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Sammanfattning:

Personer med utvecklingsstörning och autism har ofta behov av begåvningsstöd för att få
en mer strukturerad vardag. Utvecklingen av begåvningsstödjande tekniska hjälpmedel har
ökat mycket de senaste åren, men kunskaperna inom området är begränsade. Tekniska
hjälpmedel är ett stort ämne, vi har valt att titta närmare på Handin. Handin är en handdator
som fungerar som ett tids- och planeringshjälpmedel och som riktar sig till personer med
kognitiva funktionshinder som utvecklingsstörning och autism. Handin har en
anpassningsbar kalender som ger struktur över dagen. Där kan man lägga in aktiviteter som
tydliggörs med hjälp av bilder, dessa kan kombineras med text och syntetiskt tal. Handin
signalerar då det är dags för en ny aktivitet och visar också med kvartsursprincipen hur lång
tid det är kvar till nästa aktivitet.

Syftet med denna studie är att undersöka om elever i träningsskolan får en mer självständig
vardag genom detta begåvningsstödjande tekniska hjälpmedel.
Vi ville undersöka pedagogernas uppfattning av handdator, när det gäller elever med
utvecklingsstörning och autism i träningsskolan.

* Hur används handdatorn som ett pedagogiskt verktyg i träningsskolan?
* Vilka för- respektive nackdelar kan en handdator innebära?
*Anser pedagogerna att eleverna blir mer självständiga med hjälp av handdatorn?
* Hur kommer man att kunna använda handdatorer i framtiden?

För att undersöka pedagogernas uppfattning om handdatorn som ett pedagogiskt verktyg i
träningsskolan genomförde vi intervjuer i dialogform med öppna och kvalitativa frågor.
Urvalspersonerna valdes på grund av att de är pedagoger med erfarenhet av att arbeta med
handdator i träningsskolan. Resultatet visade att elever med utvecklingsstörning och autism
i träningsskolan får en tydligare struktur med hjälp av handdatorn. Eleven har sitt
individuella arbetsschema inlagt i handdatorn. Handdatorn ger en ökad självständighet på
grund av att den signalerar för varje ny aktivitet och påminner på så vis eleven.
Prickstapeln i handdatorn synliggör tidens gång och ger förutsättningar till att utveckla en
tidsuppfattning. Samtliga pedagoger rekommenderar handdatorn som ett pedagogiskt
verktyg i träningsskolan, för elever med utvecklingsstörning och autism. Pedagogerna
anser att skolan är en bra miljö att introducera detta begåvningsstödjande tekniska
hjälpmedel eftersom det redan finns en struktur i skolan med fasta tider för olika aktiviteter.
I diskussion tar vi även upp för och nackdelar med handdatorn.

Nyckelord: autism, handdator, självständighet, träningsskola, utvecklingsstörning

Keywords: autism, independence, mental retardation, palmtop computer, special school
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1. Inledning:

Personer med utvecklingsstörning och autism har behov av begåvningsstöd för att få en
mer strukturerad vardag. Under de senaste åren har utvecklingen av tekniska hjälpmedel
gått framåt.

Senaste 10 åren har det skett en ökad användning av hjälpmedel, liksom en ökad fokusering på
tillgänglighet av dem i samhället. Teknikutvecklingen, inte minst IT-området, skapar nya
möjligheter (Hjälpmedelsinstitutets verksamhetsprogram, 2007, s.9 ).

Vi ville därför undersöka om handdatorn kunde hjälpa elever med utvecklingsstörning och
autism i träningsskolan att bli mer självständiga. Personer med funktionsnedsättningar blir
väldigt ofta beroende av kunskapen hos professionella vad det gäller kompenserande
hjälpmedel. Åberg (1999) menar att detta gäller i allra högsta grad för personer med
utvecklingsstörning. Enligt Lindehag och Rudolfsson (1994) är det av oerhört vikt att
personer i behov av hjälpmedel får tillgång till detta för att kunna leva ett självständigt liv.
De tekniska hjälpmedlen har ökat mycket det senaste årtiondet. I denna uppsats vill vi
stanna upp och se vad det finns för styrkor respektive nackdelar i användandet av
handdatorn.
Eftersom vi båda har arbetat med handdatorer inom träningsskolan tidigare, har vi
förförståelse för ämnet. Vår ambition är att ändå förhålla oss objektiva och neutrala när vi
genomför denna undersökning. Vi kommer att inleda rapporten genom att beskriva olika
begrepp relevanta till denna studie, och varför vi har valt just dessa begrepp. På grund av
att pedagogerna vi har intervjuat arbetar inom träningsskolan med elever med
utvecklingsstörning och autism kommer vi att beskriva träningsskolan samt definiera
utvecklingsstörning och autism. Vi beskriver också vad begåvningsstöd innebär samt
datorers pedagogiska fördelar.

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om elever i träningsskolan får en mer självständig
vardag genom handdatorn.

1.2 Frågeställningar
* Hur används handdatorn som ett pedagogiskt verktyg i träningsskolan?
*Vilka för- respektive nackdelar kan användandet av en handdator innebära?
*Anser pedagogerna att eleverna blir mer självständiga med hjälp av handdatorn?
* Hur kommer man att kunna använda handdatorer i framtiden?
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2. Litteraturgenomgång och tidigare
forskning

I litteraturen har olika författare använt sig av olika begrepp vad gäller både
utvecklingsstörning och begåvningsstöd. För att undvika förvirringar definierar vi dessa
och beskriver varför vi har valt de begrepp vi använder i texten.

Begrepp såsom begåvningshandikapp, förståndshandikapp, kognitivt alternativt
intellektuellt funktionshinder samt utvecklingsstörning används av olika författare trots att
de ofta beskriver samma funktionshinder. Vi har valt att använda begreppet
utvecklingsstörning i vårt arbete, eftersom utvecklingsstörning är det officiella begreppet
som används i skollagen.

Begreppen begåvningsstöd och kognitivt stöd används synonymt av olika författare.  Vi har
valt att använda begreppet begåvningsstöd i vårt arbete.

2.1 Särskola
Enligt Skolverkets kursplaner för den obligatoriska särskolan (2002) är det barn som inte
bedöms nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda som skall
tas emot i särskolan. Inom den obligatoriska särskolan finns två parallella skolformer;
grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolans elever har oftast lindrig till måttlig
utvecklingsstörning. Elever i träningsskolan har oftast måttligt till grav utvecklingsstörning.
Träningsskolans kursplaner omfattar fem större ämnesområden; estetisk verksamhet,
kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (ibid.).

2.2 Styrdokument

I Lpo94 s.12 står följande;

Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan har utvecklat sin förmåga
*att samspela socialt
*att kommunicera genom språk, symboler, tecken eller signaler
*att hantera tid, rum, kvalitet, kvantitet och orsakssammanhang i sin omvärld
*att vara nyfiken och ta initiativ
*att medverka i och ta ansvar för återkommande aktivteter i sitt dagliga liv
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Vardagsaktiviteter
Enligt Kursplaner för den obligatoriska särskolan (2002) behövs kunskaper som främjar ett
självständigt agerande för att aktivt kunna delta i vardagslivet och uppnå en god
livskvalitet.

Ämnesområdets syfte är att utveckla förmågan att ta initiativ, planera och fullfölja uppgifter
som har betydelse i det vardagliga livet. Skolan skall i sin undervisning inom ämnesområdet
vardagsaktiviteter sträva efter att eleven;

*utvecklar självständighet i det som rör den egna personen
*medverkar i vardagliga situationer som är viktiga för det sociala livet

( s.59)

Ämnesområdet verklighetsuppfattning beskrivs i Kursplaner för obligatoriska särskolan
(2002) ge grundläggande för kunskaper om tid och rum, kvalitet, kvantitet samt orsak och
verkan, kunskaper som gör det möjligt att utveckla förståelse av begrepp och företeelser
vilket gör det lättare att agera och vara delaktig i samhället.

Utbildningen i ämnesområdet syftar till att utveckla strategier och ge redskap för att hantera
tillvaron. Erfarenheter och sociala kontakter skall utveckla kunskap om omvärlden och ge
förutsättningar för utveckling av självständighet och förmåga att reflektera, värdera och välja.
Skolan skall i sin undervisning inom ämnesområdet verklighetsuppfattning sträva efter att
eleven;

*fördjupar sin förmåga att strukturera händelser och skeenden i tid och rum utifrån egna
erfarenheter och i samspel med andra
*utvecklar sin förmåga att använda tekniska hjälpmedel

( s.62)

2.3 Definition av utvecklingsstörning

Kylén (1981) menar att man behöver veta vad begåvning är för att förstå vad
utvecklingsstörning innebär. I begåvningen byggs en verklighetsuppfattning upp genom att
sinnesupplevelserna bearbetas och ordnas av tänkandet. Sinnesintrycken ordnas i fem olika
kategorier. Man ordnar efter rum (svarar på frågan var?), tid (svarar på frågan när?),
kvalitet (svarar på frågan vad?), kvantitet (svarar på frågan hur mycket?) orsak (svarar på
frågan varför?).  Ordnandet i dessa kategorier utvecklas som ett resultat av biologisk
mognad i samspel med gjorda erfarenheter. Förmågan att utföra tankeoperationer och
förståelsen för och användandet av symboler såsom bilder och språk (ibid.).

Lindström och Wennberg (1999) menar att den lägre abstraktionsförmågan i tänkandet kan
leda till svårigheter i att förstå och använda abstrakta symboler som bokstäver och siffror.
Att hantera pengar, lära sig att läsa och att förstå tid kan därför bli för svårt.
Utvecklingsstörda personer kan dessutom ha problem med att förstå samband mellan orsak
och verkan, och att föreställa sig något man inte själv upplevt. Dessutom innebär den lägre
abstraktionsförmågan svårigheter i att sortera ut viktig information och att generalisera.
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Lägre kapacitet i korttidsminnet ställer till problem i det vardagliga livet. Det är svårt att
hålla mycket i minnet samtidigt, att hantera information, att bedöma och göra abstrakta
jämförelser samt att komma ihåg eller komma på saker (ibid.).

Enligt DSM IV definieras utvecklingsstörning som;

a) Intellektuell funktionsnivå som ligger klart under genomsnittet, dvs ett IK-värde på 70 eller
lägre vid individuell testning (för spädbarn en klinisk bedömning av att intellektuell
förmåga ligger signifikant under genomsnittet).

b) Samtidigt förekommande brister i eller nedsättning av adaptiv förmåga (dvs personens
förmåga att uppfylla den kulturella gemenskapens åldersanpassade krav) i minst två av
följande avseenden: kommunikation, ADL-färdigheter, boende, socialt/interpersonellt,
nyttjande av offentliga resurser, målinriktning, studier, arbete, fritid, hälsa och personlig
säkerhet.

c) Debut före 18 års ålder.

(Sandbaum, 2001, s. 3)

2.4 Definition av autism

Gillberg och Peeters (1999) påpekar att tre viktiga kriterier för att diagnosen autism ska kunna
ställas enligt DSM IV. Dessa kriterier är bristande ömsesidig social interaktion, bristande ömsesidig
kommunikation (verbal och ickeverbal) samt bristande fantasi, vilket visar sig som en begränsad
beteenderepertoar. Det är när dessa tre symptomgrupper uppträder samtidigt som de brukar nämnas
Wings triad. Enligt författarna har 80 % av alla personer med autism också utvecklingsstörning.

Enligt DSM IV definieras autism på följande sätt:

1. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande
sätt:
a) Påtagligt bristande förmåga att använda icke-verbala beteenden såsom ögonkontakt,

ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen.
b) Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån.
c) Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (till exempel

visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse).
d) Brist på social eller emotionell ömsesidighet.

2. Kvalitativ nedsättning av kommunikationen, vilket visar sig på minst ett av följande sätt:
a) Försening eller total avsaknad av verbal språkutveckling (ej tillsammans med försök att

kompensera genom alternativ kommunikationssätt, som gester och mimik).
b) Hos individer med adekvat tal, en markant nedsättning av förmågan att inleda och

uppehålla en konversation med andra människor.
c) Stereotypt och repetitivt språkbruk eller idiosynkratiskt språk.
d) Avsaknad av varierad, spontan låtsaslek eller socialt härmande lek som motsvarar

utvecklingsnivån.
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3. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket tar
sig minst ett av följande uttryck:
a) Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma

i intensitet eller fokusering.
b) Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer.
c) Stereotypa och upprepade motoriska manér (till exempel vifta eller vrida händerna eller

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen).
d) Enträgen fascination inför delar av saker (s.37).

Enligt Gillberg och Peeters (1999) har barn med autism ett stort behov av en mycket tydlig
och förutsägbar omgivning. Tid är här en mycket viktig strukturaspekt. Abstrakta
tidsrymder kan göras förutsägbara genom hjälpmedel som synliggör tidens gång, som
arbetsscheman och klockor. Det visuella stödet ger förutsägbarhet i tid och rum, och det ger
trygghet. Dessutom stöder det utvecklingen av kommunikation. Auditiv verbal information
kan vara för abstrakt och är dessutom obeständig. Konkreta föremål eller bilder ger ett
visuellt stöd, de visar vad som ska hända och ger stöd för minnet. Med hjälp av ett tydligt
visuellt stöd menar de att självständighet kan uppnås (ibid.).

Alin Åkerman och Liljeroth (1998) menar att den pedagogiska metodiken för elever med
autism, och därmed utformningen av undervisningen för dessa elever, måste byggas upp
utifrån kunskaper om autism och en medvetenhet om vad som är viktigt för eleven att
kunna i framtiden. Autism innebär ett annorlunda sätt att reagera på sinnesintryck. Det
annorlunda tänkandet och brister i kommunikationsförmågan påverkar inlärningsförmågan.
Undervisningen måste därför skapa möjligheter att öka elevens förmåga att uttrycka behov,
önskemål och känslor.

När en elev inte talar behövs förtydligande med konkreta föremål, tecken och bilder (s.91).

Alin Åkerman och Liljeroth (1998) menar att en stor svårighet är att personer med autism
inte vet eller ofta glömmer vad de ska göra. Dagens upplägg måste därför vara klar och
tydlig så att personen verkligen förstår vad som förväntas av honom eller henne. I många
skolor startar dagen med samling och avslutas ofta med en genomgång av dagens
aktiviteter. Detta markerar start och avslutning, och bygger upp elevens förväntningar inför
vad som ska hända. För att tydligt strukturera dagen ordnas alla aktiviteter utifrån ett
individuellt arbetsschema, där olika föremål eller bilder används för att signalera de olika
aktiviteterna. Det är viktigt att utveckla självständighet i det som rör den egna personen.
Vardagsaktiviteter är ett eget ämnesområde i träningsskolans kursplan. Det är skolans
ansvar att lära eleverna att klara hygien, klädsel och måltider men även andra vardagliga
aktiviteter, som att åka buss och gå i affärer. Eleverna tränar dessa förmågor i skolan,
genom att dessa läggs in som aktiviteter på schemat.

All utveckling och inlärning sker genom upprepning. Eleven behöver uppleva det som ska läras
gång på gång (s.111).
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2.5 Tidsuppfattning/ självständighet

Svensk och Jönsson (1994) menar att kunna klockan inte är detsamma som att ha
tidsuppfattning, att veta hur lång tid det är kvar till en aktivitet och hur mycket man hinner
göra under den tiden.

. ..problem att förstå tid är ofta en avgörande begränsning. Personen med förståndshandikapp
blir inte självständig, även om han kan utföra alla enskilda moment själv, om det samtidigt
krävs, att någon står bredvid och talar om när det är dags (s.18 ).

Davies, Stock och Wehmeyer (2002) menar att personer med utvecklingsstörning behöver
lära sig att hantera tid och att använda ett personligt schema för att uppnå ökad
självständighet. När man ska utföra en aktivitet eller uppgift självständigt måste man veta
vad man ska göra, men också hur man ska göra, steg för steg.  Dessutom måste man veta
när man ska göra det. För att kunna åka buss på egen hand krävs det att man vet vilken tid
det är dags att göra sig i ordning för att hinna med bussen, vilken tid det är dags att gå
hemifrån till busshållsplatsen och vilken tid bussen kommer. Den bärbara handdatorn kan
öka självständigheten hos personer med utvecklingsstörning genom att den signalerar när
en ny aktivitet börjar, och visar med en bild på displayen vad som ska hända.

There are two basic elements in task performance: what to do and when to do it (s.359).

Enligt Lindström och Wennberg (2004) kan självständighet bli verklighet, men detta kräver
att personer med utvecklingsstörning får sin självklara rätt till sådana hjälpmedel som kan
kompensera för deras funktionsnedsättning.

2.6 Begåvningsstöd

Enligt Lindström och Wennberg (1999) kan begåvningsstöd vara att visa konkret med ett
föremål vad som kommer att hända härnäst, eller att förstärka det man säger med tecken
eller bilder. Men också att säga det man menar, bokstavligt talat och att ge information i
lagom stora portioner, och att hjälpa till att rikta uppmärksamheten på den information som
är viktig.  Miljön ska vara så lugn som möjligt, så att inga ljud stör koncentrationen.
Begåvningsstöd kan också vara att inte använda uttryck som ”om en stund”, ”snart” utan att
beskriva det på ett sätt så att tiden blir mer konkret.

Enligt Malmberg och Nicolauo (2005) är syftet med begåvningsstöd ökad
självständighet. Genom begåvningsstöd skall självständigheten öka gällande utförande
av aktiviteter och brukarens rätt att påverka och ha kontroll över sitt liv och sin vardag.
Den som är personal kan tycka att rutiner och struktur är styrande, medan det kan
underlätta självständigheten hos en person med utvecklingstörning. Begåvningsstöd kan
vara allt ifrån arbetssätt och metod till produkter, t ex enkla anpassningar för att märka
upp miljön, eller bilder som stöd för minnet och kommunikation.
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Begåvningshjälpmedel beskrivs som produkter som kompenserar för den nedsatta
begåvningen. Hjälpmedlet kan förenkla genom att strukturera omgivningen genom ett
schema för att ge tydlig och konkret information om vad som ska
hända. Eftersom många elever i särskolan saknar läs- och skrivförmåga har bildanvändning
stor betydelse.

Syftet är att ge personer med utvecklingsstörning optimala förutsättningar för lärande (…)
Träning att hantera ett hjälpmedel kräver ofta en strukturerad inlärningsperiod och skolan är
en idealisk miljö att lära sig dessa färdigheter (s.9).

Bond, Danung, Gatu, Liljeberg, Lindström och Wihlborg-Rannek (2002) beskriver bilder
som begåvningsstöd, såsom en metod där olika typer av bilder används på ett systematiskt
sätt för att underlätta förståelse, tänkande, minne och kommunikation för personer med
intellektuella svårigheter.

Begåvningsstöd kompenserar för funktionsnedsättningen i begåvningen. Det kan vara allt
från tekniskt avancerade apparater som datorer, anpassade datorprogram och styrsätt till
bilder av olika slag. Men det kan också vara arbetssätt, attityder och förhållningssätt hos
den personal, som har till uppgift att stödja brukaren. Pedagogen ska prata tydligt och
konkret, förstärk gärna med hjälp av bilder och/eller tecken som stöd.

( http://www.klaramera.nu/sidor/1.htm, 2008-04-28, kl 21.20)

Enligt Carlbeckkommittén (SOU 2004:98) är begåvningsstöd i form av hjälpmedel,
läromedel och begåvningshjälpmedel av avgörande betydelse för utveckling och lärande.
De menar att all pedagogisk verksamhet och därmed kunskapen om begåvningsstöd, samt
funktionen kring dessa, bör ha en central roll i undervisningen. Hjälpmedel skall vara en
naturlig del av utbildningen för personer med utvecklingsstörning. Begåvningshjälpmedel
är till både för att de skall klara av skoluppgifter full ut, men också för att bidra till mer
inflytande och självständighet, kontroll över sin vardag och eget lärande. Sammantaget
anser författarna att begåvningshjälpmedlen behöver utvecklas för barn, unga samt vuxna
med utvecklingsstörning (ibid.).

http://www.klaramera.nu/sidor/1.htm
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2.7 Datorn som ett begåvningshjälpmedel

Lidström och Zachrisson (2005) beskriver datorn som ett viktigt redskap i skolans
undervisning då den ger en struktur som är bra för många. Datorn kan användas för att
träna upp olika förmågor, och bör därför ses som ett verktyg i barnets utveckling. Datorns
styrka menar de, är att det oftast är roligt att träna och lära sig saker med hjälp av datorn.

Heimann (1997) skriver att många lärare tidigare känt sig främmande inför den nya
tekniken men under 1990-talet skedde en förändring, och alltfler blir allt villigare att prova
dess möjligheter. Datorer fångar barnens uppmärksamhet, och genom detta ökar
motivationen och koncentrationen underlättas.  Fördelen med datorer är att det inte krävs
social kompetens för att använda dem, de är tydliga och förutsägbara samtidigt som barnet
ges en aktiv roll. Datorn ska ses som en resurs och att använda datorn innebär att man får
tillgång till en ny pedagogisk möjlighet. Med datorns hjälp kan förmågor tränas, samspel
och kommunikation kan förbättras och beteendestörningar minskas. Fler fördelar med
datorn är att den strukturerar träningen genom att den reagerar konsekvent i alla situationer.
Den repeterar och ger tydlig återkoppling. Dessutom ger datorn visuellt stöd.

För barn med utvecklingsstörning har undersökningar även visat att datorer kan bidra till att
skapa en optimal inlärningssituation (s.53).

Enligt Davies, Stock och Wehmeyer (2002) har det ökade användandet och spridningen av
teknik i samhället bidragit till att nya produkter som kan kompensera för kognitiva
svårigheter finns på marknaden.

The widespread growth and the use of technology by most people to assist in routine time-
management and scheduling activities constitutes another means of offering visual (and audio)
aides to schedule adherence and introduces a means to mitigate the negative impact of cognitive
limitations on time-management and scheduling tasks for people with mental retardation.
(s.359).

Furniss, Lancioni, Rocha, Cunha, Seedhouse, Morato och Wadell (2001) menar att
planeringsschemat i handdatorn gör det möjligt för personer med utvecklingsstörning att
öka sin förmåga att utföra arbetsuppgifter mer självständigt då all viktig information ligger
samlade i handdatorn i form av schemabilder.

The capacity of the system to “cluster” instructions offers a further method to assist users to
develop in independence (s.285).

Stock, Davies, Davies och Wehmayer (2006) menar att databaserad teknologi har potential
att öka utvecklingsstörda personers förmåga att utföra olika uppgifter på egen hand.

Computer-based technologies have been effective as a means of increasing capacity for
adolescents and adults with intellectual disabilities across multiple domains, including
vocational and employment skills, augmentative communication, orientation and mobility and
independent living skills. (s.39).
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2.8 Beskrivning av en handdator; Handi

Handi är en handdator som fungerar som ett begåvningsstödjande hjälpmedel och vänder
sig till personer med kognitiva funktionshinder inklusive utvecklingsstörning. Handin har
en anpassningsbar kalender som ger struktur över dagen. Där kan man lägga in aktiviteter
som tydliggörs med hjälp av bilder, dessa kan kombineras med text och syntetiskt tal.
Handin signalerar då det är dags för en ny aktivitet och visar också med kvartsursprincipen
hur lång tid det är kvar till nästa aktivitet.

( http://www.gewa.se/svensk/produkter/tid/Handi/handi2.html, 2005-04-28, kl 22.22)

( Gatu, 2005 -04-01, kl.22.25)                                     (www.gewa.se , 2005-04-01, kl. 22.22)

( www.handitek.se, 2005-04-28, kl 22.30 )

Handdatorn är en liten manick, som man behändigt bär med sig i fickan, en dator i miniformat,
som alltid finns till hands och som aldrig tröttnar på att svara!

( Lars-Åke Berglund, Allt om hjälpmedel, nr 2, mars 2001)

http://www.gewa.se/svensk/produkter/tid/Handi/handi2.html
www.gewa.se
www.handitek.se
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2.9 Fördelar med en handdator

Enligt Gatu (2005) ger handdatorn ökad självständighet genom sitt planeringsstöd
Kalendern; tillvaron blir överskådlig, brukaren får ordning på dagen, vet vad som ska
hända och kan förbereda sig. Kalendern ger stöd så att brukaren inte missar viktiga tider.
Genom att brukaren kan se hur lång tid det är kvar kan brukaren klara aktiviteter
självständigt.  Det blir synligt hur lång tid de olika momenten tar, till exempel att komma
iväg på morgonen. Kalendern kan vara ett minneshjälpmedel, som gör att personen känner
sig mer kompetent. Det kan gälla olika aktiviteter under dagen, men också sådant som
händer mera sällan, till exempel att beställa klipptid, betala räkningar eller att städa ur
kylen. Handdatorn ger ökad trygghet; genom att det planerade skrivs in blir det bekräftat
och personen kan kolla flera gånger att det verkligen står. Det är också en trygghet för
anhöriga att veta att brukaren har ett hjälpmedel så att han klarar olika situationer själv, till
exempel passa tider. Handdatorn är jagstödjande (den ger säkerhet). Att klara sig själv
medför att man inte på samma sätt blir utsatt för omgivningens kontroll vilket ger möjlighet
att utveckla sitt självförtroende. Personal kan göra mer stimulerande saker och tjatet
minskar.
Handdatorn ger stöd för ett mer professionellt bemötande. Personal får ett instrument för att
bli tydligare, göra överrenskommelser om tid som personen förstår; ord som snart, strax
byts mot sätt timern på 10 minuter. Handdatorn är bärbar och lätt att ha med, och den ger
brukaren en struktur att följa.  Den är lätt att lära sig, och den behöver varken mycket eller
avancerad support. Av de fel som uppkommit under den tvååriga försöksperioden, har de
flesta åtgärdats automatiskt när handdatorn omstartats. Tydliga instruktioner på svenska på
skärmen. Aktiviteter kan läggas in som återkommande, det är tidssparande och rullar på om
ingen ändring lagts in. Handdatorn kan även anpassas för andra kognitiva funktionshinder
såsom Alzheimer, schizofreni och psykossjukdomar (ibid.).

Furniss, Lancioni, Rocha, Cunha, Seedhouse, Morato och Wadell (2001) menar att
datastödjande hjälpmedel är mer anpassade och kompensatoriska för individens behov än
schemabilder, och inspelade instruktioner.

A number of simple support technologies have been developed to assist persons with more
severe developmental disabilities to perform complex tasks. These includes use of sequences of
pictorial instructions in books or on a series of cards and use of audio-taped instructions which
the worker can play back one step at a time. These systems are simple and economical, but have
one major limitation; they are completely insensitive to the behavior of the user. If the person
with a disability accesses instructions too rapidly or too slowly and fails to co-ordinate these
with the actual sequence of steps in the physical task, the system does not compensate and
allows the user to become “lost” in the sequence of instructions. Computer-aided systems can
overcome these difficulties (s.278).
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Enligt Sandberg och Hellström (2002) blir brukaren genom handdatorn mindre beroende av
andra, blir bättre på att passa tider, får struktur, och undviker konflikter med hjälp av
handdatorn. För brukaren består beroende av anhöriga långt upp i åldrarna; de anhöriga
måste hela tiden ligga steget före brukaren när det gäller planering inför aktiviteter. Detta
sliter på relationer och leder till att brukaren blir osjälvständig.

2.10 Nackdelar med en handdator

Nackdelar med dator enligt Morell (2005) är att den är ömtålig och dyr att reparera.
Datorn kan hänga sig och batterierna kan laddas ur. Datorn är på detta sätt mera sårbar än
ett vanligt bildschema.
Dessutom menar Sandberg och Hellström (2002) att reparationen kan ta lång tid. Förarbete
krävs av personalen, de måste hela tiden ligga steget före och programmera in olika
aktiviteter i handdatorn, och vid ändringar i schemat ska personalen hinna göra dessa
ändringar i handdatorn innan brukaren kommer för att undvika oklarheter som kan bli
konflikter.

Enligt Gatu (2005) är det lätt att lägga in återkommande rutiner i handdatorn. Detta innebär
att det finns en risk att den blir styrande. Därför är det viktigt att lägga in aktiviteter som är
motiverande för eleven/brukaren. Tekniken kan krångla; handdatorn måste laddas varje
natt, handdatorn kan vara ömtålig och är inte vattentät. Den kan dessutom vara
stöldbegärlig. Vidare menar författaren att det borde finnas ett välfungerande utbytessystem
om handdatorn krånglar.
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2.11  IT och kunskap hos personal
Svensk (2001) påpekar vilken central roll personerna runt en person med
utvecklingstörning spelar. Utan deras aktiva medverkan skulle inte huvudpersonen få den
assistans han behöver. Verksamhet som bygger på personlig assistans är sårbar;
den tillit och trygghet som kan ha tagit år att bygga upp, kan snabbt fallera om viktiga
nyckelpersoner försvinner och utvecklingen av teknologisk assistans kräver ett nytänkande
på många olika nivåer samtidigt (ibid.).

Enligt SOU 2004:83 har IT-utvecklingen förändrat hela vårt samhälle. IT kan ha en särskild
betydelse för människor med funktionshinder, men nya produkter tas inte tillvara på allvar i
tillräcklig utsträckning.  Kompetensutveckling inom området IT-hjälpmedel för berörda
personalgrupper är en förutsättning. Personalen måste lära sig att ta hänsyn till den ökande
livskvalité ett hjälpmedel kan ge brukaren.

Vikten av kunskap hos personalen understryks av Furniss (2001).

Effective use of the system requires job coaches to possess not only their core skills in task
analysis and some basic computer skills, but also competence in systematic instruction.(…) Job
coaches will probably require appropriate support on both technical and instructional matters if
VICAID and similar systems are to realize their potential to increase the efficiency and hence
the accessibility, of supported employment service (s.285-286).

Gatu (2005) påpekar vikten av att personal runt personer med funktionshinder erbjuds
kompetensutveckling!

Att arbeta för ökad självständighet för personer med utvecklingsstörning kräver lyhördhet och
kunskap (s.16 ).

Enligt Hjälpmedelsinstitutets verksamhetsprogram (2007) kan rätt anpassade hjälpmedel ge
personer med flera funktionshinder ökad livskvalitet. Kunskapen om hjälpmedel för dessa
grupper behöver därför utvecklas och spridas.
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2.12  Tidigare forskning

I följande avsnitt kommer tidigare forskning kring handdatorn att behandlas. Vi hittade
dock inga undersökningar inriktat på elever inom träningsskolan. Däremot har
undersökningar riktade mot vuxna personer med utvecklingsstörning genomförts.

Gatu (2005) beskriver ett projekt i samarbete mellan FUB, Handitek AB och Habiliteringen
i Dalarna som var inriktat på arbetsinriktad habilitering för vuxna utvecklingsstörda.
Projektets syfte var att utveckla ett enkelt bärbart datorstöd för personer med kognitiva
funktionshinder, så att självständighet och delaktighet i vardagslivet ökar, samt att sprida
information om resultatet. Projektet pågick i två år, 15 personer med utvecklingsstörning
samt deras stödpersoner deltog. Varje försöksperson fick använda en handdator, deras
uppgift var att fortlöpande ge synpunkter på användandet för att utveckla produkten.
Handdatorn fick namnet Handi. Handitek har förhandlat med Gewa AB att Handi skulle
säljas och marknadsföras av dem. Flera program har utvecklats; Kvartur, Timer, Kalender
är de tre grundläggande programmen med vilka handdatorn syftar till att fungera som ett
tids- och planeringshjälpmedel. Ytterligare tre program utvecklades under projektet;
Prisräknare, Handimeny och Handiladdare; Prisräknaren är en slags miniräknare, där
brukarna skriver in olika pris för de varor de vill köpa, för att sedan kolla summan mot de
pengar som finns i plånboken. Brukaren får på så sätt veta om pengarna räcker, samt hur
mycket han ska få tillbaka. Menyprogrammet ger användaren möjlighet att växla mellan de
olika programmen Kalendern och Prisräknaren. Handiladdaren har utvecklats för PC och
gör det möjligt att enkelt lägga in ett eget urval av bilder och symboler i Handi. Gatu menar
att inställningsmöjligheterna gör att kalenderprogrammet passar personer med olika grad av
funktionshinder, det vill säga både för måttlig och lindrig utvecklingsstörning.
Resultatet visar att handdatorn har många möjligheter att fungera som begåvningsstödjande
hjälpmedel.  I de fall där omgivningen arbetat strukturerat och begåvningsstödjande, har
handdatorn haft betydelse för ökad självständighet. För att detta ska fungera för personer
med autism måste man nöta in det, så att det blir rutin. Det behövs tid och en enad
inställning i arbetsgruppen för att få kontinuitet.

Handdatorn har haft betydelse för att öka försökspersonernas självständighet samt att utveckla
en förståelse av tid.(s.2) Flera av försökspersonerna kan läsa av klockan men förstår inte hur
lång tid det är kvar. De flesta försökspersonerna har problem att planera tid. För flera är
svårigheten att komma ihåg olika aktivteter och veta när de sker (s.34). Att han själv kan se hur
lång tid det är kvar stärker hans självförtroende (s.36) . Datorn har varit en bra push, signalen
har fått honom aktiv utan att vi behövt tjata (s.57 ).

Tidstapeln på displayen synliggör tidens gång och ger tidsmedvetenhet, en känsla för tid.

Ökad tidsmedvetenhet märks när man ber försökspersonen om att göra något men svarar att nej
det hinner jag inte, för det är bara en prick kvar (s. 55).
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Början och slut på en aktivitet har åskådliggjorts. En försöksperson kunde läsa av klockan
men inte tänka att han har bråttom, översätta vad lite tid kvar betyder och vad man hinner
på en viss tid. Detta har inneburit att konflikterna blivit färre, och brukarna har blivit bättre
på att klara förändringar.  Viktigt att omgivningen är medveten om att det är en process så
att man inte avfärdar hjälpmedlet direkt. Bra om man lär sig använda handdatorn själv
först. Viktigt att bemöta personen positivt, det måste upplevas motiverande för brukaren att
använda hjälpmedlet och att göra det som datorn säger. Att klara flera moment i vardagen
självständigt stärker självkänslan. Att veta vad som ska hända ger trygghet. Det finns ett
klart samband mellan en positiv stödperson och hur användandet av handdatorn har
fungerat för brukaren (ibid.).

Furniss, Lancioni, Rocha, Cunha, Seedhouse, Orato och Wadell (1999) har undersökt
handdatorn som begåvningshjälpmedel för sex personer med utvecklingsstörning. De ville
se om handdatorn kan hjälpa personerna att kunna genomföra arbetsuppgifter. Resultatet
visade att samtliga personer arbetar snabbare och gör färre misstag. Påminnelsefunktionen i
handdatorn uppmanar brukarna att utföra sina arbetsuppgifter. Författarna påpekade vikten
av att det fanns handledare som kunde programmera handdatorn systematiskt, efter
personens förutsättning.

.…have found the system more effective than booklets of pictorial instructions in supporting task
performance by persons with severe disabilities. (s.59)

Enligt Furniss (2001) spärrades blädderfunktionen i version 2 för att hindra brukaren att
rikta intresset för kommande aktiviteter på schemat och istället fokusera på den aktuella
arbetsuppgiften och slutföra denna.

In evaluations of version 1 of the system, some users would press the palmtop key repeatedly
throughout this period and would thus eventually display the next instruction without having
completed the preceding task step. To discourage such behavior, in version 2 of the system
keypresses during the minimum period not only maintained the current instruction but also re-
set this period, thus ensuring that the next instruction could not be accessed until the user had at
least ceased key-pressing for the minimum time necessary to complete the vocational task step

(s.281).

Davies, Stock och Wehmeyer (2002) undersökte om tolv utvecklingsstörda personers kunde utföra
sina arbetsuppgifter självständigt med hjälp av handdatorn . Resultatet visade att handdatorns
”prompting system”, som uppmanade att gå till nästa steg, ökade deras förmåga att följa schemat på
egen hand.

Achieving greater independence for individuals with mental retardation depends upon the
acquisition of several key skills, including time-management and scheduling skills. (…) The use
of a portable schedule prompting system to increase independence and self-regulation in time-
management for individuals with mental retardation was examined. (…) Results demonstrated
the utility of a Palmtop computer with schedule prompting software to increase independence in
the performance of vocational and daily living tasks by individuals with mental retardation
( s.358).
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3. Metod:
3.1 Upplägg i stort:
Vi valde att hålla oss till det fenomenografiska förhållningssättet.

Patel och Davidson ( 2002 ) menar att detta förhållningssätt är att identifiera och upptäcka
saker i den intervjuades livsvärld. Där även uppfattningen om hur ett fenomen upplevs,
som i vår studie, användandet av handdatorn i den pedagogiska miljön. Intervjuaren kan
inte ha ett bestämt svar innan intervjun eller avgöra om det svar du får är det rätta svaret.

Syftet med en fenomengrafisk analys riktas mot hur fenomen i omvärlden uppfattas av
människor (s.33).

3.2 Undersökningsmetod
Vi genomförde kvalitativa intervjuer i dialogform med öppna frågor. Enligt Trost (2005)
ges då intervjupersonerna utrymme att beskriva sin uppfattning om ämnet. I detta fall
hjälpmedlet och arbetet med detta. Vi spelade in intervjuerna på band, för att kunna
koncentrera oss på dialogen istället för att anteckna. För att kunna citera intervjupersonerna
skrev vi sedan ner intervjuerna ord för ord och jämförde dem med varandra. Resultatet
kommer att redovisas nedan i sammanfattad form.

3.3 Målgrupp och urval
Vi intervjuade åtta pedagoger (tre förskollärare, och fem specialpedagoger) på en
träningsskola i södra Norrland. Vi valde dessa personer på grund av att de är pedagoger
med erfarenhet av att arbeta med handdator i träningsskolan. De pedagoger som vi har
intervjuat arbetar i två arbetslag, runt två klasser. Varje klass har en klassföreståndare och
en resurslärare som båda är utbildade specialpedagoger. I det här fallet är det de båda
resurslärarna som är IT-ansvariga på skolan. Förskollärarna jobbar i klassen under skoltid
men även på fritids inom skolbarnsomsorgen.

Det finns tre elever på denna träningsskola som använder handdator: Två tonårspojkar
(Handi sedan ht-00 respektive ht-05) och en flicka på lågstadiet (Handi sedan ht-07).
Eleverna har en utvecklingsstörning i kombination med autism. Ingen av dem har ett
verbalt språk. Samtliga elever har bildförståelse, och de har använt bilder som
begåvningsstödjande hjälpmedel innan. Timstock, vanlig dator, äggklockor, tecken som
stöd nämns också som exempel på hjälpmedel som använts tidigare för att få en tydlig
struktur under skoldagen.

3.4 Genomförande
Vi kontaktade först skolans rektor och beskrev syftet med undersökningen samt för att få
ett godkännande. Därefter skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 1) till de tilltänkta
intervjupersonerna. Vi tog sedan personlig kontakt med var och en och bokade in tider för
intervju. Vi var båda närvarande under intervjuerna. Utgångspunkten var intervjufrågorna
(se bilaga 2), men spontana följdfrågor ställdes vid behov. Intervjuerna genomfördes efter
överrenskommelse på skolan för att underlätta deltagandet för intervjupersonerna och för
att effektivast ta vara på tiden. Samtliga intervjuer genomfördes inom ramen av 60 minuter.
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3.5 Intervjuanalys

Vi har bearbetat resultaten enligt den fenomengrafiska analysmetoden, som består av fyra
steg .

1. Bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck.

2. Uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna.

3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier.

4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet

(Patel & Danielsson, 2002, s.33)

3.6 Etiska aspekter
Vi skickade ut ett missivbrev till de tilltänkta skolorna där vi informerade om
undersökningens syfte (informationskravet) och att deltagandet var frivilligt
(samtyckeskravet). Vidare upplyste vi respondenterna i detta brev om att svaren vi fått
kommer att behandlas utan identitetsuppgifter (konfidentialitetskravet) och att materialet
kommer att användas till en c-uppsats på Stockholms Universitet (nyttjandekravet).
(Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet, Elanders Gotab)

3.7 Validitet och reliabilitet
Vi anser att valet av metod har en god validitet, det vill säga att vi har undersökt det vi
avsett att undersöka.

Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka… vi måste veta att vi har god
validitet. Dels måste vi göra det på ett tillförlitligt sätt, vi måste ha god reliabilitet

(Patel & Danielsson, 2002, s.85).

Bandupptagningarna av intervjuerna renskrevs ordagrant.  Vi sökte efter likheter och
skillnader i utsagorna och kategoriserade därefter dessa. Svaren sorterades sedan in under
de olika frågeställningarna som låg till grund för undersökningen.

”När vi har samlat in information i ett forsknings-, utrednings- eller utvecklingsarbete behöver
vi systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att kunna besvara de frågor vi ställt”

(s. 109)

Våra egna erfarenheter och värderingar ligger till grund för hur vi har tolkat det insamlade
materialet. Vi avsåg under hela processen att hålla oss objektiva och neutrala till ämnet för
att inte gå in i vår yrkesroll.
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4 Resultat
I den följande resultatredovisningen kommer de åtta intervjuade pedagogerna att benämnas.
Pedagog A- H. Intervjupersonerna har olika lång erfarenhet av att arbeta med handdatorer,
från ett år till åtta års erfarenhet. Den första handdatorn köptes in efter en
hjälpmedelsmässa (ID dagarna) i Stockholm 1999. Det var en modell som kallas Handi 1,
en ny modell från Handitek, som Gewa hade i sin monter. Den väckte stort intresse hos den
IT-ansvarige specialpedagogen som besökte mässan.

Pedagog H: Jag blev eld och lågor. Det här är något för våra elever, framtidens möjlighet helt
enkelt!

Vid intervjuanalysen utkristalliserades sex övergripande huvudkategorier bestående av ett
till tre underkategorier. De sex huvudkategorierna var; Handdatorn under skoldagen, Att
introducera handdatorn, Utveckling hos eleverna, För- och nackdelar, Omgivning, Framtid

4.1 Handdatorn under skoldagen

Enligt pedagogerna använder eleverna handdatorn under hela skoldagen. Den är till hjälp
till att strukturera upp dagen och är även ett tidshjälpmedel. Den främsta uppgiften är att
eleven skall bli mer självgående och oberoende av pedagogen. Varje elev har ett
individuellt arbetsschema inlagt i handdatorn i form av bilder, som visar de olika
aktiviteterna under skoldagen.

Pedagog E: När de kommer till skolan på morgonen, så går de in och sätter på sig handdatorn
och den har stått på laddning under natten. De använder den i ett bälte och de trycker igång
den. Och då kommer en schemabild på vad som skall göras precis den tiden.
Eleven själv trycker fram själv och hör även en röst som säger vad som skall göras och även
tidsprickar så eleven ser tiden under pågående lektion.
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4.2 Att introducera handdatorn

Några av pedagogerna var inte med vid introduktionen av handdatorn, så de vet inte riktigt
hur det gick till. De som varit med, gjorde inte så stor sak av det utan hängde på datorn och
var med som ett pedagogiskt stöd och uppmuntrade eleven. Det är viktigt att lägga in
aktiviteter på schemat som väcker intresse för att ge eleven motivation att använda
handdatorn. Pedagogerna anser att det är bra att starta i skolmiljön där det finns en tydlig
struktur. Enligt läroplanen ska eleven utveckla sin förmåga att använda tekniska
hjälpmedel.

Pedagog H: Perfekt här i skolan. Vi skall ha strukturerat i skolan. Det är perfekt att introducera
handdatorn och som den är här! Miljön är anpassad till handdatorn. Skolans värld är bra för
handdatorn. Det står i läroplanen att vi skall introducera tekniska hjälpmedel.

Pedagog D: Vi hängde på henne handdatorn en dag när vi hade lagt in alla bilder. Vi skulle inte
göra så stor sak av det och det har fungerat väldigt bra, men jag har märkt att hon inte är lika…
den är ju ett rent tidshjälpmedel för henne, och hon går ju på bilderna och talsyntesen i
handdatorn (… )
Vi har tagit ner dessa bilder från bildschemat och har nu dem i handatorn.
Vi tog ner bildschemat, det var uppe de första veckorna parallellt med handdatorn… så vi hade
både och, men sedan blev vi rekommenderade att bara använda handdatorn för att få se hur hon
liksom skall ta det då, så då tog vi bort bilderna.

4.2.1 Mål och förväntningar

Personalen jobbar mot samma mål med handdatorn . Det främsta målet att eleven skall blir
mer självständig. Det är här viktigt att personalen har ett intresse för handdatorn. Att
personalen tror på en utveckling hos eleven, och ser möjligheter till utökade
användningsområden i framtiden, i ett långsiktigt perspektiv.

Pedagog A: För den här eleven är det är ju för att hon ska kunna bli mer självständig och få en
bättre tidsuppfattning, och därför att hon behöver en struktur. Det är väl syftet med det hela.

4.2.2 Samsyn

I dagsläget har pedagogerna samsyn kring målet med handdatorn. Tidigare var det inte så;
en del hade större intresse än andra. När positiva resultat skett hos en elev har nyfikenhet
väckts hos all personal. Det ökar intresset för att lära sig handdatorn och att prova
användandet på flera elever.

Pedagog E: Ja i det stora, men sedan att vi kan olika mycket om handdatorn. För det är ju som
en liten dator, som man måste lära sig, den är ju svår och man måste verkligen träna. Men i
grunden har vi samsyn.
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4.3 Utveckling hos eleverna
Samtliga pedagoger kan rekommendera Handin till elever med autism och
utvecklingstörning. Man måste ändå utgå från varje individ. Elever med
utvecklingsstörning och då främst autism behöver struktur och blir självständigare av det.
Handdatorn passar bra in i skolmiljön som redan har en tydlig struktur och bestämda tider
för olika aktiviteter. Samtliga pedagoger vill se en utveckling med Handin över andra delar
av dagen dvs. hemma/fritids osv.

4.3.1 Självständighet
Eleverna har enligt pedagogerna blivit självständigare och klarar med hjälp av handdatorn
av mer saker utan stöd av personal. Eleverna blir lugnare av strukturen i handdatorn och
tjatar ej om vad skall hända utan genomför aktiviteter självständigt.

Pedagog H: Ja absolut. Tryggheten att veta vad jag skall göra när jag skall göra någonting. Att
inte behöva ha en personal som tjatar, nu skall vi gå dit osv. Elev kan själv gå! Små saker som
att klara sig själv. Att veta när jag skall gå och inte ha en massa vuxna omkring mig helt enkelt,
som stöd liksom att bli påmind och komma ihåg.

4.3.2 Struktur

Samtliga intervjupersoner var överens om att strukturen verkligen har blivit smidigare än
tidigare då bilder skulle bäras med ständigt! Strukturen fanns redan hos eleverna genom ett
individuellt schema med bilder. Handdatorn är ett smidigare sätt att använda
schemabilderna.

Pedagog G: Jag tycker att det är en otrolig hjälp. Eleven slipper fråga och tjata om vad händer
sedan och sedan… nu kan vi som personal hänvisa till handdatorn osv. Eleven blir lugnare och
får strukturen via handdatorn. Det är det som gäller och det är det som är strukturen! Det är
bara att följa. Det är klart vad eleven skall göra. Vi slipper allt tjat. Nu är det här som gäller.
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4.3.3 Tidsuppfattning

Här hade pedagogerna olika uppfattning. De menar att detta med elevernas tidsuppfattning
är svårt att bedöma, svårt att mäta.

Pedagog G: Jo om man tänker så här, den eleven som har timstock nu, så ser vi en utveckling för
att eleven följer tiden på prickarna och kan vänta. Eleven blir inte orolig. Plötsligt ser eleven
tiden. Det blir förutsägbart. Kan titta på prickarna om tiden. Här har vi sett en utveckling i
tidsuppfattning. Ingen stress, ingen oro, han kan sitta och vänta tills den larmar. Det är en
framgång!

Pedagog H: En elev upplever jag som intresserad och medveten om. Han går nu in i
handdatorn, han går tillbaka, han går framåt och tittar kommande vecka och sådär va och ja,
som tyder på att han mer en tidskoll. Han tittar hela tiden när aktiviteten skall börja Och det
upplever jag att han har fått mer en känsla för tid.

4.3.4 Pedagogiska konsekvenser

Det är mindre material för eleven och pedagogen att hålla reda på. Handdatorn ökar elevens
självständighet och initiativtagande. Det leder till att pedagogen får mer tid till annat, till
exempel att arbeta en-till-en med elever.

Pedagog F: Handdatorn fungerar bättre för henne än ett vanligt schema(…) för att hon påminns
av signalen hos handdatorn. Det gör man ju inte av ett vanligt bildschema.

Pedagog H: Mycket enklare för personal. (…) Man har alla bilder i handdatorn. Du behöver
inte springa i pärmar och plocka och leta bilder, komma ihåg att sätta upp dem på morgonen
eller förbereda på dagen före för alla elever. Du har ett grundschema som ligger i handdatorn
och är det någon ändring så är det bara att klicka in och ändra.. enkelt om du kan det!
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4.4 För- och nackdelar

4.4.1 Fördelar
Fördelar med handdatorn är enligt pedagogerna att eleven får en bättre struktur och blir mer
självgående. Tiden synliggörs. Eleverna kan inte plocka bort bilderna och ”möblera om”.
Datorn är liten och behändig, den är lätt att ha med sig. Alla elever blir självständigare.
Handin pushar på elever så att de inte fastnar i aktivitet. Man kan hitta bra lösningar för
eleven med hjälp av handdatorn. Handdatorn driver på eleverna.

Pedagog B: Fördelen är ju att hon inte kan plocka bort korten och slänga dom nånstans, för nu
ligger dom i Handin, och hon har den med sig.

4.4.2 Nackdelar

Nackdelar är enligt pedagogerna att den kan gå sönder om eleven inte är försiktig. Det kan
ta tid att få den lagad. En elev kan fiffla med den och lägga om strukturen, omprogrammera
den. Om det blir en ändring i schemat, gäller det att pedagogen ändrar till ny aktivitet i
handdatorn. Annars kan eleven bli förvirrad då schemat inte stämmer. Om en elev jobbar
snabbare eller långsammare än upplägget i Handin, så kan det också bli förvirrande.

Pedagog A: Nackdelen är att den måste ju laddas och den måste ju programmeras, måste finnas
nån som gör det. Det är ju ingen stor nackdel men.. det är ju lättare med bilderna på det viset.

Pedagog E: Ja; det är nackdel när den går sönder. Är eleven forcerande i sina rörelser och
slänger sig så går ju den sönder om man inte har jättebra skydd. Nu har det ju utvecklas nya
och bättre skydd till den… men en Handi krossades väldigt i glaset. Den krånglar som alla
andra datorer. Batteri laddar ur osv.… men man får köpa nya batterier. Inte så billigt, men så
är det.

Pedagog G: Den största nackdelen är det att vi i personalen måste hela tiden tänka att om vi
förändrar strukturen i vardagen, så måste vi komma ihåg att ändra i datorn vid byte av aktivitet.
Vi måste komma ihåg fort att gå in och ändra det då! Annars blir det ett stress moment om
handdatorn larmar för fel aktivitet! Att ändra aktivitet ligger ju hos pedagogen. Det är bara det
att man måste komma ihåg det, att ändra! Ibland missar man ju, att ställa in, eller något
gammalt ligger kvar, så blir det tokigt. Men det är lätt och snabbt att ändra… det är mer minnet
att komma ihåg att ändra. Vi i personalen får hjälpas åt!(…) Det känns skönt att vi kan den.
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4.4.3 Om handdatorn går sönder

Handdatorn har stor inverkan på eleven. En elev mår väldigt dåligt utan handdator och blir
orolig. Eleverna får återgå till ett arbetsschema med bilder för att få en struktur över dagen
och för att få veta vad som ska hända.

Pedagog C: Mm. Det har ju hänt, och det funkar ju i och med att man inte.. man kan ju inte
förlita sig bara på den tekniska utrustningen, man måste ju ha även tecken som stöd och andra
bilder (... ) Man kan ju ha samma bilder som ligger i handdatorn.. och så kan man ju använda
timstock istället då, om eleven är väldigt beroende av att veta när tiden tar slut.

Pedagog G: För våra elever så är det en stor frustation. De handdatorer som vi har nu är
ganska gamla och har börjat krångla en del t.ex. batterier osv.
Är eleven utan handdatorn så blir det en oro. De vet inte vad de skall göra och hur, då kommer
eleven och frågar… det ser vi på en gång. Det blir alltså en stor oro utan handdatorn om vad
som skall hända och det blir mycket  att titta på. Vi har schema som sitter handskrivna, så att
man, om handdatorn ej fungerar, så att man skall kunna gå dit…. och vi har bilder gjorda också
såklart… men då får man inte in den här tidsstrukturen. Då måste man hela tiden sätta timstock.
Det blir inte detsamma som om eleven har tillgång till handdatorn, så det är inte bra.

4.5. IT och personal

4.5.1 Teknisk support
Gemensam uppfattning är att IT- pedagogerna på skolan kan lösa de flesta problemen.
Personal hjälper varandra. Det finns inga reservdelar, så om den går sönder och måste
skickas iväg, så kan det ta tid att få tillbaka handdatorn. Ibland kan dock hjälp fås från
leverantören. Batterier kan vara dåliga och är dyra att köpa nya.

Pedagog G: Först och främst vänder vi oss till de två IT ansvariga som vi har på skolan, oftast
så räcker det, vi klarar att reda ut det med dem. Annars vet jag att den ena IT ansvarige har
kontakter, som man kan få support av. Men än så länge har det inte vara några problem. Vi har
så många IT ansvarig och duktiga människor på it på skolan!

4.5.2 Pedagogens inställning till handdatorn

Samtliga intervjupersoner anser att pedagogens egen inställning har stor betydelse för
elevens inställning till handdatorn och därmed elevens motivation till att använda den.

Pedagog A: Jaa, det tror jag..  för att om man tycker själv att det är bra.. så är det alltid tycker
jag, när man jobbar med barn..  i lärande situationer, att de.. om personalen är positiv och tror
på det så förmedlar man det. Det är tyst förmedling. Så kan man inte eller tycker det är jobbigt
då blir det inte lika välkommet tror jag.
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Pedagog H: Ja det är klart det har, om man har ett intresse. Är man negativ till introduktionen
till ett hjälpmedel, så är det klart att det inte blir bra. Det hör ihop. Som jag har intresse av
pedagogik och teknik, funktionshinder och göra en koppling tillsammans! Då måste man ha det
intresse. Att se eleverna (…) Att se framtiden. Den här tekniken är ju inte fulländad, men se
framåt med intresse.

4.5.3 Fortbildning

Personalen är i det stora hela självlärda, men får också handledning genom IT-ansvarig.
Har fått lagt ner egen tid för att lära sig handdatorn. Med den nya Micro Rolltalken får
klasslärare utbildning och en del förskollärare.

Pedagog A: Nej, måste jag svara.. för det har vi inte.. Nej. Alltså.. vi har ju fått en liten
instruktion hur en.. så.. men jag kan inte programmera den till exempel, om jag skulle behöva
programmera om den, men det ligger ju lite hos mig också.. faktiskt. Jag får lägga tid på det...
(…) Men så är det ju alltid, att man måste prioritera..

Pedagog F: Nej. Vi är nog självlärda allihopa tror jag…. Vi lär av varandra. Det är inte så
många som kan programmera. Jag har själv inte fått någon utbildning.

4.6 Omgivningens reaktioner

Omgivningen är positiva och nyfikna på Handin. Föräldrar och övrig skolpersonal har ett
stort intresse. Stöd och uppmuntran från ledning på skolan. Familjer har ansökt om att få
Handi som ett personligt utskrivet hjälpmedel. Men det kan vara en lång process att få
Handin som ett personligt hjälpmedel via Habiliteringen. Därför är det viktigt med
dokumentation; pedagogerna bör kontinuerligt utvärdera användandet av handdatorn.

Pedagog D: Föräldrar har varit väldigt positiva och vi har jättestöd från ledning och att vi har
fått köpt in de här. Svårigheterna är att sälja tankar och funderingar till habiliteringen och att
eleverna får stöd och hjälp där. Att föräldrar måste brottas med habiliteringen själv för att få
detta hjälpmedel utskrivet personligt. Det här är ju skolans dator som vi har här.

Pedagog F: Familjer och föräldrar är positiva till datorn och alla hjälpmedel. Även positivt från
ledningen. Positiva reaktioner om man är på stan osv. folk tittar och är nyfikna



- 27 -

4.7 Framtiden

4.7.1 Framtidsmål i användandet av handdator
Genom intervjuerna ser vi att det finns en stor framtid i den nya handdatorn Micro Rolltalk
(se bilaga 3) som blir mer kommunikativ och med fler detaljer i struktur genom
undermenyer. Fler handdatorer köps in på skolan. Intresset och framgången med Handin
smittar av sig och sprids till andra skolor med elever i behov av struktur. Pedagogerna
behöver tid och intresse, men också fortbildning. Pedagogerna anser att handdatorn bör
användas på andra ställen än skolmiljön och även för andra personer än elever på
träningskolan. Handdatorn kan vara till stor hjälp för eleven under hela dygnet.

Pedagog A: Jag tror ju att det är ett hjälpmedel att satsa på, det tror jag. Och jag tror att det är
jätteviktigt att utbilda personal. Dels..  ja, att man lär sig att hantera den själv, att all personal
kan göra det… Man kan ju hamna i såna situationer att man måste programmera om den, och
då är det viktigt att man fått den introduktionen.

Pedagog G: Ja absolut. Även på t.ex. grundsär, alla elever som har svårt med tidsuppfattning
och veta var man skall gå/göra. Jag ser en stor vinst. Fler borde satsa på detta hjälpmedel!
Många elever skulle kunna bli otroligt självgående med handdator! Det är ett bra hjälpmedel!
Man tänker den nya Micro Rolltalk. Det är ett stort steg i utvecklingen… den är en helt annan
typ av handdator… du får in mer detaljer… du kan ha/ lägga in känslor. (…)Man kan fråga en
elev som är orolig. Vad känner du, glad/arg/ledsen osv. Då har du allt där. Allt runt eleven! På
alla lektioner. Saker som skall tas med till olika aktiviteten. Sånt kan eleven se och kunna klara
det själv med hjälp av! Detta gäller den nya handdatorn! Det är framtiden av handdatorn! Du
kan ha med dig den hela dygnet! Lov osv. För att få struktur! En handdator är till stor hjälp! Du
skall vara medveten om att handdatorn är ett hjälpmedel och den skall inte ta bort personer.
Eleven har rätt till att få handledning och hjälp/stöd av en person. Jag menar, man skall inte tro
bara för att eleven har handdator, så då kan eleven flytta hemifrån och klara sig själv. Det skall
man vara medveten om och det är ett hjälpmedel med teknik och allt vad det innebär och kan
krångla. Det fungerar ju oftast, men man skall vara medveten om att man kan inte bara lämna
eleven själv en hel dag med handdatorn. Det är ett bra komplement och ett bra hjälpmedel!
Absolut och en stor nytta för oss alla. Jag är positiv!

Pedagog H: Handdatorn är ett nytt sätt att tänka, vi är bara i startgroparna ännu. Jag tycker att
vi i särskolan skall vara med i matchen av utvecklingen. Det har vi alltid varit dåliga på att
hänga med tekniska hjälpmedel och tid. Ett redskap, som vi måste få in ett tänk på…. som
Vigotsky och sätta i ett kunskapssammanhang så kanske det blir lättare för folk att ta till sig. Ta
handatorn vidare till grundskolan. Målet är självständighet och tänket för elevens bästa och för
deras framtid och rusta dem för det. Våra elever har svårt för tid..  (…) Du kan göra mycket
med handdatorn. Det är bara din fantasi som kan sätta stopp. Utveckla vidare med intresse!
Anpassa till varje elevs behov. Ramen kring dagen är viktig med handdatorn. Det kan vara
fördel med handdatorn för vikarie, när handdatorn ringer så påminner den alla. Det blir en röd
tråd i verksamheten.
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4.8 Resultatsammanfattning
Syftet med denna studie var att undersöka om elever i träningsskolan får en mer
självständig vardag genom handdatorn.

Enligt pedagogerna använder eleverna handdatorn under hela skoldagen. Den är till hjälp
för att strukturera upp dagen och är även ett tidshjälpmedel. Den främsta uppgiften är att
eleven skall bli mer självgående och oberoende av pedagogen. Eleverna har enligt
pedagogerna blivit självständigare och klarar med hjälp av handdatorn av mer saker utan
stöd. Samtliga intervjupersoner var överens om att strukturen har blivit tydligare än
tidigare, då bilder skulle bäras med ständigt! Strukturen fanns redan hos eleverna genom ett
individuellt schema med bilder. Handdatorn är ett smidigare sätt att använda
schemabilderna genom att det blir mindre material för eleven och pedagogen att hålla reda
på. Med hjälp av handdatorn ökar elevens självständighet och initiativtagande. Pedagogen
får mer tid till annat. Pedagogerna anser att det är bra att starta i skolmiljön, där det finns en
tydlig struktur. Enligt Kursplanen för obligatoriska särskolan (2002) ska eleven utveckla
sin förmåga att använda tekniska hjälpmedel.

När det gäller tidsuppfattning hade pedagogerna olika uppfattning. Några av pedagogerna
ansåg att det var svårt att bedöma om eleverna fått bättre tidsuppfattning, men flertalet
pedagoger menade att eleverna har utvecklat sin känsla för tid med hjälp av strukturen i
handdatorn, tack vare signalen som påminner om ny aktivitet samt prickstapeln som
synliggör tidens gång. Handdatorn har stor inverkan på eleven. En del pedagoger menar att
en elev mår väldigt dåligt utan handdator och blir orolig. Eleverna får återgå till ett
arbetsschema med bilder för att få en struktur över dagen och för att få veta vad som ska
hända.

Några av pedagogerna var inte med vid introduktion av handdatorn, så de vet inte riktigt
hur det gick till. De som varit med gjorde inte så stor sak av det, utan hängde på datorn och
var med som ett pedagogsikt stöd och uppmuntrade eleven. Personalen är i det stora hela
självlärda. De har fått lagt ner egen tid för att lära sig handdatorn. Med den nya Rolltalken
får klasslärare utbildning och en del förskollärare. Gemensam uppfattning är att IT-
pedagogerna på skolan kan lösa de flesta problemen. Personalen hjälper och lär av
varandra.

Fördelar med handdatorn är enligt pedagogerna att eleven får en bättre struktur och blir mer
självgående. Tiden synliggörs och eleverna kan inte plocka bort bilderna och ”möblera
om”. Datorn är liten och behändig, den är lätt att ha med sig. Alla elever blir
självständigare. Handin pushar på elever, så att de inte fastnar i aktivitet. Man kan hitta bra
lösningar för eleven med hjälp av handdatorn.

Nackdelar är enligt pedagogerna att den kan gå sönder om eleven inte är försiktig, och det
kan ta tid att få den lagad. En elev kan fiffla med den och lägga om strukturen,
omprogrammera den. Om det blir en ändring i schemat gäller det att pedagogen ändrar
schemat i handdatorn för annars kan eleven bli förvirrad. Om en elev jobbar snabbare eller
långsammare än upplägget i Handin, så kan det bli förvirrande om handdatorn signalerar
för en ny aktivitet, innan eleven är klar med tidigare uppgift. Det finns inga reservdelar, så
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om den går sönder och måste skickas iväg så kan det ta tid att få tillbaka handdatorn. Ibland
kan dock hjälp fås från leverantören. Batterier kan vara dåliga och är dyra att köpa nya.

Samtliga pedagoger kan rekommendera Handin till elever med autism och
utvecklingstörning eftersom elever med utvecklingsstörning och autism behöver struktur.
När schemat ligger i handdatorn, så blir de självständigare genom att en signal uppmanar
eleven att gå vidare till nästa aktivitet. Handdatorn passar bra in i skolmiljön som redan har
en tydlig struktur och bestämda tider för olika aktiviteter.

Samtliga pedagoger vill se en utveckling och framtid med Handin över andra delar av
dagen dvs hemma och på fritids osv, de menar att handdatorn kan vara till stor hjälp för
elevens under hela dygnet.

I dagsläget har pedagogerna samsyn kring målet med handdatorn. Tidigare var det inte så;
en del hade större intresse än andra. När positiva resultat skett hos en elev har nyfikenhet
väckts hos all personal. Nu jobbar personalen mot samma mål med handdatorn . Det
främsta målet är att eleven skall blir mer självständig.Samtliga intervjupersoner anser att
pedagogens egen inställning har stor betydelse för elevens inställning till handdatorn.
Omgivningen är positiva och nyfikna på Handi, detsamma gäller föräldrar och övrig
skolpersonal. Familjer har ansökt om att få Handi som ett personligt utskrivet hjälpmedel.
Personalen får gott stöd och uppmuntran från ledningsgruppen på skolan.
Inom snar framtid kommer en ny handdator; Micro Rolltalk att börja användas på skolan.
Berörd personal får just nu introduktion i hur den används. Pedagogerna ser stora
möjligheter i den nya handdatorn Micro Rolltalk som blir mer kommunikativ och med fler
detaljer i struktur genom undermenyer. Intresset och framgången med Handin smittar av
sig och sprids till andra skolor med elever i behov av struktur. Pedagogerna behöver tid och
intresse, men också fortbildning. Pedagogerna anser att handdatorn bör användas på andra
ställen än skolmiljön och även för andra personer än elever på träningskolan. En av
tonårspojkarna har fått egen ny handdator utskriven som ett personligt hjälpmedel. Detta
innebär att skolans handdator frigörs till ytterligare en elev, som får möjlighet att prova.
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5. Diskussion
5.1 Metoddiskussion
Vi anser att intervjuer var en lämplig metod för att få den information vi sökte. Vi fick svar
på våra frågor; metoden gav en god validitet. Valet av öppna frågor ledde till givande
samtal mellan oss och intervjupersonerna.

Trots att det i undersökningen endast var åtta pedagoger (tre elever), som delgivit oss sin
uppfattning om handdatorn som pedagogiskt verktyg i träningsskolan, anser vi att resultat
ger en god reliabilitet.

Vi bedömer att vårt syfte med undersökningen är uppnått och att vi har fått svar på våra
frågeställningar. Utgångspunkten var fenomenografiskt förhållningssätt. Kvalitativa
intervjuer i dialog form med öppna frågor där intervju personerna ges utrymme att beskriva
sin uppfattning utifrån ämnet. Trost (2005) Vår förförståelse har hjälpt oss att ställa
relevanta frågor.

5.2 Resultatdiskussion
I enlighet med Furniss (1999) och Gatu (2005) anser samtliga intervjupersoner att
”prompting system” är mer effektivt än bildschema, eftersom handdatorn signalerar vid
varje ny aktivitet. Detta ger eleven en bra ”push”, om vad denna skall göra. Genom
”prompting system” blir eleven självständigare och kan ta mer egna initiativ. Enligt Svensk
och Jönsson (1994) blir ingen självständig om någon står bredvid och talar om när det är
dags för ny aktivitet. En elev lyssnar inte på signalen, troligtvis vänjer sig eleven med
ljudet på samma sätt som man gör med lukt osv. Eleven måste bli påmind av personal att
titta på displayen inför kommande aktivitet. För att detta skall komma att fungera så måste
hon reagera på signalen. Pedagogerna provar därför nya signaler för att hitta ett sätt att få
eleven att uppmärksamma att en ny aktivitet börjar och därefter titta på schemat i
handdatorn .

Personalens introduktion av handdatorn är viktig. De behöver sitta ner och träna i lugn och
ro för att träna på att lägga in aktiviteter i handdatorn, här finns inga genvägar. Pedagogen
måste prioritera sin tid. Pedagogerna har fått lära varandra. Handledning kan fås av skolans
två IT-pedagoger. Teknisk support går att få från tillverkarna vid behov. Kommunen har
även tillgång till IT-service.
De pedagoger vi har intervjuat har alla en positiv inställning till tekniska hjälpmedel och är
nyfikna och intresserade av de nya möjligheter som tekniken innebär. Ett mål enligt
kursplanen för obligatoriska särskolan (2002) är att eleven ska utveckla självständighet,
samt att utveckla sin förmåga att använda tekniska hjälpmedel. Syftet med begåvningsstöd
är att öka självständigheten (www.klaramera.nu, 20050501, kl:19.27)

En av pedagogerna nämner att det är vårt uppdrag enligt kursplanen för obligatoriska
särskolan är att introducera tekniska hjälpmedel. Vi trodde fler skulle nämna detta eftersom
kursplanen för obligatoriska särskolan (2002) är vårt styrdokument. Elevernas IUP
(individuella utvecklingsplaner) ska ju utgå från kursplanen för obligatoriska särskolan,
läroplanen.  Detta var dock ingen direkt fråga under intervjuerna utan kom upp spontant.
SOU2004:83 säger att det är viktigt att ta till vara på tekniska hjälpmedel och de

www.klaramera.nu
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möjligheter som tekniska hjälpmedel kan innebära. Kompetens utveckling är A och O
enligt SOU2004:83. Pedagogerna skall ta tillvara på den nya utvecklingen av hjälpmedel.
Det kommer dock alltid att finnas en kunskapslucka hos personalen, då utveckling av
tekniska hjälpmedel sker fort.

Pedagogens inställning påverkar introduktionen. Gatu (2005) och intervjupersonerna är
överrens om att pedagogens inställning påverkar elevens motivation till att använda
handdatorn. Intresset hos pedagogerna i omgivningen växer när man ser att elever
utvecklas med hjälp av handdatorn.  Det är viktigt att pedagogerna har samsyn i
användandet av handdatorn, när det gäller mål och förväntningar. Alin Åkerman och
Liljeroth (1998) samt Malmberg och Nicolaou (2005) menar att skolans miljö är idealisk
för introduktion av tekniska hjälpmedel eftersom det finns en tydlig grundad struktur i
skolan. Samtliga pedagoger poängterar också att skolans struktur lämpar sig för att
introducera handdatorn.  Struktur fanns tidigare med bildschema, men det är enklare nu när
bilderna finns i handdatorn som eleven bär med sig i en liten väska fäst vid bältet. En
pedagog beskrev att eleven hade sitt gamla bildschema parallellt med handdatorn under
introduktionen

Alin Åkerman och Liljeroth (1998) påpekade att inlärning sker genom upprepning, utifrån
detta perspektiv är det helt i sin ordning att eleven ”leker” med handdatorn, och bläddrar
fram och tillbaka i sitt schema. Genom denna övergående process, när eleven trycker fram
aktiviteter som ska hända senare under skoldagen enligt schemat, och får eleven grepp om
strukturen och möjlighet att förstå tid. Alltså ger handdatorn på detta sätt förutsättningar för
att eleven ska kunna utveckla tidsuppfattning. Furniss (2001) spärrade dock denna funktion
eftersom han menade att brukaren skulle koncentrera sig på att utföra den aktuella
arbetsuppgiften, och inte bry sig om några aktiviteter längre fram i tiden.
Vi märkte att pedagogerna svarade olika på frågan om de hade märkt någon utveckling av
tidsuppfattning hos eleven. Några av pedagogerna i vår undersökning tyckte att detta var
svårt att mäta, och var därför osäkra på om eleverna hade utvecklat tidsuppfattning. Utifrån
deras resonemang kan vi ändå utläsa att just det faktum att eleven bläddrar framåt till
kommande aktiviteter på schemat, visar att de faktiskt har fått en känsla för tid. Man kan
uppleva att eleven gör annat än det som schemat säger, men troligtvis är detta övergående,
en utvecklingsfas. Upprepning ger inlärning menar Alin Åkerman och Liljeroth (1998)
Bläddrandet kan vara intensivt under en inledande period men sedan avtar detta enligt Gatu
(2005). Det är viktigt att pedagogen är medveten om vad det innebär, att detta kan leda till
utveckling i tidsuppfattning.

Alin Åkerman och Liljeroth (1998) skriver om att olika slag av tekniska lösningar kan
överbrygga svårigheter med tid, till exempel timstock.  Bilderna som eleverna använde
innan gav struktur, men för att få tidsuppfattning krävs det bilder i kombination med en
timstock alternativt kvartsur, för att tiden ska bli synlig och för att eleven ska få en signal
som påminnelse för att komma vidare. Timstock/kvartsur måste hela tiden justeras, ställas
om vid varje ny aktivitet. Finns flera elever i klassen, blir detta tidskrävande för pedagogen.
Allt detta finns redan inlagt i handdatorn, vilket gör att energi kan läggas på andra saker
som att jobba en till en med elever. Två pedagoger delar samma uppfattning när det gäller
eleverna; att de har utvecklat en tidsuppfattning. Det är en framgång för eleven som känner
mindre stress och oro. Varje aktivitet som är inlagd i handdatorn ger eleven en bekräftelse
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på att det verkligen kommer att hända. Därför är det viktigt att snabbt ändra i schemat om
en aktivitet ställs in för att undvika förvirring.

Eleverna använder handdatorn under hela skoldagen och följer arbetsschemat i den. Elever
med utvecklingsstörning och autism är i behov av en tydlig strukturerad vardag. Det ger en
trygghet att veta vad som ska hända. Samtliga pedagoger kan därför rekommendera
handdatorn som ett begåvningsstödjande hjälpmedel i träningsskolan.  Alin Åkerman och
Liljeroth (1998) samt Gillberg och Peeters (1999) påpekar att struktur är viktig för barn
med autism och att tid här är en viktig strukturaspekt.

Svensk och Jönsson (1994) och Heimann (2002) menar att datorn ska ses som resurs, en ny
pedagogisk möjlighet. Samtliga pedagoger anser att handdatorn hjälper eleverna att bli mer
självständiga, och energi kan därmed läggas på annat i den pedagogiska verksamheten, till
exempel att arbeta en-till-en med någon elev. Fördelar är att alla bilder redan ligger i
handdatorn, den är liten och smidig att bära med sig. Strukturen blir tydligare med hjälp av
handdatorn, som också ger förutsättningar att utveckla tidsuppfattning. Tack vare att den
signalerar för varje ny aktivitet blir eleven mer självgående, och kan utföra aktiviteter på
egen hand utan att personalen behöver påminna.

Enligt Morell (2005) och Gatu (2005) är nackdelen att batteri kan laddas ur och om du
glömmer ladda, så kan det bli problem om du inte har ett extra batteri.  Om datorn går
sönder så kan det vara svårt att hitta reservdelar, reparationer kan ta tid. Om handdatorn
skulle vara borta en vecka, så får eleverna gå tillbaka till det ursprungliga arbetsschemat
med bilder, kombinerat med timstock.

Lindström och Wennberg (1999), samt Kylén (1981) menar att utvecklingsstörda har svårt
med korttidsminnet vilket ställer till problem i det vardagliga livet. Bilder ger stöd för
minnet. Alla elever på träningsskolan kan ej använda handdatorn. Det krävs att de har
bildförståelse. Det krävs också en pedagog för att hantera handdatorn. Handdatorn är ett
tekniskt begåvningshjälpmedel och skall inte ersätta mänsklig kontakt. Det poängterar även
flera av pedagogerna i vår undersökning.

Pedagogerna vill se ett bredare användande av handdatorn i framtiden, till exempel inom
skolbarnomsorgen, hemma och på fritiden. Skolan har köpt in två stycken nya handdatorer
som heter Micro Rolltalk. Samtliga pedagoger ser framemot att prova den på fler elever.
När elever får personligt utskrivna handdatorer frigörs skolans, vilket innebär att flera
elever får chans att prova.

Pedagogernas mål och förväntningar på handdatorn är att eleverna ska bli självständigare.
Enligt Kursplaner för den obligatoriska särskolan (2002) skall eleven utveckla
självständighet i det som rör den egna personen, fördjupa sin förmåga att strukturera
händelser och skeenden i tid samt utveckla sin förmåga att använda tekniska hjälpmedel.
Enligt Sandberg och Hellström (2002) och Gatu (2005) blir brukaren mindre beroende av
andra med hjälp av handdatorn, får en bättre struktur. Brukaren blir också bättre på att
passa tider, vilket leder till färre konflikter med omgivningen.

Det har varit svårt för oss att vara objektiva i detta arbete. Eftersom det endast finns
begränsad mängd forskning när det gäller användandet av handdatorn, känner vi under
skrivandets gång att vi har ett budskap att förmedla. Vi vill gärna presentera och sprida
information om handdatorn, som vi ser en stor framtid i. Det behövs mer och bredare
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forskning om handdatorn i vardagen hos utvecklingsstörda, inte bara inom träningsskolan.
Det här är ett relativt nytt forskningsområde i Sverige. Det finns ingen tidigare forskning
om barn och handdatorn. Vi hoppas att vi har väckt intresse hos några genom våra resultat i
denna undersökning.

5.3 Slutsatser
Resultatet i den här studien visar att eleven blir mer självständig med hjälp av handdatorn.
Handdatorn ger elever med utvecklingsstörning/autism i träningsskolan en självständigare
skoldag genom att den signalerar för varje ny aktivitet. I handdatorn finns en tydlig struktur
och ett individuellt schema med bilder. Prompting system är mer effektivt än ett vanligt
bildschema. Det krävs ett bildschema i kombination med timstock för att ge samma effekt
på eleven. Eleven bär med sig Handin och behöver inte återvända till schemat efter varje
aktivitet. Displayen visar en prickstapel som tydliggör tidens gång. Detta ger
förutsägbarhet, stöd för minnet och tydlighet om vad som ska hända.
Eleven kan på egen hand gå vidare till nästa aktivitet. Visuellt och auditivt stöd, bilder kan
kombineras med ljud och text. Olika sorters bilder används efter behov. Introduktion av
personalen är mycket viktigt. Pedagogens inställning till hjälpmedlet kan påverka elevens
motivation och intresse för att använda hjälpmedlet.
Eleverna har utvecklat en högre grad av självständighet med handdatorn än med det
tidigare bildschemat. Genom handdatorn har strukturen blivit tydligare, och eleverna har
fått förutsättningar att utveckla tidsuppfattning. Reaktioner från omgivningen är positiva,
föräldrarna är nöjda med att deras barn får prova ett nytt hjälpmedel.  Ledningen stöttar och
uppmuntrar pedagogerna.
Begåvningsstödjande tekniska hjälpmedel utvecklas ständigt, och det kan därför vara svårt
att hänga med i utvecklingen. Pedagogens inställning till ny teknik har stor betydelse och
därför är fortbildning oerhört viktigt. Kunskap om funktionsnedsättningens pedagogiska
konsekvenser krävs också, för att se vilka möjligheter handdatorn erbjuder. Eleverna kan
bli väldigt beroende av handdatorn, vi anser att pedagogerna bör vara medvetna om denna
risk. I detta arbete utgår vi från den pedagogiska verksamheten på en träningsskola, men
handdatorer kan också användas av vuxna utvecklingsstörda på boende och daglig
verksamhet. Man måste komma ihåg att handdatorn inte kan ersätta mänsklig kontakt,
eleverna behöver också eleverna träna på socialt samspel inför framtiden.

5.4 Förslag till fortsatt forskning
Vårt förslag till fortsatt forskning är därför att se utvecklingen av användandet av
handdatorn.  Det skulle vara intressant att göra en jämförelse av Handin som i första hand
är ett tids- och planeringshjälpmedel, och Micro Rolltalk som syftar till att ge personer med
utvecklingsstörning/autism större kommunikativa möjligheter. Micro Rolltalk har
undermenyer med ett stort urval av alternativa bilder för kommunikation som kan användas
vid aktiviteten ”välja” eller för att ge tydliga instruktioner för varje enskilt moment i en
aktivitet, steg för steg. Det går att välja vibration istället för signal vid byte av aktivitet.
I Micro Rolltalk finns även en sms funktion som gör att man kan skicka meddelande med
bilder som omvandlas till text på mottagarens mobil.
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Institutionen för specialpedagogik

Till pedagoger som arbetar med handdatorn inom
träningsskolan.

Vi är två studenter som läser en överbryggande kurs i specialpedagogik vid Stockholms Universitet.
Under vårterminen -08 kommer vi att skriva en C–uppsats, där vi vill undersöka hur elever i
träningsskolan får en mer självständig och strukturerad vardag genom begåvningsstödjande
tekniska hjälpmedel under skoldagen. Vi avser att titta närmare på:

”Handdatorn som ett pedagogiskt verktyg”.

För att kunna utföra vår studie, vore vi tacksamma för Er hjälp.
Ni är nyckelpersoner med unika kunskaper och erfarenheter.
Vi kommer att ta kontakt med Er för att ta reda på om ni kan tänka er att medverka i studien. Om ni
samtycker kommer vi till Er skola för att göra en intervjustudie enligt överenskommelse.

Det är naturligtvis frivilligt att delta i vår undersökning, men Era svar är mycket värdefulla för oss.

Svaren vi får, kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn på skolor eller personal kommer
att nämnas i uppsatsen. När uppsatsen är godkänd, förstörs allt insamlat materiel.

Varje enskild intervju tar max 60 minuter, på valfri plats. Vi kommer att spela in intervjuerna.

Vi tackar på förhand för visat intresse och ser framemot givande intervjuer.
Har ni några frågor, kontakta gärna oss.

Med vänliga hälsningar:

Maria Pettersson John                                                        Anna Solem

Anna.Pettersson-John@student.lhs.se Anna.Solem@student.lhs.se
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Maria Pettersson John & Anna Solem
Intervjustudie inför c-uppsats
Överbryggande kurs specialpedagogik

Intervjufrågor till pedagoger inom träningsskolan
”Handdatorn som ett pedagogiskt verktyg”.

( källa bild; Gatu, 2005)

1. Hur många elever i din klass har en handdator?

a) Under hur lång period har eleven testat handdator?
b) Hur använder eleven/eleverna handdatorn under skoldagen?

2. Vilka begåvningsstödjande hjälpmedel använde eleven dessförinnan?

a) bilder som visuellt stöd
b) tydliggörande pedagogik
c) timstock
d) tecken som stöd
e) annat?

3. Hur introducerades handdatorn för eleven?

a) har alla i personalen fått handledning?
b) har ni tillgång till teknisk support vid behov?

4. Har det skett någon utveckling hos eleven när det gäller

a) självständighet
b) struktur
c) tidsuppfattning

5. Hur har det i så fall påverkat det pedagogiska arbetet kring eleven?

6. Vad skulle hända om din elev blev utan sin handdator under en vecka?

7. Vilka för- och nackdelar ser du med detta hjälpmedel?

Bilaga 2
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8. Är handdatorn ett hjälpmedel som du kan rekommendera för elever med
utvecklingstörning/autism i träningsskolan?

a) Hur fungerar det rent praktiskt i skolmiljön?

9. Har personalen haft samsyn kring målet med handdatorn?

a) Pedagogiska mål och förväntningar?
b) Omgivningens reaktioner?
c) Tror du att pedagogens inställning till hjälpmedlet har betydelse för

elevens motivation att använda det?

10. Hur ser framtidsmålen ut i användandet av handdatorn?

a) Anser du att handdator är ett hjälpmedel att satsa på i
träningsskolan?

b) Hur skulle man kunna utveckla användandet av detta
hjälpmedel?
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Kvartur ( källa: 20080428 ,kl 12.23, www.handitek.se )

Timstock  ( www.Westerstrand.se ,20080428 ,kl 12.27 )

Pecs,  ( www.brandonnoble.com, 20080428 ,kl 12.29 )

PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod som har till syfte att elever
med autism ska utveckla en riktad kommunikation med hjälp av bilder till personer i
omgivningen för att uttrycka behov, önskemål och känslor.

Bilaga 3

www.handitek.se
www.Westerstrand.se
www.brandonnoble.com
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widgit,( www.autismshopper.com, 20080428 ,kl 12.31)

widgit  ( www.teem.org.uk20080428 ,kl 12.35 )

pictogram  ( www.kommed.nu 20080428 ,kl 12.36)

pictogram

(www2.sundsvall.se/dagcenter73/Kommunikation.htm, 20080428 ,kl 12.39,)

www.autismshopper.com
www.teem.org.uk20080428
www.kommed.nu
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Micro Rolltalk
(www:falckigel.se 20080428 ,kl 12.27,)
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Stockholms universitet

106 91 Stockholm

Telefon: 08–16 20 00

www.su.se

www.su.se

