punkten anser en 
datahandledare att det är lättare att köra programmen i Dos an i Windows. En annan 
person från en liknande verksamhet påstod däremot att programstyrningen var jobbigare 
innan då man främst anviinde sig av Dos- baserade program eftersom sådana program 
kan exempelvis ha olika sätt att navigeras och avslutas. 
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. . 
esseagmu-itioner: 

Det händer att föräldrar till barn med autism soker råd om dataprogram for deras barn 
hos exempelvis en kurator på FA. I X- kommun hjälper kuratorn i sådana fall genom att 
hhvisa föräldrarna till informationen hos lämpliga ställen och personer inom kommunen. 

X- kommun är uppdelad i 21 stadsdelar. Dessa kan anses som 21 byar. Samtidigt håiler 
kommunen som d a  andra kommuner i Sverige på att ta över vissa verksamheter ifrån 
respektive landsting. Intervjupersonen som representerade intresseorganisationer anser 
att kommunaliseringen och ökat självbestämmande for stadsdelarna kan leda tiil 
ekonomiskt och administrativt kaos. Intervjupersonen resonerar så att folk rör sig över 
gränserna och att de ekonomiska förutsättningarna för alla kommuner och alla 
kommundelar är inte lika. 

En representant för kategorin "Administration" tycker däremot att decentraliseringen har 
betytt förbättringar for handikappade eftersom de inte längre behöver åka långt och att 
det är ett bra sätt att samla kompetens. 

Om datakunskaperna tyckte intresseorganisationernas representant att de ar mycket 
större hos föräldrarna idag jamfört med bara för några k sedan. Därutöver 
kommenterade denne att kärleken till funktionshindrade barn är viktigare och kan vara 
avgörande for hur man hanterar dessa barns behov. 

Intervjupersonen påpekade också att sådana barn bör inte kategoriseras. Man bör inte 
fixera sig så mycket vid diagnoser av två huvudanledningar enligt intervjupersonen: 
a) Autism ar mycket bred och det finns barn med andra diagnoser men med autistiska 
drag. 
b) Det vore positivt om man alltid arbetar mot att hitta allt gemensamt. 

Intervjupersonen anser att de flesta föräidrar med barn med autism är nöjda med den 
hjäip de far aven om den fattas på vissa område beroende på barnets behov. 

Personen tycker att datorn är ett bra hjälpmedel. A andra sidan visade denne oro för 
oförsiktigt användande av datorn som hjälpmedel för handikappade. Personen hänvisade 
till tidigare befintliga hjälpmedel. Ett exempel var de så kallade sinnesstimulerande rum 
eller upplevelserum som också hade inte for så länge sedan kommit i bruk med stor kr&. 
Den holländska upplevelserumsideen fungerar fortfarande for vissa människor men den 
snabba uppbyggandet av sådana rum har avtagit. Tanken bakom upplevelserummen 
liknade tanken bakom dagens datatek. Man skulle utvecklas genom lek och att man 
roades. 



Här tyckte man inte att den information som behövs når riktigt ut till föräldrarna till barn 
med autism eller med andra typer av handikapp. Man tycker att det beror delvis på 
administrativa och ekonomiska begränsningar som i sin tur beror främst på att 
beslutsfattarna inte vet tillräckligt mycket om de handikappade barnens behov. Därför är 
det oftast upp till förddrarna att sjdva ta reda på informationen angående många frågor 
om samhällsvillkoren for sina familj er, m. m. 

De flesta dataprogram inköpta for specialskolor är producerade för den svenska 
marknadens PC- användare (enligt respektive intervjupersoner). Mycket av.det 
materialet är utvecklat hos S M  på olika orter i Sverige. Man fdljer tre huvudkriteria när 
man skall göra inköp: 

I) Beställande Institutionens önskemål. 
II) Variation- Programmet skall passa så många elever som mojligt. Detta galler oftast 
programmets olika svårighetsgrader men också de olika teman. 
III) Programmet skall vara pedagogiskt användbart. 

Intervjupersonen i denna kategori har också raknat några for- och nackdelar som 
h d o n  lagt märke till under användandet av de program hadhon har arbetat med vid 
handledningen av barn med olika typer av handikapp. 

Fordelar: 
- Datatekniken tillåter variation. Det galler olika typer av program och olika 
svårighetsgrader inom programmen. 

- Datatekniken tillåter anpassning. 

- Datatekniken erbjuder olika kommunikationskanaler. 

- Enklare program verkar vara mer motiverande for de flesta barn med autism. De 
innehåller ofla olika typer av bekraftelse och belöning. 

Nackdelar: 
- Portabilitetsproblemmet mellan hård- och mjukvara är fortfarande stort. 

- Det är oftast handledaren som initierar programmen for barn med autism. Programmen 
är fortfarande svåra för dessa barn att initiera. 

- Programmen, programmeraren styr ofta installationsordningen. Installeraren1 
handledaren börde få bättre möjlighet att instailera efter egen ordning. 

- I många program fungerar belöningssystemet forst efter kompletterad uppgift. Det kan 
vara fnistrerande for barnen när de har gått en bra bit och inte kan gå längre med 
uppgiften och inte f% någon bekraftelse. 



u l t a t t o u  och diskussion 
. .. . . .  r e s e m a  ar de d- 

Det visar sig både i litteraturen och i resultaten fih förundersökningen att man tycks ha 
åstadkommit stora framgångar i X- kommun på det autistiska området. Det bör också 
påpekas att hela landets utvecklingsnivå tycks ha spelat en stor roll i att göra dessa 
framgångar möjliga. 

Arbetet med att ställa diagnos och forskningen kring användandet av datorer som 
hjäipmedel för barn med autism i X- kommun har blind annat getts beröm, inte bara i 
Sverige utan också på den internationella scenen. 

Det här framgångsrika arbetet har genomförts på eller i samarbete med de institutioner 
(eller typer av institutioner) jag valde For den har studien. Den finns andra institutioner 
och organisationer med verksamheter som berör barn med autism. Jag valde just de 
institutioner jag valde eftersom jag bedömde deras verksamheter vara mer relevanta for 
min frågeställning och deras arbete relativt mer omfattande än andras. 

Däremot visar det sig på resultaten både från förundersökningen och 
enkätundersökningen att alla sysslar inte med samma sak. Vissa verksamheter är mer 
synliga eller populärare an andra, men eftersom samarbete mellan olika verksamheter , 

finns och verkar vara nödvändigt, blir då alla respektive verksamheter viktiga för den här 
undersökningen. 

representativa ar inteMuoersonerna. . .. . 3 

Hos cirka haifken av de institutioner jag valde for undersökningen fanns det högst två 
personer som befann sig i relevanta arbetssituationer for utfrågningen. Darför bestämde 
jag mig for att söka upp exakt två personer hos varje institution for en jämn 
representation från alla institutioner. Enligt resultaten från enkäten arbetar en stor del av 
intervjupersonerna inom utbildning. De andra arbetar inom hälsovård, administration 
eller annat område dock ej inom datateknik. 

Frågeställningen handlar om de autiska barnens sociala utveckling. Den kan också tolkas 
som de autistiska barnens utbildning och uppfostran. Det är personal från olika 
arbetsområden som samarbetar for att se tiii att de autistiska barnen f"ar en bra utbiidning 
och uppfostran. Darför anser jag det bara lämpligt att ha med personal från andra 
områden än utbildning. Dessutom kan de som arbetar inom andra områden också arbeta 
pedagogiskt. 

A andra sidan vore det bättre om man fick med några som arbetar datatekniskt. Ändå . 

hade de flesta av intervjupersonerna vissa datakunskaper vilket innebär att de kunde 
svara på frågorna på ett tiiifiedstäilande satt for det här syflet. Resultaten på frågor 26 
och 27 visar att aven om de flesta intervjupersonerna inte hade mer avancerade 
datakunskaper, som till exempel programmering, hade de viss datavana. 



När det galler kunskaperna om autism och barn med autism var det en person som inte 
svarade på frågorna med delmotiveringen att hon1 han inte arbetade med sådana barn. I 
övrigt visade det sig att de flesta intervjupersoner var mycket erfarna med att arbeta med 
frågor som berör barn med autism. Cirka två tredje delar av alla intervjupersoner hade 
arbetat med autistiska barn eller fiågor som berör dessa barn i,rninst fem år och dryggt 
haiften av dem i mer än 15 år. 

Kunskaper om autism och barn med autism växer. Det tar flera år av uppföljning för att 
komma fiam till resultat av större betydelse om ett komplicerat tillstånd som autism. 
Man kan skaffa sig eller komma på kunskaper genom att arbeta i 5 eller 15 år med 
samma sak, men en sådan arbetsperiod kan inte alltid anses som optimal. De vunna 
kunskaperna är ofta är ett resultat av allt tidigare arbete. 

Resultaten från forundersökningen visar att intervjupersonerna och de olika 
institutionerna de representerar är kompetenta på olika behandlingsområden for barn 
med autism. Däremot har de vissa liknande karakteristiker som gör dem ännu lämpligare 
for att medverka i den här undersökningen. 
Senare i kapitlet kommer jag att ge en tolkning av intervjupersonernas olika 
arbet ssituatiner. 

har undersokmngmetode ., . n funsrat ? 
Undersökningsmetoden gick ut på att göra det enkelt för intenjupersonerna att 
medverka och för mig att samla in och bearbeta informationsmängderna. Samtidigt ville 
jag få så fullständiga svar som möjligt. Därför använde jag mig av en enkät med både 
frågor med alternativsvar(de flesta var sådana) och öppna frågor. 

Undersökningen inleddes med en förundersökning i form av personliga intervjuer. I 
praktiken genomförde jag dessa intervjuer sida vid sida med att jag skickade ut 
enkäterna. Det var så att enkatundersökningen vid varje enskild institution föregicks av 
en förundersökning. 

Enkätundersökningar har sina begränsningar och darfor hade jag som utgångspunkt att 
förundersökningen skulle hjälpa till att täcka vissa förutsedda brister med 
enkätundersökningen. De personliga intervjuerna skulle täcka sådana brister som att 
frågor med alternativsvar begränsar svarsmöjligheterna eller att folk många gånger har 
det svårare att svara på öppna frågor än att endast markera svarsalternativ. 

Som tur stallde alla personer, som jag bad om att medverka i de personliga intervjuerna, 
upp. Dessutom möttes jag av stor entusiasm och vilja att medverka fiån dessa personer. 
Responsen på frågorna med svarsalternativ var också hög, upp till circa 85 % av de 
förväntade svaren kom in. Som förväntat blev svarandet på de öppna enkätfiågorna 
lägre. Responsen låg på cirka 34 %. Den var emellertid inte så dålig heller med tanke på 
att dessa öppna frågor bara var en generalisering av de övriga frågorna med 
svarsaiternativ. Den högsta och den lägsta responssiffran på någon enkild fiåga blev 96 
% och 20% för en fråga med svarsaiternativ respektiv en öppen fiåga. Responssiffian for 
de personliga intervjuerna kan anses vara 100 %. 



Att arbeta med fr%por sum beror barn med aatism. .. 
. O  

. 
Man arbetar på olika satt på de olika institutionerna som medverkat i undersökningen. 
En del verksamhter eller intervjupersoner arbetar endast med fragor som berör barn med 
autism medan andra direkt behandlar dessa barn eller både och. Hur som helst, har man 
lite olika syn på barn med autism, en sak som troligtvis beror främst på att man har olika 
målgrupper och, eller att man arbetar med olika frågor. 

Arbetsmetoderna på de olika institutionerna skiljer också sig därmed. Vissa följer lokalt 
(inom verksamheten) formulerade arbetsprinciper och -riktlinjer andra följer kända 
sådana utifrån och de flesta en kombination av båda. På frågan om intervjupersonernas 
satt att se på de autistiska barnen, visade det sig att de allra flesta hellre ser att de 
autistiska barnen betraktas som individer hellre än som grupp, men en stor grupp anser 
också ett situationsrelaterat behov av att betrakta dessa barn som grupp. 

Jag satte också in en fråga för att få en bild av intervjupersonernas möjliga agerande inför 
konkreta arbetssituationer. Denna var fråga nummer 4. Jag använde mig medvetet av 
ordet "tvingas". Ett ord som också förekommer i litteraturen ' O .  Frågan och ordet verkar 
ha väckt känslorna hos många svarande. Många svarade på frågan och flera av dem 
ogillade användandet av ordet i sammanhanget. Resultaten på denna fråga visar ändå att 
fler än hälften av intervjupersonerna ser en viss sannolikhet i påståndet att "det autistiska 
barnet bör tvingas lära sig saker eftersom det är det effektivaste sättet att hjälpa dem 
fungera socialt i samhället". Ditremot tycker jag som många intervjupersoner att man ska 
vara försiktig med användandet av ett sådant ord i sammanhanget Det skulle exempelvis 
kunna ersattas med "behandlas med fasta rutiner". 

Alla intervjupersoner som svarade (19 av 20) på fråga 5 om samhällsstöd till autistiska 
barn visar en medvetenhet om att samhäiisstödet till autistiska barn inte räcker som det ar 
idag. Bland de svarande finns de som till skillnad fkan andra tycker att det bara är vissa 
autistiska barn som inte får tillräckligt med samhallsstöd. hd re  sådana barn och de i 
glesbygden anges som exempel på barn som inte får tillräckligt med sarnhäilsstöd. En 
sådan medvetenhet kan påverka såväl arbetsriktlinjerna som sarnarbetsstrukturerna. 
Darför blir personalens förförståelse av hela arbetsshiationen lika betydelsefull. Det finns 
sakert annat som påverkar samarbetet mellan institutionerna. 

Andra saker som tycks vara av stor betydelse för och ahses av många intervjupersoner 
att vara betydelsefulla for deras arbete inkluderar personalens utbildning och fortbildning, 
information och övrigt stöd till föräldrarna till autistiska barn och större intresse och 

. , 

engagemang från beslutfattarna for frågor som berör barn med autism. 

20. Exempelvis: Arpi, Torsten, rlutistiska barn kan inte tvingas bli sociala.", 1995. 



Arbetsmetoderna på de olika institutionerna verkar beror på verksamhetsstrukturerna, 
verksamheternas syfte och verksamheternas omfattning. Vissa av intervjupersonernas 
arbetsuppgifter, som vissa verksamheter, kan verka passa fiågestalIningen battre &I andra 
men jag tycker att var och en av dem har sin relevans for undersökningen. Samarbetet 
mellan dem kan ju fungera som en bro mellan de olika verksamheterna och kan diinned 
leda till ett rikare informationsutbyte och en battre utveckling av kunskaperna. 

En del av de personer som har medverkat arbetar direkt med datorer och dataprogram 
som hjälpmedel for barn med autism. Andra arbetar med flera andra 
utbildningshjalpmedel for dessa barn an datorer. Det finns också de som arbetar med 
administrativa och planneringsfrågor angående autistiska barn, de som arbetar med 
mediciniska frågor och de som arbetar med familjefragor. Varje kategori av dessa olika 
experter och specialister kan behöva synpunkter och råd från andra som ser på saker och 
ting med annorlunda ögon. 



ens datqmgmm ar lampliea för barn med a .. .. 

I det h& avsnittet skall jag presentera några programfunktioner som intervjupersoner 
anser vara bra eller dåliga hos de dataprogram som används idag som 
inlärningshjälpmedel for barn med autism i X- kommun. Jag utgår ifrån antagandet att 
liknande dataprogram används i andra delar av Sverige eftersom Sverige har en relativt 
jämn utveckling på många områden inkiusiv utbildningsområdet. 

Intervjupersonerna fick en enkätfråga (fråga 15) om att ange eller valja en typ av expert 
som kan anses vara det bättre alternativet som rådgivare om vilket datorstöd ett 
autistiskt barn skulle behöva. En majoritet av dem tycker att pedagogen är den typ av 
expert. Bakom denna val verkar det ligger en önskan om ett samarbete mellan 
pedagogen och andra experter(ink1usiv föräldrar). 

Eftersom hela undersokningen visar att många intervjupersoner arbetar pedagogiskt och 
att samarbetet meiian deras verksamheter är stor, anser jag att deras synpunkter är 

' 

värdefulla angående så val den har fragan som fiågesttdlningen. 

Den delen om att vara specialutbildad som några intervjupersoner nämner verkar saknas 
hos många av intervjupersonerna. De är alla yrkespersoner men det är inte många av dem 
som har specialutbildning både inom datateknik och om autism. Men, samarbetet kan 
kompesera för de bristerna i hög grad. De flesta har i all fall vissa kunskaper inom båda 
områdena. 

A andra sidan var många intervjupersoner osakra när det gder  Mgor som berör datorer 
och dataprogram. I sådana fall har de osakra personerna klart anget att de inte vet. 
Härefter följer intervjupersonernas övriga synpunkter om dagens dataprogram for barn 
med autism och deras lämplighet. 

Det är sådana dataprogram som uppfjdler den medvetna2] användarens önskemål som 
anses vara lampliga I det här fde t  i& det dataprogram som är pedagogiskt bra för barn 
med autism. I det här avsnittet tar jag en syn på barnen med autism där jag betrakter dem 
som en grupp. För, ett lämpligt dataprogram for ett eller en grupp barn med autism blir 
nödvändigtvis inte lämpligt for ett annat eiier annan grupp autistiska barn. 

Det kommer nya mjukvaruprodukter hela tiden. Många intervjupersoner erfar en del 
problem med den snabba utvecklingstakten när det gäller mjukvaruproduktionen. Ett av 
de namda problemmen är det ständiga behovet for uppgradering av programmen. I ett 
sådant fall anser jag att lampliga program är sådana som kan fungera tillsammans 
(i samma datasystem) med aktuella program under längre tid. Detta handlar fkämst om 
att andra användarprogram fortsätter att fungera trots uppgraderingar av 
operativsystemet 

Köpare eller användare som känner bra till den blivande användarens (barn med autism) behov. 



Man kan inte påstå att ett dataprogram som körs i ett eller annat systemmiljö är 
lämpligare än de som körs i andra system. Men jag kan påpeka att IBM-kompatibla 
maskiner var vanligast hos de institutioner som medverkat i .undersökningen. Program 
som går att köra på dessa maskiners operativsystem blir därför naturligtvis de 
lämpligaste för dess användare. 

Bland olika Dos- och Windows(gäl1er MsWindows versioner äidre än Windows 95) 
användare finns det däremot delade meningar om vilka av de Dos-baserade och de 
Windows baserade programmen som är lattare att hantera än de andra. Ett lätthanterligt 
program skulle vara det lämpligaste ur den aspekten. Det vore däremot orättvisst att 
påstå att den ena typen är lattare att handskas med mer än den andra. 

I samband med fråga 25 kom det en synpunkt där en intervjuperson nämnade 
verktygsprogram med en positiv klang. Jag uppfattade verktygsprogram som sådana 
dataprogram som ZiL forsedda med speciella verktyg (exempelvis pekrutor) för utförandet 
av specifika programfunktioner. I övrigt anser jag att intervjupersonens uttryck kan syfta 
till alla Windowsbaserade program. Sådana verktyg kan vara mycket nyttiga for barn 
med autism. De är oRa illustrativa och lattare att arbeta med. 

Det blev flera som ifrågasatte handledarnas lämplighet än de som ifrågasatte dagens 
dataprograrn som används som hjalpmedel for de autistiska barnens utbildning och 
uppfostran. Anledningen till sådana resultat kan vara att det finns stora brister i 
handledarutbildningen särskilt då datakunskaperna verkar saknas i lärarnas 
grundutbildning. A andra sidan kan det bero på de kunskaper som de flesta 
intervjupersoner besitter om autism. 

Många, om inte alla intervjupersoner, är medvetna om att de autistiska barnen har 
mycket varierande behov och begåvningsnivåer. Det kan vara den logiska förklaringen 
till varfor många intervjupersoner svarar "vet ej" eller avstår från att kommentera 
dataprogrammens lämplighet for autistiska barn. Men man kan också resonera att det 
finns massor med användbara dataprogram for det syftet och att en bra handledare borde 
kunna välja ut lämpliga sådana for barn med autism, bland dem. 

Det märks att intervjupersonerna svarade på frågor om dataprograrn med en pedagogisk 
underton(ex. fråga 20) med större säkerhet. Många vill gärna se en användning av 
dataprogram som ett komplement till andra utbildningshjälpmedel de underviker 
uppenbarligen att välja bland programutbudet eller godkänna datorn som ett Överlägset 
hjälpmedel över andra. 

Det generella budskapet jag får sån intervjupersonernas svar och från deras 
kommentarer om hur lämpliga de dataprogram är, som används som hjalpmedel for de 
autistiska barnen idag, är att användningen av datatekniken i utbildningssammanhang for 
barn med autism kan vara bra for dessa barns personlighetsutveckling. Användandet av 
dataprogram och hela tekniken i överhuvudtaget bör emellertid vara försiktigt och helst 
unikt för varje barn med autism. 



Ett program som Alpha Messages shlie enligt intervjupersonernas förslag och önskemåi 
lätt kvalificera sig som lämpligt för många barn med autism. Det finns däremot problem 
som kan associeras med alla sådana här program. Begränsad portabilitet är ett sådant 
problem. Men det ar helt möjligt idag att utveckla sådana granssnittsprogram(interface) 
som gör det möjiigt att köra programmen i flera olika hårdvanimiljöer. 



barn med & vara?- migra 

Intervjupersonerna kom inte bara med förslag om hur lämpliga dataprogram for barn 
med autism bör vara men också villkoren for en meningfull användande och för hela 
arbetet kring sådana program. Intervjupersonerna menar att programmets lämplighet går 
förlorad och att programmets optimala användning ej nås om vissa förutsättningar 
saknas. 

Intervjupersonerna menar också att på samma satt kravs det vissa basvillkor som ar 
nödvändiga för utvecklingsarbetet och ratt användning av aven lämpliga sådana program. 
Intervjupersonernas övriga synpunkter vid svarandet på fråga 16 ger några sådana 
reflektioner. Som utgångspunkt för utveckling av det lämpliga dataprogrammet for barn 
med autism, anser man att det skall vara ratt person for ett sådant arbete. 
Dataprogrammets utvecklare och, eller designer skall vara kompetent på området. Det 
skall vara en person(er) som känner till handikappets specifika egenhet. Det föreslås 
också att personen som arbetar med det autistiska barnet vid datorn bör på samma sätt 
kanna till handikappet och ha den nödvändiga pedagogiska bakgrunden. 

Man bör också se till att träningen blir både kontinuerlig och regelbunden men samtidigt 
skall man inte bortse ifrån andra hjälpmedel. För datatekniken anses vanligtvis enbart 
som ett komplement till andra medel och inte som någon ersättning När det galler de 
involverade personerna bör man inte heller bortse ifiån den roll föräldrarna spelar. Darför 
bör särskilt stöd också riktas åt att understödja föraldrarna. 

Sådana synpunkter om nödvändiga förutsättningar förekom aven i samband med 
svarandet på fråga 29. Dessa handlar om villkoren som finns omedelbart kring barnet 
med autism. Det skall vara så att barnets handikappsgrad och dess övriga 
personlighetsrelaterade faktorer tillåter ett meningsfullt användande av dataprogrammet. 

Barnets specifika behov skall vara ratt analyserade, den pedagogiska metoden lämplig 
och naturligtvis bör handledaren vara pedagogiskt och i övrigt lämplig. Samtidigt bör 
samarbetet mellan all berörd personal och föräldrarna också gynna användandet. 

Förslaget till programmets kanske nödvändigaste eller mest fundamentala karakteristik 
blev anpassningsmöjligheten. Själva programmet skall vara anpassat på så satt att den 
kan enkelt och nyttigt användas for respektive syfte. Programmet bör också innehålla 
sådana funktioner som gör det möjligt att anpassa efter barnets1 barnens behov eller 
handikappets svårighetsgrad vid användningen. På så satt skulle programmet också 
kunna användas av barn som befinner sig på olika utvecklingsnivåer och omgående vid 
barnens olika utvecklingsstadier. 

Frågan blir då: Om utvecklingsbehoven skiljer sig så mycket bland barn med autism och 
vid de olika nivåer av deras utveckling, finns det då någon m~jlighet att ett dataprogram 
kan generellt anses vara lämpligt som hjälpmedel for några eller något av dessa barns 
sociala utveckling? 
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Ja, det tror jag, särskilt då dessa barns behov kan rätt faststdias och barnen kan också 
identifieras som grupper, exempelvis som högfiuigerande och lågfungerande Jag är 
övertygad om att det ar precis det intervjupersonerna menar med att programmen i 
fiågan skall vara anpassade och anpassningsbara. Det betyder inte att ett bra program 
skall vara nyttigt for alla barn med autism. Däremot måste det vara nyttigt for 
individerna. Programmens lämplighetsgrad varierar då med dessa barns varierande 
begåvningsnivåer, utvecklingsstadier och de övriga personlighetsfaktorerna. 

Förslaget om att ett lämpligt sådant program inte skall vara statiskt och att det borde 
kunna ge belöning eller bekraftelse på d a  arbetsnivåer verka också ligger inom ramen 
for programmets anpassningsbarhet. Man föreslog under undersökningen att ett lämpligt 
program bör kunna ge belöning för delvist ratta arbetsuppgifter. Jag anser att detta bör 
bero på arbetsuppgiftens natur. Annars kan det öka risken för arbetskrångel och 
missgynna eller sakta ner fianigångstakten. 

Man kan exempelvis tafika sig ett fall där ett barn gör ett antal rakningsuppgifier. Om 
programmet skall i slutet på en kompletterad uppgiftsmängd signalera lika många gånger 
som antal ratta enstaka berakningar kan det vara rätt motiverande for barnet. Däremot 
skulle det inte vara så meningsfullt om barnet har exempelvis raknat ut att 4 x 4=8 att 
programmet ger en halv signal. 

I ett annat exempel kan man tanka sig att barnet har som uppgifi att para bilder på objekt . 
efter en viss relation. Barnet kan exempelvis para "kepsen och hatten" och "mannen och 
pojken" då meningen ar att satta "hatten på mannen" och "kepsen på pojken" eller 
tvärtom. Man kan i ett sådant fall exempelvis kunna tanka sig ett sånt program med 3 
olika (ljud-) signaler . ett för "ratt", ett för "fel" och ett för "inte riktigt". 

Men detta handlar också om att programdesignaren och -utvecklaren väljer och 
konstruerar programfunktionerna och innehållet mycket noggrant så att det inte 
fororsakar barnen förvirring. 

Ett annat förslag ar att programmet bör kunna underlätta barnets skolarbete och i viss 
mån kompensera barnets svårigheter men det skall i så fail vara av god pedagogisk 
kvalite. Som många intervjupersoner, anser jag att man, på den här punkten skall vara 
försiktig och se till att barnet inte blir fixerade d d  datorn, programmet eller delar av 
programmet på grund av for mycket fascination. Det är vid en sådan här grej man kan 
fundera på resonemanget kring fasta och välplanerade rutiner aven om barnet vill 
någonting annat. Det är for barnets basta i så fall om man nekar barnet vad det vill göra 
eller "tvingar" barnet till att göra någonting annat. D v s att barnet gör det, det vill göra, 
under kontrollerade former. 

Det föreslås också att ett lämpligt program skall innehålla eller erbjuda så många 
kommunikationskanaler som möjligt, Ljud- och visuella medier tycks vara mycket 
motiverande och stimulerande for många barn med autism. Utvecklingen på ljud- och 
bild området har gjort att dessa medier är mycket vanliga idag. Därför tycker jag att det 
borde vara ett absolut krav fran användaren och ett måste for ett limpligt program for 
barn med autism att innehåila ljud- och bildmedier. 
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I stort sett bör programmet vara stimulerande och motiverande och samtidigt enkelt att 
använda. Enligt utredningresultaten skall ett bra och lämpligt program också innehålla 
ytterligare finesser. Sådana förslag förekommer exempelvis i samband med fråga 22 där 
en intervju person ger exempel på önskade finesser relaterade till kommunikationsbilder. 

Resultaten innehåller också synpunkter på vad lämpliga program inte bör innehålla. 
Andra synpunkter gäilde funktioner som berör alla sådana program. Sådana synpunkter 
kom exempelvis fram vid förundersökningen av kategorin specialskolor. Det inkluderar 
nämnandet av vissa problem relaterade till programmens portabilitet, 
installationsfunktioner, inititation (startfunktioner), rapportering (meddelande och 
bekraftelser), m m. 

Många av programfllnktionerna, nämnda och önskade av mhga intervjupersoner, finns 
hos många av de nyare dataprogram för barn med autism. Det kan vara så att man ibland 
inte har råd med dator- och datasystem som innehåller eller har kapacitet till alla dessa 
funktioner. Det kan också vara så att man helt enkelt inte är medveten om de senaste 
utvecklingarna på området och händelserna på datamarknaden. 

Nya mofllpheter g- 
.. . . r 

Det är mycket mer som &r möjligt inom datatekniken idag än vad många av oss är 
medvetna om eller kan föreställa sig Frågan är hur mycket av det som finns tillämpas 
eller kan tillämpas for att hjälpa barnen med autism i deras personlighetsutveckling. 

På frågan om intervjupersonerna trodde att det är möjligt att utveckla ett datasystem som 
kan utföra den människliga expertens arbetsuppgifter och ge de autistiska barnen 
möjligheten att utföra dialog med andra personer idag, svarade cirka hälften av 
intervjupersonerna att de inte visste 

Aven på frågan om utvecklingen på ljud- och bildområdet inom datatekniken kommer att 
betyda en snabbare personlighetsutveckling for de flesta autistiska barn, svarade de flesta 
intervjupersonerna att de inte visste. 

De flesta intervjupersoner var medvetna om att datorn erbjuder fiera olika 
kommunikationskanaler än de vanliga ~ ~ ~ g s h j a l p r n e d e l .  Trots det vågade man inte 
vara för eller emot vissa påstående angående vad som kan vara möjligt eller inte möjligt 
med datatekniken. Det är förståeligt eftersom ämnesområdet är relativt ungt och mycket 
av det som ar datorrelaterat handlar ofta om stora belopp. På grund av det kan det finnas 
mycket som inte ar omedelbart tillgängligt. 

Det är inte bara de aktuella sakerna som kan vara svåra att ta reda på. Det finns också 
andra saker relaterade till dataprogrammens lämplighet som inte kom fram under 
undersökningen. Det handlar om sådana saker som köpvillkoren. Det inkluderar sådant 
som garantivillkoren, support, medföljande handböcker, m m. 



Det kanske låter som överdrift for en del personer men det har hänt och nämndes vid de 
personliga intervjuerna att vissa föräldrar till barn med autism exempelvis uppgraderat 
operativsystem på deras datorer och funnit att vissa av deras äldre program inte fungerar 
i den uppgraderade miljön. Jag kan tanka mig att ett barn med autism, rutinerat vid 
användandet av ett visst program, kan bli mycket besviken när programmet plötsligt inte 
längre fungerar på grund av uppgradenngen 

Med ratt information på ratt satt skulle dessa föräldrar kanske ha avstått ifrån 
uppgraderingen för tillfället och möjligen ordnat en mer successiv och mjukare 
forändring for barnen. 



Motstånd mot datatekniken - Ett hinder? 
Det har påståtts ibland att motståndet mot datatekniken har varit skalet till att 
utvecklingen på vissa område har hindrats. Dr. Roger Coldwell, (1993) säger exempelvis 
att utvecklingen av den unga informationsteknologin ännu inte nått tillräckligt långt. Att 
man borde involvera denna vetenskap mer i beteendevetenskap om teknologin skall 
användas för att lösa problemen där. Han föreslår darfor ett multidisciplinärt forskarlag. 
Han anser motståndet mot den typ av dataprogram han föreslG2 ha en ideologisk 
bakgrund. För den saken tycker han att det beror på att det saknas den tekniska 
skickligheten inom socialvetenskapen utöver den ideologiska bristen på tilltron till 
datorn. 

Inte mycket av den misstro och det motståndet mot datatekniken som Dr. Coldwell 
beskriver visades av intervjupersonerna vid den här undersökningen. Däremot var det 
klart att de mer avancerade datatekniska kunskaperna saknades hos många 
intervjupersoner. Ingen av intervjupersonerna höll med om att datatekniken utvecklas 
generellt åt fel håll. Däremot visade det sig att det f i ~ s  en viss tveksamhet om 
utvecklingen inte går åt fel hål, då fjra personer valde alternativet "vet ej" på fiåga 9. Tre 
fjärde delar av alla intervjupersoner tyckte faktiskt att man bör introducera datorn for 
barn i allmänt redan i förskolan När det gäller en liknande introduktion av datorn för 
autistiska barn blev resultaten lite annorlunda. Flera än halften tyckte att det borde skilja 
sig från fall till fall Men även dar visades det inget sarskilt motstånd mot datorn 

Alla som svarade på fråga 11 (1 8 av20) tycker också att datorn kan ha en viss betydelse 
för människor med olika handikapp. Flera än hälften angav att daton är av väldigt stor 
betydelse för de handikappade. 

Om det finns någon som helst motstånd mot datatekniken bland intervjupersonerna så är 
det väldigt litet. Det är i aila fall inget hinder för den datorrelaterade utvecklingen på det 
autistiska området, tycker jag. Vissa uttrycker oro for att autistiska b m  kan bli fixerade 
vid datorn. Men det verkar inte heller vara något större problem eftersom användandet 
kan sker under kontrollerade former för att exempelvis undvika en sådan fixering. Det 
som kan hålla utvecklingstakten ner r den långsammare spridning av datakunskaper 
inom de övriga områdena jcimfort med det naturvetenskapliga området. Det kan vara 
nödvändigt att påpeka att de flesta intervjupersonerna verkar främst inom andra områden 
än det naturvetenskapliga. 

Brist på resurser kan också anses vara ett hinder för utvecklingen. Många 
intervjupersoner anser att samhället bör satsa resurser på forsknings- och 
utbildningsverksamhet. De flesta var/ är också medvetna om datateknikens fördelar för 
barn med autism men många anser att det är grundtraningen på andra områdena som 
stimulerar barnens användning av datorer och inte tvärtom. 

37 
Colhell föreslog da utvecklingen av ett expertsystem som skulle anpassa dialogen till det autistiska 

barnet, uteslutar möjligheten till motsdgelsefulla svar och ani~ändas för att utveckla andra relaterade 
program genom att använda Vstemets registreringsfinktoner. 



Mikael Heinrnann, (1  993a) skriver om ett planeringsmöte for en konferens i Frankrike så 
har: 

'! .. Och det var en dominerande ~ppfattn?ing bland mötets deltagare att 
datorer km] vara till stor hjäZp, men att det ocksaflnrls en fara i alltför stor 
övertro till mål som h r 1  upp?zds med hjalp av datorer'! 

Jag far samma intryck av resultaten från udersökningen. Jag tror inte att det firns något 
motstånd av större betydelse mot datatekniken. Däremot ser jag en medveten 
forsiktighet vid tillämpning av tekniken som hjälpmedel for barn med autism. 



och skutsatser 

Jag baserade undersökningen for min uppsats i en storstads kommun i Sverige. Jag har 
valt att inte ange kommunens namn for att på så sätt skydda intervjupersonernas 
anonymitet. Med hjälp av den litteratur som redovisas efier det har kapitlet har jag 
kunnat presentera och relatera olika saker kring studieämnet. 

Uppsatsen går ut på att ge upplysningar om och kartlägga kunskapsnivåerna kring autism 
i dagens läge. Jag har koncentrerat mina undersökningar kring de dataprogram som 
används som hjälpmedel för utbildningen och uppfostran av barn med autism. 

Huvudsyftet med undersökningen var att söka fram förslag om hur lämpliga dataprogram 
for barn med autism bör vara. Jag ville samtidigt få en klarare bild över hur det är att 
arbeta med frågor som berör autistiska barn och de kontroverser som förekommer kring 
arbetet. 

Kapitel 1 är en kortfattad historik över handikappet autism I kapitel 2 ger jag 
bakgrunden till det problem jag behandlar i uppsatsen. Jag försöker också att ge en bild 
av arbetet kring användandet av datorer och dataprogram som hjiilpmedel for barn med 
autism. Därefter presenterar jag undersökningsproblemet. Det gällde att ta reda på hur 
lämpliga datasystem och dataprogram för barn med autism bör vara. 

Jag anger ovannämnda syfte i kapitel 3 samtidigt som jag presenterar några verksamheter 
och arbeten som ligger närmast frågeställningen. Det är också i samma kapitel som jag 
presenterar och förklarar de viktiga begreppen, hypoteserna och teorierna som jag 
baserar uppsatsen på. Jag listar också några fakta och frågeställningar kring studieämnet 

I kapitel 4 beskriver jag undersökningsmetoden. Jag ger en beskrivning av urvalspersoner 
och de institutioner de representerar. De är personer och institutioner som är verksamma 
i X- kommun och som jag bedömde vara mest relevanta for undersökningen. Tjugo 
personer deltog i enkätundersökningen därav sju personer som också stallde upp for 
personliga intervjuer. Jag använde mig därför av en kombination av både kvantitativ och 
kvalitativ metodik. Det ansåg jag vara lämpligast for undersökningen och jag tycker att 
det har fungerat bra. 

Resultaten redovisas i kapitel 5. Jag börjar med att redogöra for intervjupersonernas 
respons till undersökningen. Intervjupersonernas respons var så tillfiedstdlande att jag 
har kunnat få allt det materialet som jag har använt mig av for att sätta i gång 
diskussionen. Det är också samma material jag skall använda mig av för att dra några 
slutsatser. 

Jag har presenterat resultaten från enkatfrågorna med alternativsvar först. Därefter har 
jag presenterat resultaten från de öppna enkatfrågorna. Resultaten från 
förundersökningen kommer efter de övriga resultaten på grund av att de innehaller 
kompletterande resultatmaterial. Det var precis darför jag inkluderade förundersökning i 
ett försök att kompensera för enkätens begränsningar, 
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Eniigt de resultat jag fick från undersökningen och i relation till den teori jag har använt 
som utgångspunkt för arbetet, har jag kommit till slutsatsen att det finns vissa kriteria vid 
vilka man kan bedöma om ett dataprogram är lämpligt for att användas som 
inlarningshjälpmedel för barn med autism. Daremot, om ett dataprogram är lämpligt för 
något eller några barn med autism behöver det nödvändigtvis inte vara lämpligt for andra 
barn med autism. Detta beror främst på att autism ar ett mycket komplicerat handikapp. 

Man har på olika institutioner olika satt att närma sig problem relaterade till barn med 
autism. På samma satt använder man sig av olika pedagogiska metoder för dessa barns 
utbildning. I X-kommun, och med sMrsta sannolikhet i hela Sverige, är de 
grundläggande utgångspunkterna for det arbetet nog samma. De riksomfattande lagarna 
och den relativt jämna utvecklingen i Sverige som gör detta möjligt. 

Kommunaliseringen och den generella decentraliseringstrenden har ibland lett till vissa 
ojamnheter i resursfördelning. Ändå kan jag våga påstå att X-kommun är en bra 
representativ for Sverige angiende arbetet kring autism. 

Nar det gäller de dataprogram som i dag används som hjälpmedel for barn med autism 
är det klart att det finns dem som anses vara lämpligare an andra. Programmens 
lämplighet anknyts alltid till särskilda barn och användningsvillkoren. På grund av det 
kan det bli svåri att ge en rättvis bedömning om ett program som skall användas av flera 
barn. Därför ar det nödvändigt att de personer som hjiilper till det enskilda barnet att 
använda dataprogramen är kompetenta. 

Det olyckliga är att det fuins inte så många personer som är kompetenta på alla viktiga 
område. Däremot är samarbete mellan personer som är kompetenta på olika område 
mycket effektivt. Ibland tycks samarbetet ge bättre resultat, till och med. Det är dock 
viktigt att alla involverade har kunskaper om autism. 

Det är också viktigt med ett effektivt informationsflöde mellan alla involverade, där 
foriddrarna till barn med autism utgör ett av de viktigaste punkterna i flödet. Det handlar 
inte bara om att skaffa sig informationen men ocksil att hålla den aktuell. Detta gäller 
särskilt att bevaka utvecklingen på dataomradet men också vad som händer hos andra 
som arbetar med respektive fkagor. Personalens utbildning, fortbildning och inte minst 
möten (inklusive konferenser, m m.), är mycket väsentliga på den har punkten. 

Lämpliga dataprogram for barn med autism ar i dag de program som upp@ller barnens 
behov. När det gäller institutionerna blir det då de som motsvarar 
institutionernas önskemål. Då utgår man ifiån att den person eller de personer som 
fastställer barnens behov är kompetenta. 

Enskilda programfunktioner spelar också en viktig roll när det gde r  att bedöma 
programmens lämplighet for användning som hjälpmedel for barn med autism. Den 
viktigaste och mest omfattande programfunktionen är dock programmens förmåga att bli 
anpassade till dessa barns behov. Men, lämpliga sådana program skall vara anpassade till 
barnens behov redan innan användningen påbörjar. 



Huvudkriterum for ett lämpligt dataprogram som skall användas som hjäipmedel för barn 
med autism, är att det ar pedagogiskt användbart. I Sverige ser man på datorer och deras 
dataprogram som ett medel bland många andra. Dataprogram används d d ö r  som 
komplement till andra medel och de utsätts för liknande pedagogisk utvärdering som 
andra medel. 

Bra och lämpliga dataprogram for barn med autism bör kunna ge dessa barn stimulans 
och motivation vid användning. Därutöver bör de erbjuda programfunktioner och 
finesser som förenkla barnens skolarbete. Däremot bör programmen inte leda till sådan 
krångel att de orsakar förvirring eller besvikelse för barnet. Det gäller att designa och 
utveckla programmen med den största möjliga noggranheten. 

Den moderna objektorienterade programmeringen har under senare år lett till att flera 
och bättre multimediaprogram har kunnat utvecklas. Sådana interaktiva 
informationsmedier ar uppenbarligen en fördel när det galler de autistiska barnens 
dataprogram. Samspelet mellan text, ljud och bild kan underlätta och främja inlärningen. 
Sådana dataprogram med flera olika kommunikationskanaler ger de autistiska barnen 
större chans att förstå och att själva bli förstådda 

Lämpligheten för enskilda program eller programdelar kan däremot endast bedömas efter 
det individuella autistiska barnets behov Dessutom spelar omständigheterna kring 
programanvändningen också en viss roll. 

Det ar dock utan tvekan så att ett lämpligt dataprogram för autistiska barn skall vara 
anpassningsbart och pedagogiskt användbart. Detta innebär bl a att programmet bör eller 
skall vara aktuellt, komrnunikationsmassigt mångsidigt och effektivt, flexibelt, roligt och 
gynnande att använda. 

Med andra ord bör programmet hålla de aktuella tekniska och pedagogiska måtten, vara 
informationsrikt, lätt att navigera, ratt språkiigt, innehålla olika svårighetsnivåer och 
valmöjligheter. Det skall innehålla alla nödviindiga funktioner som behövs för att stödja 
det enskilda autistiska barnets utvecklingsarbete och möjligen andra Önskvärda finesser. 
Programmeraren bör dock se till att innehallet i ett sådant program och dess länkningar 
inte leder till förvirring och hstration för den autistiska användaren. 

För att nå de basta resultaten vid användning av ett bra program för autistiska barn, är 
det också nödvändigt att de övriga omstiindigheterna kring barnet passar programmets 
användningssyfte. Dessa inkluderar en adekvat identifikation och analys av barnets behov 
och stödpersonens intresse och kompetens for respektive uppgift. 
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INTERVJUIPERSONER 
Lista 1: . . 

o n l m  Bgtel 
A) Akademiskt sjukhus1 Universitet l 

Persono 
Psykolog 

1 Läkare 

B) Barnneuropsykiatrisk klinik 2 Pedagogiska handledare 

C) Barnomsorged Administration 1 Föreståndare 
1 Handikappkonsulent 

D) Förskola (Avd. för autistiska barn) 2 Förskolelärare 

E) Föräldrarförening Sekreterare 
Kurator 

F) Grundskola (Avd. för autistiska barn) 2 Datahandledare 

G) Habilitering st eam 1 Talpedagog 
1 Arbetsterapeut 

H) Statlig institute for handikappfiågor 1 Datapedagog 
1 Datapedagogi Lärare 

I) Särskola 1 Datakonsulentl Lärare 
1 Datahandledarel Lärare 

J) Träningsskola 2 Datahandledarel Lärare 

Lista 2: . . . , 

Bersonl'g 1 Intervju:!*Observera m e n d e  intervjupersoner finns med pa O listan 
ovan) . . 

InstttutionerAntal Pexsan 

i) Barnomsorgen/ Administration C 1 Handikappkonsulent 

ii)Datapedagogisk verksamhet H 1 Datapedagod Handledare 

iii)Intresseorganisationer E 1 Kurator 

iv)Habiliteringsverksamhet G 1 Arbetsterapeut 

v) Hälsovård A & B  1 Psykolog 

vi)Skolor och förskolor D & F  1 Förskolelärare/ Handledare 



El&u 
BIBLIOTEKSHOGSKOLAN 
Datum: 
Som du kanske vet har biblioteksverksamheten en stor social och pedagogisk roll att 
spela i samhället. Biblioteken har ett ansvar att forsörja alla med den information de 
behöver. Därför måste vi alltid anpassa biblioteksverksamheten efter de 
informationsbehov som råkar finnas i samhaet. Det gör man med hjälp av olika 
utredningar och användarstudier bland annat. Dessutom har man en uppsökande 
verksamhet där vi söker upp människor som av olika anledningar inte kan utnyttja den 
ordinarie biblioteksservicen. 
Flera personer har valts att delta i undersökningen. Du ar en av dem. Alla lämnade 
uppgifter betraktas som hemliga och kommer att bearbetas och redovisas så att din 
annonymitet skyddas 
De flesta frågorna har fasta svarsalternativ. Du markerar ditt svar med en ring runt 
bokstaven framför svarsalternativet eller skriver på den streckade linjen. Kontrpllnumret i 
formulärets övre hörn gör att vi kan se om alla formulär kommit oss tillhanda. Därefter 
makuleras numret. 
Vi ber dig att svara så snart som möjligt. Frankerat svarskuvert bifogas. Tack for din 
medverkan. I@ply.vzi~lgar: h c  Kamya- Tel. 03 1-3 14 162. 

1. Inom vilket arbetsområde faller d i a  arbetsuppgifter? 
a) Utbildning 
b) Hälsovård 
c )  Datateknik 
d) Administration alt. Socialomsorgen 
e) Annat område 

2. Hur länge har du arbetat med autistiska barn eller frågor som berör dessa barn? 
a) I mer än 15 år 
b) 10-15 
c)  5-10 år 
d) 2-5 
e )  I mindre än 2 år 

3.  Hur bör man betrakta autistiska barn för att enkelt och effektivt kunna hjälpa.dem? 
a) som grupp 
b) Som individer 
c) Både som grupp och som individer 
d) Vet ej 
e) Inget av alternativen ovan 

Sid. l 



4. Hur ser du på påståendet att det autistiska barnet bör tvingas lära sig saker eftersom 
det är det effektivaste sättet att hjälpa dem fungera socialt i samhället. 

a) Det stämmer helt 
b) Det stämmer ganska bra 
c) Ja och nej 
d) Jag föredrar att inte kommentera den här punkten 
e) Det stämmer inte alls 

5. Hur mycket mer hjälp och stöd tycker du att de autistiska barnen behöver ifiån 
samhället jämfört med vad de %r idag? 

a) Oerhört mycket mer 
b) Mycket mer 
c) Lite mer 
d) Inte mer. TillracMigt som det är idag 
e) Annan åsikt. Vad i så fall? 

6. Var koncentrerar du och dina arbetskamrater era insatser när ni handskas med ett 
autistiskt barnfall inom ditt arbetsområde? 

a) Endast på det autistiska barnet 
b) Både på det autistiska barnet och de anhöriga i samma utsträckning 
c) På det autistiska barnet men också på de anhöriga i viss mån 
d)'På att hålla budgeten och kunna redovisa en bra verksamhetsresultat 
e) Inget av alternativen ovan 

7. Hur mycket betyder samarbetet med andra institutioner och organisationer for ert eget 
arbete angående de autistiska barnen? 

a) Väldigt mycket 
b) Ganska mycket 
c) Det är av mindre betydelse 
d) Ingenting 
e) Vet ej 

8. Har kan du skriva övriga synpunkter och kommentarer om din arbetssituation och 
andras i samband med behandlingen av autistiska barn. 



9. Generellt sett utvecklas datatekniken åt fel hål. 
a) Det stämmer helt 
b) Det stämmer ganska bra 
c) Det ligger någonting i det men, Nej 
d) Det stämmer inte alls 
e) Vet ej 

10.Nar bör man introducera datorn for barn i allmanhet? 
a) Under barnets första levnadsår 
b) Någon gång i förskolan 
c) Vid skolstart 
d) I skolan 
e) Datorn ar inte någonting för barn 

11 .Vilken betydelse anser du att datorn som hjälpmedel har för människor med olika 
handikapp3 

a) Valdigt stor 
b) Ganska stor 
c) VäIdigt lite 
d) Helt utan betydelse 
e) Vet ej 

12.Har kan du skriva övriga synpunkter och kommentarer om datorn som hjälpmedel for 
handikappade och datatekniken i stort sett. 

13 .Nar bör man introducera datorn för det autistiska barnet? 
a) Så snart som möjligt efter diagnosen 
b) Så snart som barnet har lart sig att läsa 
c) Det bör skilja sig från fall till fall 
d) Om barnet visar intresse for den 
e) Man bör helst undvika det 

Sid. 3 



14.P; vilka områden bör samhället satsa mer resurser for utbildning inom de institutioner 
och organisationer som hjälper de autistiska barnen i deras utbildning och uppfostran? 

a) Forsknings- och utbildningsverksamhet 
b) Sjukvård 
c) Administration 
d) Föraldrarforeningar 
e) Inget av alternativen ovan 

15.Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja i första hand for rådgivning om vilket 
datorstöd ett autistiskt barn behöver? 

a) Läkarelpsykolog 
b) Dataexpert 
c) Pedagog 
d) Ingen mer an någon annan. Det kravs ett samarbete 
e) Förälder eller anhorig 

16.Har kan du skriva ovriga synpunkter och kommentarer om datorstöd åt autistiska 
barn. 

17.Vilket av följande påståenden stämmer bast? 
a) För autistiska barn är datorn fiämst ett lekredskap att roa sig med. 
b) Datateknologi kan erbjuda autistiska barn ett alternativ kommunikationssatt. 
c) Det är grundtraningen på andra områden som stimulerar de autistiska 

barnens användning av datorer och inte tvärtom. 
d) Alternativ a och c 
e) Alternativ b och c 

18 Vad tycker du om dataprogram som används som hjalpmedel för de autistiska 
barnens utbildning och uppfostran i samband med handledningen? 

a) Det finns lämpliga sådana program men det saknas bra handledare 
b) Det finns bra handledare men det saknas lämpliga programvaror 
c) Det saknas både lämpliga program och bra handledare 
d) Det finns gott om både lhpliga program och bra handledare 
e) Vet ej 

Sid.4 /B 61 



19.h det ratt att påstå att utvecklingen på ljud och bild områden inom datatekniken 
kommer att betyda en snabbare personlighetsutveckling för de flesta autistiska barn? 

a) Ja 
b) Nej 
C) Vet ej 

20.Ar det ratt att påstå att det är bara de dataprogram som möjliggör en dialog mellan 
det autistiska barnet och datorn eller andra personer som ar betydelsefulla för ett sådant 
barns sociala utveckling? 

a) Ja 
b) Nej 
c) Vet ej 

21 .Kan det vara vart det att utveckla ett omfattande expertsystem dar autistiska barn kan 
utföra dialog med andra personer? (Obs! I det här sammaiiha~.~get defliierar v i  ett 
expertsystem som ett datasystem som kotistmeras för att utföra sadana uppgfter som 
likiiar de som vaiiIigfuis trffös av en maiisklig expert.) 

a) Ja 
b) Nej 
C) Vet ej 

, 22.0m du har svarat nej på fråga nr.2 1, varför? 

23.Tror du att det ar möj.ligt att utveckla ett lämpligt sådant expertsystem idag? 
a) Ja 
b) Nej 
C) Vet ej 

24.0m du har svarat nej på fråga nr.23, varför? 

Sid. S' [B 71 



25 .Har kan du skriva övriga synpunkter och kommentarer om dataprogram för autistiska 
barn. 

26.Kan du arbeta med något datorprogram (Till exempel W~II~OM)S)? 
a) Ja 
b) Nej 

27.Kan du programmera i något programmeringsspråk? 
a) Ja 
b) Nej 

28.Anser du att politikerna i tillräckligt hög grad ar medvetna om hur datorn kan vara till 
nytta för ett autistiskt barn? 

a) Ja 
b) Nej 
C) Vet ej 

29.Hur bör ett lämpligt dataprogram for att hjälpa ett autistiskt barn i sitt utbildning och 
uppfostran varav (Du h11 skriva även pir baksida~I) 

Tack UTI en ghitg för diit medverkan 
Sid.6 [B 81 



Akronvmeii: 
Al- Artificiell Intelligens. 

CAI- Computer Aided Ihnstruction. 

DAMP- Bysfunktion i fråga om Avledbarhet, Motorik och Perception [Tidigare har 
begreppet MBD (Minimal Brain Ilysfunction/ Minimal störning i hjärnans funktion) 
använts Numer föredrar forskare i Norden att DAMP används istället för MBD. DAMP 
anses vara ett mer adekvat begrepp för tillståndet. 

DART- Dataresursteam. 

FA- Föreningen Autism. 

FTJB- Föreningen for Utvecklingsstörda Barn och Ungdomar. 

LASS- Lagen om assistansersattning. 

LSS- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

REL- Rare Event Learning thery . 

RFA- Riksföreningen Autism. 

EACCH- Treatment and education of autistic and communication handicapped 
children. Metoden utgår ifrån att kombinera många olika metoder. Man använder sig av 
olika kända och tillgängliga metoder för att främja de autistiska personernas oberoende. 
Det bo jade i USA som en statlig insats. I Europa anses metoden ha introducerats av 
Theo Peters från Belgien. 

.. 
Q y n ~ a  termer: 
Alltism- En långvarig och djupgående störning i tanke- och känslolivet som f5.r 
konsekvenser för personlighetsutvecklingen. Den karakteriseras av kraftigt nedsatt 
förmåga till socialt samspel och dåiig kommunikationsformåga. 

Aspergers syndrom- En typ av störning kallad efter den österikiske barnlakaren Hans 
Asperger Tillståndet karakteriseras av stora svårigheter i socialt umgänge, ett formelt 
tal, ett stelt kroppspråk, egenartade intressen och en klumpig motorik. Gränserna mot 
andra tillstånd som autism, svår DAMP, m fl är difisa. 

Diagnos- En sjukdoms riktiga igenkännande och benämning. 



Expertsystem (fek~ologiorieitterad definitioid- Ett datasystem som opererar genom att 
tillämpa formella beslutsregler for ett specifikt ämnesområde som defineras med någon 
form av kunskapsrepresentation. 

Macronzii~d- Ett multimedia och interaktivt design program for Macintosh datorer. 

Termer och begrepp enligt och ur vissa uppslagsböcker htom Nachmens) 

Enligt Cawkell A. E, Ei~cyclopaedic dictionary of ii formation, technology and systems. 
-London, 1993 

Hypercard- a class of software for exploring information by alternative paths as opposed 
to the fixed path structure available in conventional printed systems. The best known 
example is Apple' s hypercard designed to be used by non-prograrnmers. 

Hypercards fields, cards and stacks can roughly be equated to the fields, records and files 
in a database. Similar systems have existed and continue to exist. Alternatives today 
include supercard and hyperdoc. 

Such software is used to control presentations comprising of text, sound, voice, 
graphics, pictures, animation or motion video. A script in the hypercard hypertalk 
language is associated with each object on a card. 

A click on the object sends a message to the script to perform some kind of action. 

Quick time- A software package by apple for its Mac and other machineries. A 
multimedia control architecture for any Mac with a 68020 or later processor. 
The main ingredients are: an inexpensive video capture board and software. Standard file 
in this is "Movie" and may contain text, colour graphics and illustrations, sound, 
animation and motion video. Software has a compression function also. 

Forts.. . 



Ur Thorell Jerker, Datalexikort. -Falun, 1994 

Datorsystem- Ett system som består av dator samt alla andra periferienheter som behovs 
for att hela systemet skall kunna fungera. 

DOS- Disk operating system, MS-DOS 

IBM- International Bussines Machine Corporation, ett av värdens största företag och det 
storsta i databranschen. IBM är genom sin storlek ledande inom datorområdet. På 
persondatorsidan är huvuddelen av datorer som säljs IBM-Kompatibla genom att IBM 
med sin PC-familj blivit en defactostandard. 

IT (liformatioti Techiiique ~'Ii7formatioi2steknik-oatioisteik- Förkortningen används aven på 
svenska och syftar på hantering av information i största allmanhet, i första hand med 
datorstöd. 

Maciiitosh htor- Namnet på den av Apple Computer 1984 presenterade persondatorn 
med ett helt nytt arbetssätt, Macintosh var den första datorn som styrdes med mus och 
hade ett lattanvänt aiiväiidarpäiissi~itt. Namnet kommer av en äpplesort (egentligen 
McIntosh) och ratten till det tillhör ett annat företag, MacIntosh Laboratories, men ar 
licencerat av Apple. 

Windows- Vanlig benämning på Microsoft Windows, ett mycket spritt grafiskt 
anvandargränssnitt for DOS- datorer Manga program kan göras med Windows och ger 
då konsekvent hantering, likartade menyer, fullständig fönsterhantering, kvaliicerat 
utnyttjande av datorns minne samt full mushantering. 

Ur Thorell Jerker, Colr~mizas Datalexikoit: 2:a reviderade och utökade trpplagai~. - 
Stockholm, 1989 

Iitterface- anpassningsenhet, gränssnitt, en enhet som används for anpassning meiian 
olika komponenter i ett datorsystem 
Äveiz: gränsområde mellan enheter som specificeras av gemensamma typiska 
egenskaper.En nyare betydelse avser gränsystem mot människan, dvs. det som finns 
mellan användaren och datorn. Det kan då vara t ex programmets konstruktion och 
utseende, tangetbords eller inmatningsenhetens egen per eller bildskärmens lättläshet. 
Allt detta bildar en gransyta i maskin och mäniskan. 

Forts. . . 



Ur Nachmens Sam, Datasystem och datorsysten1 I Datasytem och datorsystem. -Lund, 
1983, s.13 

Datasystem och datorsystem- 
'Med datasystem menas var11;~en en system av 

program och data som er? användare hyggi? tipp för en viss tillämpning, en 
application, mehi1 man med da forsystem menar deit maskinella utru.stning 
som ingar i en viss datorinstallation samt, i vissa samanhat~g, de program 
som krävs för siymizig av de maskinella remsenla (systemprogram). Ett 
speciellt datasystem kan saledes implementeras, dvs realiseras eller ilflöras, 
ya olika datorsystem liksom ett speciellt datorsystem kaiz anväizhs för 
mdnga olika data.ystem. " 

Ur Bra Böckers Stora Lexikon: hd 7, (chefked. Lundh Bengt). -Höganäs, 1994 

M~itism- (lat. muttis stum), Stumhet, används ofta synonymt med elektiv eller selektiv 
mutism hos barn, ett relativt sällsynt tillstånd som karakteriseras av stumhet i många 
sociala stuationer (förskola, skola, i kamratgruppen) trots god eller mycket god förmåga 
att tala. 

Brister i inlevelseförmåga samt extrema ojämnheter i begåvningsprofilen, lätta eller 
måttligt svara utvecklingsnibningar, exklusive lindriga syn- och hörselnedsättningar, ar 
vanliga orsaker. 

Eventuellt finns ett samband mellan selektiv mutism och lindriga former av autism. 
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1. Den 20:e Februari 1996 fick jag tillstånd (muntligt) av Mikael Heimann vid 
psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Tillståndet gäilde användandet av två 
bilder: Hunden Jagar Tigern (s.20) och Lejonet jagar Svanen (s.2 1). 

2. Tillstånd fiån RFA, Stockholm: (Se B 15). 
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Högskolan 
i Borås 

Högskolan i Borås är en nationell högskola. Studenter kom- 
mer från hela landet för att studera här. Högskolan består av 
fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
områdena bibliotek och information, textil, teknik, pedago- 
gik samt data och ekonomi. 

Högskolans lokaler ligger mitt i centrala Borås. 
1977 grundades Högskolan i Borås, men de textila ut- 

bildningarna har sitt ursprung ännu langre tillbaka i den stat- 
liga Tekniska Väfskolan som inrättades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete är en expanderande del 
av högskolans verksamhet. Högskolan samverkar här med 
företag, statliga myndigheter och kommuner i Sju- 
häradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

Institutionen 
bibliotekshögskolan 

Bibliotekshögskolan har funnits i Borås sedan 1972. 
I många år var bibliotekshögskolan i Borås landets enda 

specialhögskola för bibliotekarier, men genom universite- 
tens och högskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild- 
ningar inrättats även på andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar åtta termi- 
ner), varav minst 80 poang inom ämnet biblioteks- och 
informationsveteriskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten- 
skap ges vid Göteborgs universitet. 

Institutionen bibliotekshögskolan 
-Maskolan i Boras 
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