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Sammanfattning  
 
Fem vuxna personer med svår utvecklingsstörning och flerfunktionshinder i 
en daglig verksamhet valdes ut att delta i ett datorprojekt. Personer med 
utvecklingsstörning kan själva ha svårt att ge uttryck för sina behov av 
stimulans och aktivitet. Därför är det mycket angeläget att personal i den 
dagliga verksamheten kan finna meningsfulla aktiviteter för målgruppen 
som kan stödja deras aktivitetsförmåga och självbestämmande. Projektets 
huvudsakliga syfte var att bidra till att skapa kunskap om datoranvändande i 
daglig verksamhet för vuxna personer med olika grad av svår 
utvecklingsstörning och flerfunktionshinder. Ett delsyfte var att belysa 
betydelsen av datorn som aktivitet samt att studera om personerna som 
aktiva verktygsanvändare i samspel med personal kunde utveckla olika 
förmågor. Det var viktigt att aktiviteten utformades så att varje person efter 
sin förmåga, kunde prova på och använda olika kommunikations- och 
styrsätt i interaktion med sin omgivning. För att kunna använda dator som 
aktivitet för målgruppen krävdes utbildning i datorkunskap, för den personal 
som deltog i projektet. I projektet ingick fem personal, fyra som hade sin 
fasta tjänst i verksamheten och en projektledare. I projektet ingick även en 
utomstående forskare som också var handledare till personalen. Insamling 
av data för målgruppen gjordes på flera sätt som exempelvis genom 
dagboksanteckningar och videoinspelningar av aktivitetstillfällen med dator. 
Intervjuer med personal gjordes före och efter projektslut. Resultaten av 
projektet visade att samtliga deltagande personer ökade sin 
aktivitetsförmåga och sitt dator- och verktygsanvändande. Det blev tydligt 
att den pedagogik och det förhållningssätt personal använde i samspelet med 
personerna hade stor betydelse för deras utveckling och 
bemästringsstrategier. Att personerna utvecklade alternativa 
bemästringsstrategier i datoranvändandet berodde sannolikt på att 
personalen tillät och uppmuntrade detta. Resultatet av datoranvändandet 
bidrog även till en ökad dator- och teknikmognad hos personalen.  
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Bakgrund  
Vid en daglig verksamhet för vuxna personer med olika grad av svår 
utvecklingsstörning och flerfunktionshinder väcktes en idé hos personalen 
om att prova använda dator som aktivitet i den dagliga verksamheten. 
Personalen hade mycket liten erfarenhet av datoranvändning eller av 
datorbaserade hjälpmedel för funktionshindrade, och för att kunna erbjuda 
dator som aktivitet i verksamheten krävdes därför att personalen fick 
utbildning inom området. Tanken väcktes om att söka medel för ett 
datorprojekt så att personalen kunde få möjlighet att samla på sig de 
erfarenheter och kunskaper som var nödvändiga för att använda dator som 
aktivitet för målgruppen. 
 
I den dagliga verksamheten, som var förlagd i två separata lokaler på ca en 
kilometers avstånd från varandra, fanns 18 personer i åldern 21-59 år med 
svår utvecklingsstörning och flerfunktionshinder. Personerna befann sig på 
olika nivåer av aktivitetsförmåga och hade olika behov av stimulans och 
aktivitet liksom olika förutsättningar till kommunikation och förståelse för 
det verbala språket. Begränsningar i förmågan att kunna förmedla sig och ta 
emot information, är ett svårt funktionshinder. Svårigheten att göra sig 
förstådd i samspelet med andra kan medföra att människor uttrycker sin 
frustration i olika sätt att agera som aggressivitet, passivitet, oro, stress eller 
avvisning. I vardagliga situationer är det därför nödvändigt att förtydliga 
och använda symboler såsom tecken, bilder eller konkreta föremål som stöd 
för kommunikation och minne. Symbolerna ska hjälpa personen till ökad 
förståelse för ordets betydelse och att kunna förmedla sig i samspelet med 
andra. Det fanns förhoppningar hos personalen om att i aktivitet med dator 
kunde symbolstödet individuellt anpassas för att stödja och utveckla den 
sociala och kommunikativa förmågan hos personerna.  
 

Inledning 
Vuxna personer med utvecklingsstörning och flerfunktionshinder är en 
eftersatt grupp i samhället på många sätt och det finns behov av mer och ny 
kunskap om situationen och utvecklingsmöjligheterna för dem. I 
Carlbeckskommitténs utredning ”För oss tillsammans – om utbildning och 
utvecklingsstörning” (SOU 2004:98), framhålls vikten av 
kunskapsutveckling för vuxna personer med utvecklingsstörning. Vuxna 
personer med utvecklingsstörning ska, enligt kommittén, ges möjligheter att 
utvidga sina kunskaper och att utveckla sin kompetens i syfte att främja 
personlig utveckling, demokrati, jämställdhet och en rättvis fördelning. 
Kommittén menar att stor flexibilitet när det gäller mål, inriktning, innehåll 
och arbetsformer är grundförutsättningar för att kunna erbjuda vuxna 
personer med utvecklingsstörning aktiviteter som är anpassade efter deras 
villkor. En viktig faktor som nämns i utredningen är personalens kompetens 
och utbildning. 
 
I regeringens skrivelse ”Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, 
unga och vuxna med utvecklingsstörning” (Utbildningsdepartementet, 
2005/06:151) påvisas vilka förbättringar som behöver göras för en ökad 
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kvalitet och samverkan när det gäller utbildningen för barn, ungdomar och 
vuxna med utvecklingsstörning. I skrivelsen understryks ökad kvalitet och 
flexibilitet för att kunna möta de variationer när det gäller behov och 
förutsättningar som personer med utvecklingsstörning har. I skrivelsen 
betonas vikten av samverkan mellan berörda parter.  
 
Kommunikation är en socialpsykologisk process som bygger på en 
gemensam förståelse för budskapet, ömsesidig påverkan och interaktion 
(Gunnarsson, 1990). Vygotskij (1995; 2001) menar att människor lever i ett 
sammanhang och att kunnandet skapas i samspelet med den sociala 
omgivningen. Han betonar att språk och tänkande utvecklas i en social 
kommunikation och att människor är sociala och aktiva. Människans egen 
aktivitet är viktig – det är så inre processer skapas och det är då man får 
upplevelser. Vygotskij hävdar att utveckling alltid är möjlig och han 
förfäktar utvecklingstanken som central i all pedagogisk verksamhet. 
Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen betonar vikten av 
aktivitet och interaktion för personens utveckling. Den närmaste 
utvecklingszonen kan förklaras som avståndet mellan den utvecklingsnivå 
personen befinner sig på och nivån på den möjliga utveckling som skulle 
kunna aktiveras genom problemlösning under ledning av en ledare/lärare 
eller i samarbete med mer kompetenta personer. Det handlar om att utveckla 
färdigheter som ännu inte är mogna, men som befinner sig i en 
mognadsprocess. En bärande tanke hos Vygotskij är att alla människor är 
aktiva och kreativa och att alla människor ständigt befinner sig under 
utveckling och i förändring.  
 
I interaktion med andra används kommunikativa symboler som har mening i 
situationen. Symboler betyder något och används för att återge eller 
förmedla något i den sociala interaktionen med sig själv eller andra (Charon, 
1992). Vygotskij (1995; 2001) pekar på att det för aktivitet är viktigt att det 
finns tillgång till hjälpmedel eller verktyg av olika slag. Människor 
utvecklar tankar och känslor i förhållande till dessa verktyg och det är 
viktigt att verktygen är intresseväckande, utvecklande och tillämpliga för de 
personer som använder dem. Vygotskij menar att det finns två typer av 
verktyg, dels de vi använder för att utföra uppgifter av olika slag, dels 
tecken och symboler som vi använder när vi tänker. Vygotskij anser att 
människan inte bara är en användare av verktyg utan även en skapare av 
verktyg.  
 

Informations- och kommunikationsteknik som stöd  
Utvecklingen inom området IKT (informations- och kommunikationsteknik) 
går mycket snabbt (Brodin & Lindstrand, 2007). I statliga utredningar och 
propositioner framtonar ett perspektiv på IKT som viktig och nödvändig för 
den demokratiska utvecklingen och i vissa fall framhålls funktionshindrades 
IKT-användande som särskilt centralt att satsa på. Datorer och ny teknik kan 
vara ett viktigt verktyg för människor med funktionshinder genom att skapa 
förutsättningar och möjligheter till kommunikation. Gardelli (2000; 2004) 
följde under åtta år människor med funktionshinder, som lärde sig att 
använda och utveckla IKT i sina vardagssituationer. Resultaten av studien 
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visar att deltagarna i ökad utsträckning kunde ta makten över sina egna liv 
och påverka sina dagliga liv med IKT som verktyg, och de fick därmed en 
förbättrad livskvalitet. Deltagarna fick, med hjälp av IKT, större möjlighet 
att forma sina liv efter egna önskemål. De kunde i ökad utsträckning själva 
bestämma över sin situation, de kunde informera sig om vilka stödinsatser 
de hade rätt till och de kunde kontakta myndigheter för att få till stånd 
förändringar. Deltagarna gav uttryck för att IKT-användandet påverkade 
deras självbild positivt. Med IKT som stöd kunde de göra sina röster hörda 
och berätta om sina liv. Deltagarna menade att IKT-användandet medförde 
ökad social samvaro, dels över nätet med släktingar på annan ort samt med 
gamla och nya vänner, dels genom fler kontakter i fysisk bemärkelse. 
Deltagarna uppgav att IKT-användandet kunde medföra att 
funktionshindren blev mindre handikappande och de gav exempel på hur 
IKT-användandet kunde medföra förbättring av olika förmågor: förbättrad 
finmotorik och koordinationsförmåga, förbättrat minne och förbättrad läs- 
och skrivutveckling i fråga om ordförråd och stavning. Studien visade att 
funktionshinder kunde kompenseras med hjälp av IKT-användandet. 
Deltagare med rörelsehinder kunde kommunicera, söka information, handla 
och utföra vardagsbestyr bl.a. genom att styra datorn med rösten. Deltagare 
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kunde kompensera sina 
funktionshinder med stavningsprogram. Hörselskadade och blinda deltagare 
kunde kommunicera med e-post. I studien framkom även att det fanns 
hinder, i form av strukturella, ekonomiska, sociala och individuella hinder 
som försvårade eller förhindrade IKT-användandet. De omständigheter som 
framkom var problem kring teknik och hjälpmedel, ekonomiska problem, 
problem med myndigheter, vardagliga bestyr relaterade till situationen som 
funktionshindrad och problem med support och stöd. I denna studie, liksom 
i andra studier, visade det sig att den nytta IKT skulle kunna ha för 
deltagarna många gånger försvårades av mindre bra bemötande, oklara 
regelverk och dålig efterlevnad hos myndigheter av de lagar som gäller i 
samhället. Myndigheterna framhålls av några deltagare i studien inte som 
stödjande utan som hindrande.  
 
Olika program, bildsystem och styrsätt/kontaktstyrning till datorer har 
speciellt utvecklats för att kunna anpassas och användas av personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar och flerfunktionshinder. Den digitala 
bilden kan ha betydelse för minnesfunktion och språkutveckling för 
människor med funktionshinder (Bauth m.fl 1995; Danielsson, 1998, 2000; 
Sporre, 2000; Svensk, 2001). Det är vanligt att personer med kognitiva 
funktionshinder har svårt att relatera till sådant som inte är närvarande och 
som inte syns just nu. Bilder kan vara ett sätt att möjliggöra att fler saker 
blir närvarande, liksom att bilder kan bidra till ökad förmåga att prata om 
sådant som inte finns närvarande. Danielsson, Sporre och Svensk visar i sina 
studier att digitalkameran blivit ett viktigt pedagogiskt redskap, som gett 
personer med utvecklingsstörning möjligheter att utvecklas. Individuella 
bilder med personlig anknytning har använts för att illustrera dagliga 
aktiviteter och centrala människor för personen samt för att visualisera 
viktiga begrepp. Studierna visar att bilderna bidragit till större förståelse för 
viktiga företeelser i omgivningen och underlättat generalisering, vilket har 
bidragit till att personernas värld har blivit tryggare. 
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Att arbeta inom omsorgen  
Sandvin, Söder, Lichtwarck och Magnusson (1998) har studerat 
omsorgsarbetets villkor och personalens betydelse i verksamhet kring 
personer med utvecklingsstörning. Författarna pekar på ”det konfliktfyllda 
omsorgsarbetet” och belyser olika motsägelser som finns i arbetet med 
personer med utvecklingsstörning. De menar att själva identiteten som 
omsorgsarbetare kännetecknas av frustration kring konfliktfyllda traditioner 
och motsägelsefulla förväntningar. Sandvin m.fl. hänvisar till Sundet som i 
en studie lanserar begreppet ”den professionella medmänniskan” för att 
fånga den motsättning som finns mellan det ”professionella” (formella, 
regelstyrda) och det ”mänskliga” (spontana, flexibla, individorienterade). 
Sandvin m.fl. reflekterar kring de olika identiteter personal, som arbetar 
med vuxna med utvecklingsstörning, har. Dessa identiteter har, enligt 
författarna, till viss del att göra med på vilket sätt personalen väljer att lösa 
olika problem som uppstår. 
 
Sandvin m.fl. hänvisar även till Ytrehus som diskuterar personalens 
dilemma i termer av olika identiteter. Ytrehus menar att människor med 
utvecklingsstörning kan utveckla alternativa bemästringsstrategier i sitt 
sociala liv om omgivningen tillåter dem att prova på detta. 
 
Sandvin m.fl. (1998) använder begreppet ”näromsorg” som de menar är ett 
centralt begrepp som beskriver en decentraliserad omsorg, så nära 
personerna med utvecklingsstörning som möjligt. Det är en omsorg som har 
kvaliteter som värme, närhet, inlevelse och respekt, och är den identitet som, 
enligt författarna, skall prägla omsorgen för personer med 
utvecklingsstörning.  
 
Vuxna personer med utvecklingsstörning och flerfunktionshinder har ofta 
stora problem med social interaktion och samverkan såväl i den dagliga 
verksamheten som i andra miljöer. Personerna kan vara mycket känsliga och 
uppvisa rädsla, oro eller osäkerhet i situationer eller miljöer de inte känner 
igen. I arbete med målgruppen krävs därför en omsorgsfull planering med 
kontinuitet i personal, aktivitet, tid och rum för att främja en positiv 
inlärning. Livssituationen kan komma att avgöras av omgivningens attityder 
och kunskaper. Brist på kunskaper kan innebära att ett visst arbetssätt eller 
metod tillämpas generellt utan medvetenhet om den enskilde personens 
behov. Pedagogiska arbetsmetoder där förhållningssättet inriktar sig på att 
stödja en persons förmågor i aktivitet och samspel, behöver utvecklas 
(Johansson, 2001b).  
 
Det är viktigt att se vuxna med svår utvecklingsstörning och 
flerfunktionshinder som människor med utvecklingsmöjligheter (Johansson, 
1999). Ringsby Jansson (2004) menar att bristen på erfarenheter ofta är ett 
större hinder för utveckling än utvecklingsstörningen i sig. Aktiviteten ska 
bygga på att personen i interaktion med andra kan utveckla sin 
förståelse/medvetenhet om sig själv, den egna förmågan och andra objekt 
(Johansson, 2001b). Samspelet mellan personen och dess omgivande miljö 
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ska bygga på en gemensam förståelse för aktiviteten, regler och 
förväntningar på den andre. Aktiviteten ska innehålla ett växelspel mellan 
olika sätt att vara, tänka och agera samt kräva balans mellan dessa i det 
dagliga livet. Aktiviteten ska ge personen lust att upptäcka, utveckla och 
använda sin förmåga för att få kontroll över sina handlingar och sitt 
agerande i olika situationer. Personens upplevelse av mening och 
ömsesidighet blir avgörande för hur aktiviteten kommer att påverka 
personen och dennes utveckling (Reilly, 1974). Människans förmåga att 
utrycka behov och motiv för det egna handlandet utvecklas i det vardagliga 
ömsesidiga samspelet med andra, oavsett om hjärnstrukturerna är skadade 
eller inte (Carlberg, 1994). 
 
Utvecklingen hos personer med svår utvecklingsstörning går ofta långsamt 
och de kan ha behov av ständiga upprepningar för att lära (Johansson, 
2001a). Upprepningen är en procedur för att upptäcka sambandet mellan det 
egna agerandet och den återkoppling som ges (Smith, 1997). Genom 
ständiga övningar tränar vi upp vår förmåga att använda kroppen som ett 
redskap. Efterhand blir förmågan automatiserad och vi behöver inte använda 
vår energi till att tänka på vad vi gör (Sjödén, 1995).  
 
Personer med svår utvecklingsstörning och flerfunktionshinder är en svår 
grupp att arbeta med på många sätt. Arbetet kräver kunskaper, lyhördhet och 
tålamod hos personalen samt förmåga att bibehålla sin ork och motivation i 
ett tempo som många gånger är betydligt långsammare än det egna. 
Kunskaper kan vara att observera små, små förändringar i aktivitetsförmåga 
och förstå det som tecken på utveckling och högre medvetenhet. Kunskaper 
innebär även medvetenhet och förmåga att reflektera över om ett visst 
arbetssätt eller bemötande på något vis kan kränka den utvecklingsstörde 
personens integritet och självkänsla. En förutsättning för en positiv 
utveckling är att personen i samspelet kan känna trygghet och tillit. Tilliten 
utvecklas i relationer där personen bemöts som ett subjekt i samspelet och 
med ett förhållningssätt som respekterar hennes eller hans individualitet, 
behov och mognad. Vidare krävs att krav och förhållningssätt anpassas till 
personens känsloläge och förmåga till informationsbearbetning. (Johansson, 
2001b).  
 
Det är mycket angeläget att finna stimulerande aktiviteter som kan stödja 
och utveckla aktivitetsförmågan hos personer med svår utvecklingsstörning 
och flerfunktionshinder. En utgångspunkt för projektet var därför att se ifall 
datorn som pedagogiskt verktyg kunde skapa möjligheter för personal att 
erbjuda personerna meningsfull aktivitet, som kunde motivera och öka 
lusten att interagera med sin omgivning.  
 

Syfte och frågeställningar 
Projektets huvudsakliga syfte var att bidra till att skapa kunskap om 
datoranvändande i daglig verksamhet för vuxna personer med olika grad av 
svår utvecklingsstörning och flerfunktionshinder. Ett delsyfte var att belysa 
datoranvändandets betydelse för aktivitetsförmågan hos vuxna personer med 
olika grad av svår utvecklingsstörning och flerfunktionshinder. Ett annat 
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delsyfte var att belysa betydelsen av datorkunskap och utbildning för 
personalen.  
 
Frågeställningar:  

1. Vilken betydelse har dator som aktivitet och ett eget aktivt 
verktygsanvändande för en persons aktivitetsförmåga? 

2. Vilken betydelse har den pedagogik och det förhållningssätt som 
personal använder i samspelet med personerna för deras utveckling 
och bemästringsstrategier? 

3. Förändras personalens dator- och teknikmognad och i så fall på 
vilket sätt? 

4. Vilka förutsättningar finns för att integrera dator som aktivitet i 
daglig verksamhet? 

5. Vilka faktorer i den fysiska och sociala miljön kan påverka 
resultatet? 

 

Genomförande av projektet  
För att kunna erbjuda personer med utvecklingsstörning dator som aktivitet 
krävdes att personalen fick utbildning inom området, då personalen hade 
otillräckliga kunskaper i att hantera och använda dator som stöd för 
kommunikation, val och anpassning av styrsätt och programvara. Projektet 
påbörjades därför med utbildning för personalen, som inleddes med en två 
dagars grundutbildning under hösten 2004. I april 2005 genomgick 
personalen en två dagars utbildning kring datorbaserade hjälpmedel för 
funktionshindrade på Dataresurscenter i Umeå. Kunskapsinhämtning 
byggde även på litteraturstudier, sökningar på internet, studiebesök på 
särskola och på Landstingets Dataenhet med information om datorer, 
styrsätt och programvaror. Därefter följde en ”prova-på-tid” för personal att 
använda sina förvärvade datorkunskaper i den dagliga verksamheten.        
 
Under hösten 2005 påbörjades datoraktiviteten för personerna med 
utvecklingsstörning. Från de två dagverksamheterna deltog fem personer, 
två kvinnor och tre män. Aktiviteten med dator för personerna kommer i 
rapporten för enkelhetens skull vid vissa tillfällen att benämnas som 
”träning”. Ibland används ”IKT-användning” i stället för 
”datoranvändning”. Personerna kommer vid vissa tillfällen i rapporten att 
benämnas som ”deltagare”. Aktiviteten med dator schemalagdes och 
integrerades i deltagarens dagliga aktiviteter. För varje deltagare planerades 
initialt två träningstillfällen per vecka. Ett träningstillfälle kunde vara olika 
långt, från ca 30 minuter upp till en timme, beroende på individuella 
förutsättningar i aktivitetsförmåga. Deltagarna behövde i god tid förberedas 
för att träningen snart var slut, för att de i sin egen takt skulle få avsluta 
aktiviteten, logga ut och stänga av datorn. Beroende av personliga eller 
andra omständigheter i den yttre miljön kom deltagarna att ha olika många 
träningstillfällen, från 35 till 100 träningar under projekttiden. 
Datoraktiviteten under projekttiden pågick under cirka 15 månader. 
Flyttning av delar av verksamheten medförde att två av deltagarna hade 
uppehåll i sin träning under cirka fyra månader. Under projekttiden slutade 
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en deltagare på dagverksamheten och träningstiden blev för denne cirka 8 
månader.  
 

Datorrum  
För att skapa en optimal inlärningsmiljö och för att skapa igenkännande, 
samt för att begränsa flödet av ovidkommande intryck från den omgivande 
miljön, utfördes aktiviteten med dator i ett speciellt inrett rum i en av 
verksamheterna. Rummet inreddes med ett elektriskt höj- och sänkbart 
arbetsbord och en arbetsstol som enkelt kunde anpassas för varje deltagare. 
På bordet fanns endast datorn med dess kringutrustning eller annat material 
som användes vid träningstillfället samt en kamera på stativ. I övrigt var 
rummet fritt från tavlor eller annat som kunde störa deltagarens 
uppmärksamhet. 
 

Datorutrustning  
Datorrummet utrustades med en ordinär dator med XP 2000 operativsystem, 
en 17” platt skärm, en färgskrivare samt två externa högtalare med 
möjlighet att reglera ljudet. De styrverktyg/styrsätt som användes var ett 
ordinärt tangentbord, en pekskärm Magictouch 17”, två Buddy Button 
manöverkontakter som kopplades till en omkopplare (”Bläckfisken”) och en 
Trackball (rullmus) Max Kid Trac. De programvaror som användes var 
Widgit symbolskrift 2000 med svensk talsyntes samt olika CDspel som 
Abrakadabra, Timmy, Pelle svanslös och hans vänner, Gustav siffror och 
matematik samt Lek och Lär, förskolan.  
 

Videoanvändning 
Vid dokumentationen av träningstillfällena användes en digital videokamera 
som stod uppställd på ett stativ. Vid genomgången av de första inspelade 
filmerna visade det sig viktigt att placera videokameran på olika ställen i 
rummet vid inspelningen av en träningssituation. Filmkameran kunde 
placeras snett framför eller på sidan om deltagaren, i syfte att fånga och i 
efterhand kunna studera eventuella reaktioner, ansiktsuttryck och 
användandet av händerna. Kameran kunde även placeras snett bakom 
deltagaren för att filma agerandet och det som hände på skärmen. Att i en 
filminspelning kunna följa det som hände på skärmen visade tydligare hur 
deltagaren provade sig fram och sökte lösningar. Samtliga deltagare 
uppmärksammade kameran inledningsvis, tittade på den, gav någon 
kommentar eller vinkade. Ingen av dem visade några tecken på att vara 
störd över kameran vid inspelningstillfället.  
 

Symboler  
Varje deltagare fick ett eget användarnamn med bild och text samt egen 
startsida med speciellt utvalda symboler för mappar, spel eller program. 
Syftet med förfaringssättet var att ge deltagaren möjlighet att förstå 
symbolernas betydelse och att välja aktivitet. Digitala bilder överfördes till 
datorn och sparades i en individuell mapp eller fil. Bilderna kunde betraktas 
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manuellt bild för bild eller som ett bildspel. För att väcka deltagarnas 
intresse och motivation till aktiviteten påbörjades deltagares träning med 
digitala bilder på personen själv samt på andra kända personer eller miljöer. 
 

Pedagogik och förhållningssätt 
Det pedagogiska förhållningssättet hos personal är en grundläggande 
förutsättning för möjligheter till utveckling av aktivitetsförmåga hos 
personer med utvecklingsstörning (Sandvin m.fl. 1998). Det var viktigt att 
hitta lösningar och strategier med utgångspunkt för varje persons 
förutsättningar till aktivitet. Inledningsvis var det viktigt att deltagaren 
kunde känna sig trygg och successivt bekanta sig med rummet, aktiviteten 
och materialet. För att få en bra struktur på träningen var aktiviteten från 
början mer bestämd och styrd av personal. Efterhand kunde större utrymme 
ges åt deltagaren att påverka och bestämma vad hon eller han ville göra 
under ett träningstillfälle. Vid varje träningstillfälle genomfördes och 
anpassades aktivitetens svårighetsgrad till deltagarens aktivitetsförmåga. 
Aktiviteten gav stimulans men krävde också ett gensvar av deltagaren för att 
utveckla förmåga till turtagning i samspelet. Deltagarens sätt att reagera 
eller agera tolkades och besvarades för att öka förståelsen att imitera, ge 
gensvar och ta initiativ i samspel. I samspelet var det nödvändigt att 
personal kunde anpassa sina förväntningar, sin kravnivå, sitt tempo och sitt 
förhållningssätt till deltagarens förmåga att vara aktiv, men även att ge 
deltagaren tid och invänta aktivitet samt att lämna utrymme för paus och 
reflektion. Vid varje träningstillfälle var det även nödvändigt att träningen 
kunde anpassas med hänsyn till deltagarens dagsform, för att nå resultat.     
 
Samtliga deltagare behövde långa perioder med ständiga upprepningar för 
att lära. Utförandet i aktiviteten med dator kunde innehålla flera delmoment. 
Därför utformades pedagogiken som ”steg för steg-inlärning”, som att 
självständigt behärska ett delmoment innan träningen kunde gå vidare. 
Personalstödet vid inlärningen kunde innebära muntlig vägledning eller 
demonstration om aktivitetens utförande. Stödet kunde även ges som fysisk 
vägledning hand på hand, för att förtydliga och visa. Stödet kunde också 
innebära att deltagaren uppmanades att försöka och själv upptäcka vad 
agerandet leder till. När deltagaren hade förmåga att utföra ett delmoment, 
gjordes tolkningen att träningen lett till utveckling.   
 

Metod 
Datainsamlingen genomfördes med två olika utgångspunkter: Den första 
utgångspunkten rörde deltagarnas aktivitetsförmåga, som dokumenterades 
under projekttiden av den personal som hade ansvaret för respektive 
deltagares träning. Den andra utgångspunkten rörde personalens eventuella 
utveckling som dokumenterades under projekttiden av en forskare utanför 
verksamheten. 
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Datainsamling gällande deltagarna 
Deltagarna hade olika grad av utvecklingsstörning och flerfunktionshinder. 
Stora individuella skillnader i aktivitetsförmåga fanns mellan deltagarna 
före träningsstarten, och för att få en uppfattning om hur dator kan användas 
som aktivitet för olika personer, valdes deltagare med olika förutsättningar i 
aktivitetsförmåga. 
 
För varje deltagare valdes en personal att ansvara för den personens träning, 
dokumentation och filmning under hela projekttiden. I ett inledningsskede 
ombads personal att, för respektive deltagare, göra en personbeskrivning 
och beskrivning av aktivitetsförmåga före projektstarten samt redogöra för 
sina förväntningar och tankar om deltagarens möjligheter till utveckling. 
Samtliga i projektgruppen (se nedan) fick läsa det materialet och komma 
med synpunkter. Efter projektets slut författade personalen var sin rapport 
där de relaterade till denna inledande skrivning. De gjorde en ny 
beskrivning av deltagarens aktivitetsförmåga vid projektets slut. Personalen 
läste varandras rapporter liksom i vissa fall även personer utanför projektet 
gjorde. 
 
Datainsamlingsmetoderna var flera för att få en samstämmig bild av en 
deltagares aktivitetsförmåga och för att kunna bedöma eventuella tecken på 
utveckling under hela projekttiden. För att kunna jämföra eventuell 
utveckling av aktivitetsförmåga över tid gjordes skattning av nivå på 
aktivitetsutförande i aktiviteten med dator vid projektstart och löpande 
under projekttiden. Som stöd för detta användes bl.a. en mall som skapades 
av projektledaren  för att användas i det aktuella projektet (se bilaga 1).  
 
Personalens egna observationer dokumenterades i dagboksanteckningar 
efter träningstillfällena med beskrivningar och tolkningar av deltagarens 
aktivitetsförmåga, och eventuella tecken på utveckling. 
 
Videoinspelningar gjordes vid första träningstillfället och löpande under 
projektets gång. Varje filmavsnitt studerades med analyser och tolkningar 
av eventuella förändringar i aktivitetsförmåga. Projektgruppen träffades en 
halv dag i månaden för att analysera och utvärdera det insamlade 
datamaterialet för att hela tiden kunna stödja deltagaren på rätt 
utvecklingsnivå. Utfallet av träningen med dator diskuterades gemensamt 
för varje deltagare och resultatet nedtecknades av ansvarig personal. 
Jämförelser av olika filmavsnitt studerades speciellt för att stärka säkerheten 
vid tolkningen av resultaten. Dokumentationen utgjorde ett underlag för 
beskrivningen av en deltagares aktivitetsförmåga vid projektets slut.  
 
Digitalkamera användes för att fotografera deltagaren i olika situationer och 
miljöer. Fotografier togs även på personal och andra personer, som var 
kända för deltagaren.  
 

Datainsamling gällande personalen 
Projektgruppen, som genomförde datorträningen med de fem deltagarna, 
bestod av fyra kvinnor som arbetar i den dagliga verksamheten och en 
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kvinnlig projektledare för projektet. Av dem i personalen som initierade 
projektet var endast projektledaren kvar när projektet väl startades upp. Två 
av initiativtagarna till projektet hade slutat sin anställning på 
dagverksamheten innan projektstart. De fyra som då valdes ut att delta i 
projektet, förutom projektledaren, var den personal som hade sin fasta tjänst 
i verksamheten. Alla dessa fem personal deltog hela projekttiden.  
 
I projektgruppen ingick också en utomstående forskare utanför 
verksamheten som dokumenterade och utvärderade personalens utveckling i 
projektet. Forskaren var handledare för personalen och deltog också vid de 
flesta av de gemensamma videogenomgångarna. Insamling av data kring 
personalens utveckling under projekttiden gjordes genom ett flertal 
insamlingsmetoder för att få en mer heltäckande bild av deras utveckling. 
Material insamlades genom enkäter, samtal, observationer, intervjuer, 
videofilmer, telefonsamtal och e-postkommunikation. Intervjuer gjordes 
med personalen före projektstart och efter projektslut. Dessa intervjuer 
spelades in på band. Enskilda samtal och gruppsamtal genomfördes vid 
olika situationer och tillfällen under projekttiden. Dokumentationsarbetet 
förändrades under projektets gång. I början av projektet fanns planer på att 
lägga större vikt vid de individuella renodlade intervjusituationerna i början 
och slutet av projekttiden. Varefter arbetet fortskred blev det dock uppenbart 
att samtalen vid de gemensamma videogenomgångarna tillsammans med 
personalen i grupp gav mycket värdefull information om vad som hände i 
projektarbetet. Därför började bandspelare att användas även vid dessa 
videogenomgångar i grupp för att dokumentera de samtal som uppkom 
mellan personalen och de kommentarer som gjordes när projektgruppen 
tillsammans tittade igenom filmerna. Som komplement till 
bandinspelningarna gjordes kommentarer och noteringar på papper för att 
dokumentera det som hände. Gruppsamtal som insamlingsmetod har den 
fördelen att samspelet mellan samtalsdeltagarna tydliggörs. Reflektion är ett 
socialt fenomen och människor relaterar sina reflektioner till dem de 
samverkar med. Människor tar intryck av varandra och man kan se vad 
andra gör, vilket kan öka den egna motivationen. Komplementära 
insamlingsmetoder användes vid skilda tidpunkter i projektet. Även det 
material som tillkom vid telefonsamtal och e-postkommunikation mellan 
personalen och forskaren visade sig ha åtskilligt att förmedla och berätta.  
 
För att klargöra personalens ”datormognad”, dvs. datorerfarenhet och 
inställning till datoranvändning, fick de fem i personalen besvara var sina 
enkäter innan projektstart. De besvarade en enkät om egen användning av 
IKT där deras egna datorerfarenheter framkom. I enkäten ställdes frågor 
kring om, i så fall hur ofta, de använde IKT; vad de använde IKT till; om de 
såg några positiva eller negativa följder av att använda IKT; hur de såg på 
den nya informations- och kommunikationstekniken; om de tyckte att det är 
bra att IKT-användandet utvecklas i samhället; om och i så fall hur ofta de 
använde internet, e-post och chatt samt hur lätt eller svårt de tyckte att det 
var att använda internet, e-post och chatt.  
 
Personalen besvarade även var sin enkät om användande av IKT när det 
gäller personer med funktionshinder. Genom denna enkät framkom hur 
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personalen såg på användandet av IKT när det gäller människor med 
funktionshinder. I enkäten besvarade personalen frågor kring om de någon 
gång använt IKT tillsammans med personer med funktionshinder och i så 
fall hur ofta och till vad. De besvarade frågor som berörde om de i så fall 
sett några positiva eller negativa följder av att de använt IKT med personer 
med funktionshinder. De besvarade även frågor om hur de såg på 
användandet av IKT för människor med funktionshinder i allmänhet, dvs. 
om de ansåg att IKT-användandet är bra eller inte för människor med 
funktionshinder. Efter projektslut besvarade personalen samma enkätfrågor 
ännu en gång. 
 

Metodologiska reflektioner 

Videodokumentationens fördelar och nackdelar 

Personer med utvecklingsstörning har ofta en långsam utvecklingstakt och 
för den som dokumenterar kan det lätt falla i glömska hur det förhöll sig 
bakåt i tiden. Därför är videoinspelningar ett ovärderligt instrument för att 
bedöma en eventuell utveckling av en persons aktivitetsförmåga. Att ha 
tillgång till det inspelade materialet är mycket värdefullt, då filmerna kan 
ses om och om igen och man kan upptäcka och förstå företeelser man inte 
observerat tidigare. Videoinspelningar fångar verkligheten och visar 
tydligare på förändringar i aktivitetsförmåga, då jämförelser hela tiden kan 
göras med tidigare inspelat material. Att i en dagboksanteckning exakt 
kunna beskriva olika händelser som sker under en träning kan vara svårt, 
liksom att minnas i efterhand. Under en träning är man upptagen av att göra 
så många observationer att man inte hinner reflektera över allting. 
Videofilmning är en tidskrävande metod med förberedelser, inspelningar 
och genomgång av tidigare inspelat material. Filminspelningar är trots 
tidsåtgången ett bra instrument som stöd för minnet och för att förtydliga de 
dagboksanteckningar man gjort. Videoinspelningar fångar även personalens 
sätt att instruera och lära. Filmerna kan ge kunskap och medvetandegöra 
personal om det förhållningssätt man använder. 

Etiska överväganden 

Personer med svår utvecklingsstörning har inte möjlighet att själva ge sitt 
samtycke till deltagande i projekt eller videofilmning. Ur etisk synpunkt 
löstes detta genom att i varje enskilt fall informera förälder/godman om 
projektets mål och träningens syfte. Förälder/godman fick även ge sitt 
muntliga och skriftliga godkännande till deltagande och videofilmning. Det 
var viktigt att förälder/godman under inga omständigheter kunde uppleva 
det svårt att tacka nej eller avböja ett deltagande. 
 
För att undvika att deltagarna ska kunna identifieras kommer de i rapporten 
att framträda under fingerade namn, och deras ålder anges i närmaste jämt 
årtionde som 40, 50 eller 60 års ålder. Förälder/godman har fått ta del av 
resultatet för respektive anförvant och godkänt framställningen. 
Enhetschefen för verksamheten har varit delaktig vid planeringen av 
projektet. Övrig personal i verksamheten har informerats om projektets mål 
och syfte.  
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Olika faktorer kan ha påverkat resultatet av träningen och den sociala miljö 
deltagaren befann sig i – hur hon/han upplevde aktiviteten, krav, motstånd 
eller motivation. Ett etiskt dilemma som fanns vid träningens början var att 
det kunde vara svårt att motivera deltagaren till aktiviteten med dator och 
deltagaren kunde därför förhålla sig avvisande. Dilemmat är att personens 
funktionshinder kan göra det svårt för henne eller honom att förstå 
personalens mål och syfte med en aktivitet. Aktiviteten kan därför upplevas 
som kränkande för personens självbestämmande. Personer med 
utvecklingsstörning kan själva ha svårt att ge uttryck för sina behov och 
efterfråga lämpliga aktiviteter. Därför var det viktigt att personal kunde ta 
ansvaret att erbjuda personen meningsfull aktivitet som stimulerar till 
utveckling och välbefinnande, liksom att skapa en positiv miljö för lärande 
där personen i sin egen takt fick möjlighet att bekanta sig med den nya 
situationen.   
 
När det gäller personalens deltagande fick personalen välja om de ville delta 
eller ej. Någon av personalen kände större osäkerhet inför det egna 
datoranvändandet men stimulerades av de andras engagemang och valde 
därför, trots sin osäkerhet, att delta. 
 

Resultat av deltagarnas utveckling 
Resultatet av aktiviteten med dator visade att samtliga deltagare förbättrade 
sin aktivitetsförmåga, på olika sätt. Träningen ställde krav på deltagaren att 
förstå sambandet mellan det egna agerandet, verktygsanvändandet och det 
som händer på skärmen. Aktiviteten ställde även stora krav på deltagarens 
förmåga till koncentration och riktad uppmärksamhet. Samtliga deltagare 
utvecklade ett målriktat användande av händerna, med ett styrsätt hon eller 
han behärskade. Resultatet visade att när deltagaren fick kontroll över sitt 
agerande och en ökad förståelse för tekniken, ökade motivationen och lusten 
att agera.  
 
Alla deltagarna lärde sig att använda datorn med stöd av personal under 
projekttiden. Aktiviteten med dator har efter projektets slut integrerats i 
deltagarnas dagliga verksamhet med fortsatt träning en gång i veckan. Efter 
projektslutet uppnådde en av deltagarna förmåga att själv starta upp datorn 
och påbörja aktiviteten. I dagsläget har de fyra andra deltagarna inte uppnått 
förmågan att på egen hand utföra den kedja av handlingar som krävs för att 
självständigt hantera datorn och utföra aktivitet utan personalstöd. Där till 
har träningstiden varit för kort.  
 
Vid tiden för projektets avslutande bestämdes i projektgruppen att återigen 
titta igenom de första inspelade filmerna och jämföra dem med inspelningar 
gjorda vid projektslutet, för varje deltagare. Jämförelsen visade att samtliga 
deltagare uppnått en ökad förmåga i sitt datoranvändande.  
 
Vid träningens början befann sig deltagarna på olika nivåer av 
aktivitetsförmåga, och det är därför svårt att jämföra dem eller deras 
utveckling med varandra. Resultaten av aktiviteten med dator kommer 
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därför att presenteras som fem fallbeskrivningar författade av respektive 
personal.  
 

Mikael 

Personbeskrivning och aktivitetsförmåga före projektstart 

Mikael är en man i 40-årsåldern. Han har ett tydligt kroppsspråk men ingen 
verbal kommunikation. När han inte lyckas göra sig förstådd tar han tag i 
personal med handen för att visa vad han vill eller gör olika ljud. I 
dagverksamheten visar Mikael intresse för och tittar på fotografier med sig 
själv på bild. Han uppvisar ofta ett passivt beteende med sänkt 
vakenhetsgrad och kan förhålla sig starkt avvisande till samspel och 
aktivitet. I nya aktiviteter har Mikael stora svårigheter att utföra en rörelse 
med precision och avgöra hur mycket kraft som krävs. Han visar ingen 
förståelse för orsak och verkan-samband som att trycka med handen på en 
styrkontakt och uppfatta det som händer. Mikael har olika självstimulerande 
beteenden som att vifta med händerna, slita i sina kläder och han kan utföra 
ovarierade rörelser med händerna, huvudet eller kroppen. De olika 
beteendena kan märkbart öka vid oro och stress, vid hög ljudvolym, vid 
brist på stimulans och vid förändringar i vardagliga rutiner, då han även får 
en ökad spänning i muskler och leder.  

Personalens förväntningar och tankar inför projektstart 

Förhoppningen var att Mikaels förståelse för bilder skulle utvecklas genom 
att använda dator som aktivitet liksom för användandet av bilder generellt i 
kommunikationssyfte. Likaså fanns förhoppning om att aktiviteten med 
dator kunde öka hans alerthet, väcka hans intresse och vilja att vara aktiv. I 
aktiviteten kunde han få använda och prova olika styrsätt för att utveckla 
förståelsen för orsak och verkan-samband. Vidare förväntades att i samspel 
kunna stimulera Mikael att använda händerna och olika sinnen i aktivitet, 
och att han därigenom kunde uppnå en förbättrad sensomotorisk förmåga. 

Aktivitetsförmåga efter projektets slut 

Vid de första träningstillfällena förhöll sig Mikael passiv och avvisande till 
aktiviteten. Efterhand började han utforska rummet genom att titta och 
känna med sina händer för att undersöka skärmen och dess form. Han kände 
även med händerna på manöverkontakterna men inte i avsikt att trycka. 
Efter några träningstillfällen övergick träningen till att Mikael fick använda 
pekskärmen för att styra datorn, för att utveckla förståelsen för enkla orsak 
och verkan-samband. När han förstod vilka effekter som kunde uppnås fick 
han även prova att använda manöverkontakter. Efterhand ökade Mikael sin 
medvetenhet om den egna förmågan. Han började ta initiativ, visade vad 
han ville göra och vilket styrverktyg han ville använda. Vid användandet av 
manöverkontakter lärde sig Mikael att använda den kraft som behövdes för 
att trycka. Inledningsvis använde Mikael hela handen men numera provar 
han även att trycka med pekfingret. Mikael använder idag båda händerna 
mera varierat och provar olika sätt att styra datorn. Mikael vet var en CD-
skiva ska sättas in och han kan stänga igen luckan. Han vill gärna använda 
rullmus och får pilen i rörelse men kan inte styra den med precision. 
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Förmågan till turtagning har förbättrats, som att ta initiativ till aktivitet, ge 
gensvar och begära hjälp när han inte klarar en uppgift. Mikael har uppnått 
en ökad bildförståelse och förmåga att kommunicera med bilder han är 
bekant med. Han väljer bilder och kommunicerar om bilden och dess olika 
detaljer genom att titta och peka. I aktiviteten med dator har Mikael god 
förmåga att samordna ögat med handens rörelser, han flyttar blicken mellan 
det han gör med handen och det som händer på skärmen. 
Självstimuleringarna har minskat och upphör ibland helt under träningen 
med dator. Mikael påverkas dock lätt i vardagen av yttre omständigheter i 
miljön vilket haft betydelse för hur träningen har gått att genomföra. Som en 
sidoeffekt av träningen började Mikael hämta symbolen för datorträningen 
från sitt schema och förflyttade sig själv i rullstol till datorrummet, med 
personal som psykiskt stöd. Från början slängde han symbolen på golvet 
och inväntade hjälp med förflyttningen.  
 

Britta  

Personbeskrivning och aktivitetsförmåga före projektstart 

Britta är en kvinna i 50-årsåldern som är mycket verbal men pratar tyst och 
otydligt med korta meningar. Ibland tecknar hon med händerna för att visa 
vad hon menar. Britta har en bestämd vilja och kan säga ifrån när hon inte 
tycker om något. I samspel med andra har hon svårt att lyssna och vänta på 
sin tur. Hon har bildförståelse och kan tala om vad en bild föreställer, och 
kan även räkna från ett till tio. Hennes största intresse är musik – att få 
sjunga och spela skivor. Britta gillar också att bläddra i tidningar, klippa 
bilder ur tidningar och klistra in dem i en skrivbok. Hon ber personal skriva 
vad bilden föreställer och avbildar därefter det skrivna ordet på ett papper. 
Britta har, som en följd av att hon har Downs syndrom, nedsatt syn och har 
svårt att se små detaljer. Trivseln på arbetet är stor och hon vill inte åka hem 
när dagen är slut. Britta är glad, nyfiken, busig, positiv, social och gillar fart 
och fläkt. Det ska vara kul och finnas ett flöde i aktiviteten annars ledsnar 
hon fort och går sin väg. Hon vill ofta göra samma saker och provar ogärna 
på nya aktiviteter.  

Personalens förväntningar och tankar inför projektstart 

Förhoppningen var att hitta ett nytt intresse för Britta genom att erbjuda 
henne dator som aktivitet. I aktiviteten med dator ville man använda andra 
kommunikations- och styrsätt för att stödja hennes förmåga att agera och 
uttrycka sig. Genom användning av tangentbord var förhoppningen att hon 
kunde bibehålla sin skrivförmåga och kanske förbättra den samt att hon i 
aktivitet kunde förbättra sin uthållighet och förmåga att vänta på sin tur i 
samspelet.   

Aktivitetsförmåga efter projektets slut 

Britta har ökat sin medvetenhet om den egna förmågan och bestämmer själv 
vilket styrsätt hon vill använda, såsom pekskärm, kontaktstyrning och 
tangentbord. Hon slår på datorn och skrivaren, använder pekskärmen för att 
logga in, förstår vissa symboler på skrivbordet och väljer vad hon vill göra. 
Britta kan sätta i och ta ut cd-skivor. Vid utloggningen behöver hon dock 
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mycket hjälp. Britta har svårt att använda rullmus då hon inte ser att styra 
pilen på skärmen och hon behöver mycket personalstöd. Vid träningens 
början ville hon alltid använda tangentbordet för att skriva, men efterhand 
ökade hennes intresse för andra styrsätt och roliga spel, och hon blev 
därmed mer självständig. Motivationen till aktiviteten ökade då hon 
upptäckte att hon kunde använda pekskärmen och klara enkla spel utan stöd 
och hjälp. För en kort stund kan hon idag själv arbeta vid datorn, 
nyfikenheten gör att hon provar olika styrsätt och olika symboler när hon 
inte förstår hur hon ska lösa uppgiften. I samspelet har hennes förståelse för 
turtagning utvecklats och hon kan vänta på sin tur och på hjälp. Hennes 
uthållighet har ökat betydligt, hon har förmåga att vänta medan datorn och 
program startar upp. Hon är mer uppmärksam på det som händer på 
skärmen och har förbättrat sin förmåga att samordna ögat med handens 
rörelser. När Britta spelar memory hon kan para ihop två likadana bilder. 
Hon använder både digitala bilder och tecknade bilder för att kommunicera 
om personer eller händelser, som hon sedan skriver ut, med stöd av 
personal. Idag föredrar hon att använda text och tecknade bilder med stöd av 
talsyntes. Hon dikterar och skriver korta berättelser som sedan talsyntesen 
läser upp och då skattar hon högt av glädje. Britta blir upprymd och stolt när 
hon ser resultatet av det hon gjort och vill gärna visa och lära personal hur 
man gör. 
 

Per  

Personbeskrivning och aktivitetsförmåga före projektstart 

Per är en man i 50-årsåldern som är intresserad av bilder, pussel, bilar, vissa 
ljud, att härma ljud, spela och sjunga samt att lyssna på musik. Han är 
verbal, pratar fort och otydligt vilket gör att det kan vara svårt att förstå vad 
han menar. Han upprepar ofta vad andra säger. Per behöver därför stöd av 
personal för att kommunicera med andra i olika situationer. När han inte 
lyckas uttrycka vad han vill eller inte förstår vad andra säger, kan han 
dagligen reagera med aggressiva handlingar genom att spotta, svära, sparka, 
slänga eller ha sönder saker. Likaså kan han reagera med liknande agerande 
vid förändringar som nya rutiner, miljöer och aktiviteter men kan även i en 
bekant miljö visa oro vid för mycket stimuli. Det kan därför i dessa 
situationer vara svårt att motivera och få honom att utföra en aktivitet. Per 
gör stereotypa rörelser med händerna eller med föremål och är fixerad vid 
saker som roterar. Han har nedsatt finmotorik och klarar inte att knäppa 
knappar eller knyta skoremmar. Grovmotoriskt är han yvig i sina rörelser, 
något klumpig och har svårt att anpassa sina rörelser till vad en aktivitet 
kräver. 

Personalens förväntningar och tankar inför projektstart 

Förhoppningen var att aktiviteten med dator kunde ge Per ett verktyg att 
kommunicera med, där han kunde ge uttryck för egna tankar och känslor 
med hjälp av bilder. Genom användning av digitala bilder var ambitionen att 
medvetandegöra Per om att han får vara ledsen och arg utan att ha sönder 
saker. Användandet av dator kunde öka hans motivation att prova ny teknik 
och att göra egna bilder som han kunde kombinera med egna ljud, samt 
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förbättra hans fin- och grovmotorik genom användning av olika styrsätt som 
kräver precision. Eftersom Per vid förändringar i sina dagliga rutiner brukar 
reagera med aggressiva handlingar var tankarna att det inledningsvis kunde 
bli mycket svårt att motivera honom till den nya aktiviteten med dator. 

Aktivitetsförmåga efter projektets slut 

När personalen satt och övade vid datorn innan projektet startade kom Per 
och frågade om han också fick prova. Initiativet uppmuntrades och Per fick 
prova ett enklare spel. Han blev ”eld och lågor” och uttryckte sin förtjusning 
genom att skratta högljutt när han såg resultatet av sin aktivitet vid datorn. 
Därefter frågade han i stort sett varje dag om han fick använda datorn. Inför 
träningsstarten, och för att ytterligare motivera och bibehålla Pers intresse 
för aktiviteten användes digitala foton på honom själv och på bekanta 
personer. Det visade sig att bilderna ökade hans motivation till aktiviteten 
och att kommunicera då han uttryckte stor glädje vid varje träningstillfälle. 
Aktiviteten hade stor betydelse för honom. Han berättade stolt för andra att 
han skulle ha datorträning och uttryckte besvikelse om träningen uteblev. 
Han kunde ta det på ett bra sätt och kom med förslag på lösningar om en 
annan tid eller dag. Per tog initiativ och kunde påverka samspelet genom att 
tala om vad han ville göra, vad han behövde hjälp med och vad han ville 
kommunicera om. Vid aktiviteten med dator visade han aldrig några tecken 
på frustration eller aggressiva handlingar. Han påverkades inte av störande 
ljud från omgivande rum vilket kunde tolkas som att han förbättrat sin 
koncentration och uppmärksamhet. Per hade stora förväntningar på tekniken 
som att få tydligare detaljer och bilder och han ifrågasatte vissa bilder i 
pedagogiska spel, exempelvis att chauffören saknades och att hjulen inte 
rullade när tåget körde. Han ökade sin initiativförmåga och sitt 
självbestämmande genom att vid varje träningstillfälle välja styrsätt, spel, 
program och bilder. Medvetenheten om den egna förmågan ökade genom att 
han klarade att utföra fler och fler moment på egen hand som att slå på 
datorn, skrivaren, högtalare, sätta in och ta ut cd-skivor och välja rätt 
symbol på skrivbordet. Genom att använda olika styrsätt och stegvis öka 
svårighetsgraden från pekskärm till kontaktstyrning och rullmus förbättrades 
handfunktionen och förmågan att styra armen med precision.  
 

Anna  

Personbeskrivning och aktivitetsförmåga före projektstart 

Anna är en kvinna i 50-årsåldern som delvis är medveten om sitt 
funktionshinder. Hon har epilepsi som ibland medför att hennes förmåga att 
koordinera sina rörelser och hennes finmotorik är sämre. Anna har god 
verbal förmåga men ger ofta intryck av att vara osäker och hon frågar om. 
Hennes intressen är att jobba i köket, baka, spela och lyssna på musik, 
sjunga, mode, smycken och färger. Anna förstår siffror och kan läsa men det 
går långsamt, hon kan också lösa lätta korsord med muntligt stöd av 
personal. Hon förstår även årstider, veckodagar och datum, och hon kan 
klockan, hel och halvtimme. 
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Personalens förväntningar och tankar inför projektstart 

Förhoppningen var att Anna, genom att använda dator som aktivitet, kunde 
få ett nytt intresse och i samspelet stimulans till ökat självbestämmande, 
samt att hon därmed kunde uppnå en ökad självkänsla och tro på den egna 
förmågan. Hon kunde i aktiviteten använda olika program och styrsätt för 
att bibehålla och kanske förbättra skriv- och läsförmågan. Hennes 
kommunikation kunde stödjas genom att använda digitala bilder där hon 
kunde välja att titta och prata om bilderna. 

Aktivitetsförmåga efter projektets slut 

När Anna kommer till datorrummet vill hon alltid först prata en stund. 
Därefter kan hon ta initiativ eller påminnas om att börja aktiviteten. Anna 
har börjat ta egna beslut, talar om vad hon vill göra och i vilken ordning. 
Hon tycker att datoraktiviteten är rolig och säger att det är ”skitkul”. Anna 
längtar efter dagarna då hon ska ha datoraktivitet, och blir besviken om 
träningen uteblir. Hon kan sätta på datorn och logga in. Trots att Anna vet 
vad hon ska göra vid in- och utloggningen frågar hon ofta och vill ha 
bekräftelse. Anna använder ofta pekskärmen som styrredskap när hon 
jobbar. Hon kan även använda rullmusen men det tar lite lång tid. Hon hittar 
bokstäverna bra på tangentbordet och kommer nästan alltid ihåg att trycka 
på mellanslagstangenten när hon skriver. Anna har börjat komma med egna 
idéer om vad hon vill skriva och berätta om. Hon väljer olika färg på texten 
i programmet Widgit. Anna är stolt och vill gärna visa andra vad hon har 
gjort på träningen. Inledningsvis använde hon digitala bilder, på sig själv 
och på andra personer hon kände, och tyckte om att prata om bilderna. Idag 
vill hon oftare använda olika spel med bilder, siffror, bokstäver eller skriva. 
I pedagogiska spel med olika svårighetsgrader, började hon med den lägsta 
och klarar idag alla svårighetsgrader, i de spel hon använder. Hon vet att det 
inte gör något om hon misslyckas och kan ta det på ett bra sätt. Hon har 
även ökat sin koncentration och uthållighet samt snabbheten i de spel hon 
kan. Hon har blivit tryggare i aktiviteten med dator och vågar prova sig 
fram. Någon gång vill hon prova spel som kräver högre 
abstraktionsförmåga. Hon förstår då inte alltid när det är för svårt och kan 
bli stressad och få ett missnöjt uttryck när hon inte klarar av det.  
 

Kalle 

Personbeskrivning och aktivitetsförmåga före projektstart 

Kalle är en man i 60-årsåldern, som har cerebral pares vilket medför stora 
svårigheter och begränsningar i rörelseförmåga. Kalle har verbal förmåga, 
men pratar otydligt och tyst, och det kan ibland vara svårt att förstå honom. 
Han tycker om att vara ute i naturen, och även sociala och kulturella 
aktiviteter tilltalar honom. Intresset för teknik är stort och han lär sig fort 
hur saker och ting fungerar. Han lyssnar gärna på radio. Han tycker om att 
man läser dagens tidning för honom och att titta på bilder med gamla bilar 
och båtar. Kalle kan benämna veckodagarna, kan räkna enkla tal och läsa av 
klockans hel- och halvtimme. Han kan läsa korta ord som har stora 
bokstäver, men det tar dock lite tid. Kalle kan skriva men har endast ork att 
hålla i pennan en kort stund. De egna initiativen till aktivitet är få, han är 
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osäker på sin förmåga och behöver stöd av personal med ständiga 
bekräftelser på sin aktivitet. Då Kalle erbjuds att prova på nya saker, och 
personal frågar om han vill göra en aktivitet säger han ofta: ”vet ej, kan inte, 
har aldrig provat”. I den dagliga verksamheten har Kalle ibland provat dator 
som aktivitet. Han kan skriva på tangentbordet om personal bokstaverar åt 
honom. Han har bra finmotorik i den vänstra handen och kan använda mus. 
På grund av sitt motoriska funktionshinder har han stora svårigheter att styra 
sina armar och blir lätt trött. Detta gör att han inte orkar med en aktivitet 
som kräver hans aktiva medverkan så lång stund. Kalles förmåga påverkas 
även av dagsformen, som kan variera från dag till dag.   

Personalens förväntningar och tankar inför projektstart 

Förväntningarna och tankarna om Kalles utvecklingsmöjligheter inför 
träningsstarten var att Kalle i aktiviteten med datorn kunde öka sin 
självkänsla, tron på sig själv och den egna förmågan. Tanken var även att 
aktiviteten med dator kunde skapa ett nytt intresse och nyfikenhet att prova 
ny teknik. I aktiviteten kunde han prova olika styrsätt och program för att 
kunna bibehålla och kanske förbättra skriv- och läsförmågan. Kalles fysiska 
funktionshinder gör det svårt för honom att vara aktiv en längre stund, 
därför kunde aktiviteten med datorn och användandet av olika styrsätt vara 
ett alternativ att erbjuda och värt att prova. 

Aktivitetsförmåga efter projektets slut 

Träningen påbörjades med att använda digitala bilder på Kalle själv och 
bilder på sådant han tyckte om, för att väcka hans intresse och motivation att 
agera. Han var mer intresserad av att titta på sina bilder och kommunicera 
om dessa, än av att skriva. Kalle har efter hand ökat sin medvetenhet om 
den egna förmågan och självbestämmandet. Han tar initiativ och gör egna 
val. Kalle har blivit säkrare och vågar ge uttryck för sin frustration, när 
tekniken inte fungerar eller då han misslyckas med något, ibland med 
kraftfulla uttryck. Han väljer spontant vilket styrsätt han ska använda men 
föredrar ofta pekskärmen, då den inte ställer så stora krav på hans fysiska 
ork och uthållighet. Kalle har utvecklat ett stort intresse för att undersöka, 
och ökat viljan att finna egna strategier och lösningar i pedagogiska spel 
eller program. Kalle blir glad och skrattar när han lyckats med att lösa en 
uppgift på egen hand. Motivationen till aktiviteten har ökat, och han är noga 
med att påminna om träningen. Hans koncentration och uthållighet har ökat 
betydligt. Vid tiden för träningens början orkade han vara aktiv i cirka 15-20 
minuter, idag har han förmåga att vara aktiv i en timme eller längre.  
 

Nivå av aktivitetsutförande i aktiviteten med dator för alla 
deltagare  
Tabellen nedan visar skattning av en deltagares nivå av aktivitetsutförande 
vid projektstart samt vid projekttidens slut. Som underlag för tabellen har 
mallen som skapades av projektledaren använts. (Se bilaga 1). Nivå 1 är 
lägsta nivå och nivå 8 högsta nivå av aktivitetsutförande. Deltagaren kan 
samtidigt befinna sig på flera nivåer av aktivitetsutförande eller på gränsen 
till en högre. (Se bilaga 1 för ytterligare förklaring av ”nivå av 
aktivitetsutförande”). 
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Initialt kunde mallen användas vid varje träningstillfälle om osäkerhet 
förelåg vid bedömningen. Mallen har därefter använts vid förändringar i 
aktivitetsutförande under projekttiden och en gång vid projektets slut. 
Mallen gav vägledning om på vilken nivå av aktivitetsutförande träningen 
kunde påbörjas men användes även för att få stöd om träningens fortsatta 
mål och genomförande. Mallen har använts i olika omfattning av 
personalen.   
 
Av tabellen kan man se att alla deltagarna har uppnått en högre nivå av 
aktivitetsutförande under projekttiden. Några har genomgått stora 
förändringar. Mikaels nivå av aktivitetsutförande har under projekttiden 
utvecklats från nivå 1 och 2 till en nivå som gränsar mot nivå 6, vilket får 
anses som en mycket stor utveckling på så kort tid. Även Per, som bedömts 
ha utvecklats från nivå 2, 3 och 4 till nivå 7 har genomgått en mycket stor 
utveckling.  
 
Vid projektgruppens gemensamma genomgångar av videofilmerna 
jämfördes även de inspelade träningstillfällena med skattningen av en 
persons nivå av aktivitetsutförande vid träningens insättande och vid 
projektets slut vilket också visade på en ökad nivå i aktivitetsutförandet.  
 

Aktivitetens och samspelets betydelse 
Samtliga deltagare ökade sin aktivitetsförmåga och medvetenhet om den 
nya tekniken i aktiviteten med dator. Samspelet mellan deltagare och 
personal i aktiviteterna vid datorn var av central betydelse i projektet. 
Tryggheten med personal som fanns vid deltagarens sida när hon/han 
behövde stöd och hjälp, visade sig vara viktig. För att skapa en positiv 
inlärningsmiljö vid varje träningstillfälle anpassades kravnivån till 
deltagarens aktivitetsförmåga eller på gränsen till en högre nivå, för att 
stimulera till utveckling (jfr Vygotskijs utvecklingszon). Aktiviteten byggde 
på kommunikation och samspel med ny teknik som inspirerade och 
motiverade deltagarna att agera och använda sina förmågor i ett 
meningsfullt sammanhang. Deras ökade lust och motivation till 
datorträningen var tydligt märkbar och kunde uttrycktas som frågor, 
påståenden eller påminnelser; ”har vi dataträning idag”, ”jag vill ha data 
idag”, ”jag längtar till jobbet och dataträningen” eller ”du glömmer inte väl 
inte bort att vi har data idag”. Per önskade sig datorträning oftare och 
Mikael, som inte hade något verbalt tal, hämtade symbolen för 



 

 20  

datorträningen och visade den för personal. Per och Anna önskade sig att få 
köpa dator till det egna hemmet.  
 
Som avgörande faktorer för en positiv utveckling var att deltagaren kunde 
uppleva mening och ömsesidighet i samspelet (jfr Reilly, 1974; Carlberg, 
1994; Gunnarsson, 1990). I en träningssituation var det viktigt att personal 
kunde reflektera över sitt sätt att bemöta deltagaren och det förhållningssätt 
man använde. Ett förhållningssätt kunde vara att ge deltagaren tid att tänka 
och invänta gensvar och att inte göra saker åt deltagaren som hon eller han 
själv kunde utföra. Förhållningssättet kunde även bygga på att observera, 
uppmärksamma, stimulera, dämpa, motivera, uppmuntra, besvara, visa eller 
vägleda i aktivitet. I samspelet var det även viktigt att tro deltagaren om att 
kunna och att förmedla den känslan till henne eller honom.  
 

Bilden som symbolstöd för kommunikation och minne 
Digitala och tecknade bilder visade sig vara ett användbart hjälpmedel för 
att stödja deltagarnas kommunikation och minnesförmåga (jfr Danielsson, 
1998; Sporre, 2000; Svensk, 2001). Bilden stimulerade och motiverade 
deltagaren till ömsesidighet och turtagning i samspelet. Bilden blev ett 
viktigt redskap för deltagaren att förmedla tankar om sig själv och om andra 
personer eller miljöer. Med bildens hjälp kunde deltagaren även ge uttryck 
för tankar om tid och rum eller olika känslor som glädje, förväntan, sorg och 
saknad. Deltagarna kunde upprepade gånger välja samma bild för att 
kommunicera om det bilden föreställde, eller om de minnen eller känslor 
den väckte. Efterhand började deltagarna upptäcka allt fler detaljer på en 
bild och kommunikationen fick ett mer varierat innehåll. Under en period 
var Mikael mycket intresserad av bilden på en person som slutat på 
dagverksamheten. Vid flera träningstillfällen valde han att snabbt söka sig 
fram till bilden på personen i sin bildmapp. I situationen förklarades för 
Mikael att personen bytt arbetsplats. Efter en tid var inte bilden längre lika 
intressant. Tolkningen kunde göras att bilden väckte minnet av personen och 
att bilden gjorde det möjligt för Mikael att ”ställa frågor” genom att titta och 
peka. Vid träningens insättande och några månader framöver var Per mest 
intresserad av bilden på sina föräldrar. Han pratade mest om sin mamma och 
sa att hon var fin. Efterhand upptäckte han fler och fler detaljer på bilden 
som att hon hade röda läppar, klocka på armen och att hon såg glad ut. Han 
uttryckte även förväntningar om att hon skulle komma och hälsa på. Även 
Kalle använde bilder på sin familj och på sig själv. Bilderna blev viktiga för 
Kalle och ett sätt att bearbeta olika tankar och känslor både om sig själv och 
om sin familj. Han tyckte om att titta på bilder av sig själv tagna i olika 
miljöer och uttryckte glädje när han kunde berätta var han varit och vad han 
gjort där. När en familjemedlem blev allvarligt sjuk använde han bilden för 
att samtala om den närståendes sjukdom men även om sin egen och sina 
familjemedlemmars död. Han gav även uttryck för att han var ledsen och 
bekymrad över sin framtid, exempelvis om han kunde åka till sommarstugan 
på sommaren när hans familjesituation hade förändrats. Dessa funderingar 
uttryckte han aldrig spontant i andra situationer.  
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Britta, som gillar musik, var mycket intresserad av de bilder hon hade från 
två musikgrupper hon deltog i. Hon var speciellt glad över och pratade länge 
om de bilder där hon själv var med och om de instrument hon använde 
liksom över de bilder där ledarna för gruppen var med. När Anna såg sig 
själv på bild pratade hon om hur hon såg ut, vilka kläder och smycken hon 
hade på sig och om de ”matchade” varandra. Britta och Anna var nyfikna 
och mer intresserade av att använda bilder och text för att skriva berättelser 
eller använda olika spel. 
 

Verktygsanvändande och utveckling av medvetenhet 
Valet av styrverktyg fick vid träningsstarten göras av personal, beroende på 
deltagarens förmåga. I vissa fall kunde deltagaren själv välja styrsätt 
beroende av tidigare erfarenhet. Vid träningsstarten var pekskärmen ett bra 
verktyg att använda för förståelsen av orsak och verkan-samband eftersom 
pekskärmen har en lägre grad av abstraktion, då den ger omedelbar respons. 
Därefter kunde man i träningen övergå till att använda manöverkontakter, 
som har en högre abstraktionsgrad. Deltagaren kunde prova olika 
styrverktyg för att få kunskap om att olika styrsätt kan leda till samma 
resultat. Per valde initialt pekskärm och därefter manöverkontakt men 
övergick efterhand till att använda rullmus som styrsätt. Han utvecklade god 
förståelse för styrsättet men kan komma att behöva lång träningstid för bli 
skicklig. Britta som har svår synnedsättning valde initialt tangentbordet som 
styrsätt. Kalle som har svårt att styra armen valde i början rullmus som 
styrsätt. Både Britta och Kalle valde det styrsätt de hade tidigare erfarenhet 
av. Efterhand upptäckte båda att pekskärmen var ett enklare verktyg att 
använda. Pekskärmen underlättade arbetet vid datorn och de orkade vara 
aktiva betydligt längre. Det var viktigt att deltagarna själva fick välja och 
prova olika styrverktyg för att träningen skulle upplevas rolig och 
motiverande. När deltagarna kunde öka sin kunskap om aktiviteten med 
dator och behärskade tekniken, ökade förväntningarna om ett bestämt 
resultat. 
 
Efter flera månader av träning valde personalen att gå ut från datorrummet 
för en kort stund och gav deltagaren information om detta. Datorn var 
påslagen, aktiviteten vald och påbörjad. Syftet med förfaringssättet var att få 
kunskap om ifall deltagaren agerar på egen hand och hur hon/han löser 
problem eller inväntar hjälp. Filmkameran var påslagen för att man i 
efterhand skulle kunna studera filmavsnittet och deltagarens agerande. Britta 
agerade på egen hand men kunde emellanåt bli lite frustrerad, när resultatet 
inte blev hon som förväntat sig. Britta gav inte upp, hon lutade sig tillbaka i 
stolen, funderade en stund och försökte hitta egna lösningar. Per satt passiv 
vid datorn och inväntade personal, trots att han hade kunskap om vad som 
kunde göras. Första gången Kalle lämnades ensam vid datorn satt han och 
inväntade personal. Ett nytt försök gjordes efter en tid där Kalle instruerades 
om att fortsätta aktiviteten på egen hand, vilket han också gjorde. Anna 
fortsatte aktiviteten och provade sig fram på egen hand. Mikael satt helt 
passiv vid datorn och passade på att ”ta en tupplur”. 
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Olika styrsätt, teknik och förväntningar  
Datorbaserade hjälpmedel som pekskärm och manöverkontakter 
underlättade arbetet vid datorn, då styrsätten inte ställde så stora krav på 
exakt precision. Rullmus kräver god sensomotorisk förmåga, som att följa 
en liten pil med blicken och använda handen för att styra kulan med 
precision. Separata högtalare var en fördel att använda då deltagaren själv 
lätt kunde öka eller sänka ljudet. Per som var känslig för vissa ljud, använde 
sig ofta av den möjligheten. Ibland hade deltagarna stora förväntningar på 
sig själva, på personal eller på tekniken. När utförandet inte blev som Kalle 
tänkte sig kunde han bli lite frustrerad på sig själv och uttryckte ljudligt sitt 
missnöje. Per hade stora förväntningar på tekniken och ifrågasatte vissa spel 
och bilder. Han hade svårt att acceptera bilder som inte överensstämde med 
hans bild av verkligheten och han frågade personal ”kan du fixa det?”.   
 

Resultat av personalens utveckling 

Personalens datorerfarenhet 
IKT-användandet i projektet bidrog till en ökad dator- och teknikmognad 
hos personalen. Resultaten av de enkäter som personalen besvarade vid 
början och vid slutet av projekttiden i syfte att belysa deras datorerfarenhet 
och inställning till datoranvändning, visade att personalens datoranvändande 
utvecklades under projekttiden. I den enkät som besvarades i början av 
projekttiden kring personalens egen användning av IKT framkom att en av 
personalen använde datorn så gott som varje dag. Av de övriga fyra i 
personalen använde en av dem dator någon gång i månaden, två svarade att 
de mycket sällen använde datorer och en i personalen hade aldrig någonsin 
använt en dator innan projektstart. På frågan om de ansåg att det är bra att 
IKT-användandet utvecklas i samhället svarade alla fem ”Ja, delvis”. Det 
framkom att en av personalen använde internet någon gång i månaden 
medan de övriga fyra mycket sällan eller aldrig använde internet. Den 
personalen använde e-post flera gånger i veckan medan de andra fyra 
mycket sällan eller aldrig använde e-post. Ingen av personalen hade någon 
egen hemsida och ingen av dem hade någon gång använt chatt. Personalen 
uttryckte på olika sätt och vid olika tillfällen att de hade mycket liten 
datorvana. Ett exempel som belyser detta från den inledande intervjun:  
 

”En farhåga man kan känna är att man inte tycker att man har 
någon datorvana. Men jag känner mig inte, liksom, nervös för det. 
Jag tycker, näe nog löser det sig. … Man kommer säkert att 
upptäcka att det är roligt och att man kanske vågar mer och inte är 
så rädd. Man är ju lite så där småskraj, att trycka på någon knapp 
så att det blir fel och allting försvinner (skratt) eller nånting”. 

 
Vid projektslut hade all personal utvecklat sitt datoranvändande. Dessa 
resultat styrks av såväl samtal och telefonsamtal som vad som framkom vid 
möten med projektledaren och den övriga personalen.  
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Personalens identitet i sin profession  
Personalens identitet i sin profession förändrades under projekttiden på olika 
sätt. Resultatet av enkäterna där personalen, i början och slutet av 
projekttiden, besvarade frågor om användande av IKT när det gäller 
personer med funktionshinder, visade att användandet av IKT med 
personerna var så gott som obefintligt innan projektstart. En av personalen 
svarade att hon mycket sällan använde IKT med personer med 
funktionshinder medan de övriga svarade att de aldrig hade gjort det. Alla 
hade åsikten att IKT-användande är bra för människor med funktionshinder. 
Vid projektslut hade ju alla i personalen använt IKT med respektive 
deltagare förhållandevis kontinuerligt under projekttiden.  
 
Att man deltagit i ett projekt har troligen inneburit större krav på personalen, 
exempelvis i och med kravet på skriftlig dokumentation och användande av 
teknik i form av videokamera, datorutrustning etc.  
 
Resultatet av projektet visar att användandet av IKT bidragit till att det 
kunde vara lättare för personalen att bedriva ”näromsorg” (jfr Sandvin m.fl., 
1998), dvs. en decentraliserad omsorg, närmare personen, och att i sin 
profession inta den ”mänskliga” identiteten (jfr Sundet, i Sandvin m.fl., 
1998).  
 
Aktiviteterna i dagverksamheter är ofta gruppaktiviteter av olika slag – 
exempelvis bakning, musikaktiviteter och utflykter i större grupper. I 
aktiviteten med dator fick deltagaren möjlighet till individuell aktivitet i 30-
60 minuter i enskildhet med en personal. En i personalen uttryckte vikten av 
detta: ”Det är viktigt att personal förstår hur viktigt det är att personer med 
utvecklingsstörning får en stund som är bara deras egen, att få utveckla olika 
förmågor, att få ha en bra aktivitet.”  
 
Det kan vara svårt för personal att erbjuda bra aktiviteter för personer med 
svår utvecklingsstörning. Flera av personalen uttryckte detta vid ett flertal 
tillfällen, och de menade att de upplevde att de i datoraktiviteten hade hittat 
en bra aktivitet. Ett exempel på detta är en av personalen som vid den 
avslutande intervjun utryckte:  
 

”Det här är en suverän aktivitet som kan anpassas till alla. För mig 
har ju den upplevelsen varit stor, alltså jag hade aldrig trott att 
datorn var så bra aktivitet. Det tycker jag känns som ett sånt där 
Halleluja moment (skratt)! Det gör att man känner som att man 
brinner … För det tror jag ofta är svårigheten i verksamheter, att 
hitta bra aktiviteter. För det har jag hört så mycket. ’Vad ska vi köpa 
in då och hur ska vi göra?’ Och då är ju det här ingen krånglig 
aktivitet. Man skulle ju snart kunna visa ny personal hur de kunde 
göra om man ser personens utvecklingsnivå, var man ska börja … 
och så, …. Jag är jättetänd på den här idén!     

 
Personalen uttryckte en önskan om att andra skulle få möjlighet att ta del av 
deltagarnas aktivitet vid datorn för att, som de uttryckte ”få en större 
förståelse för vilken bra aktivitet detta verkligen är!” 
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Personalen tillät och uppmuntrade att deltagarna utvecklade alternativa 
bemästringsstrategier i datoranvändandet (jfr Ytrehus i Sandvin m.fl., 1998). 
De hade en öppen inställning till deltagarnas förmåga. Ett exempel som 
visar på detta: En av personalen sa i början av projekttiden: ”Jag tror det är 
bra. Per har ju visat ett otroligt intresse så det finns säkert dolda talanger 
som vi inte har en aning om, som man inte trodde innan …. Det är 
jättespännande!” 
 
Videodokumentationen hade stor betydelse för personalens identitet i sin 
profession. Videoinspelningar fångade personalens sätt att instruera och lära 
och kunde medvetandegöra dem om olika förhållningssätt. Vid 
genomgången av olika filmavsnitt blev det tydligt för personalen att de 
ibland var för snabba att ge hjälp, gav för mycket information eller 
upprepade en uppmaning istället för att invänta gensvar eller initiativ från 
deltagaren. Vikten av videodokumentation poängterades av personalen vid 
ett flertal tillfällen. Några exempel på detta från december 2005: ”Det är bra 
att ha filmerna som utgångspunkt för att blicka bakåt, prata om vad man 
gjort” sa en av personalen. En annan uttryckte något senare: ”Det är bra med 
videoinspelningen. Man ser saker hos sig själv – hur man gör och det är 
också bra att man lär av varandra”. 
 
Gruppsamtal som insamlingsmetod hade den fördelen att samspelet mellan 
personalen tydliggjordes. Det var intressant att se hur reflektionerna skedde 
i ett socialt sammanhang. Personalen inspirerade varandra. I 
gruppintervjuerna konstruerade och rekonstruerade personalen saker de 
troligen inte kunnat se eller utveckla individuellt. De individuella 
intervjuerna vid projektslut bekräftade vad som framkom vid 
gruppsamtalen. Vid de gemensamma genomgångarna framkom ofta 
synpunkter om förändringar av såväl upplägget av projektet som önskan om 
förändringar av arbetets utformning i allmänhet. En idé till förändring av 
projektupplägget framkom vid en gemensam genomgång i december 2005 
av det som hittills videofilmats då en av personalen helt plötsligt gav uttryck 
för att det vore intressant att lämna rummet för att och se vad som händer 
med deltagarens aktivitet om personalen inte finns intill deltagaren vid 
datoranvändandet. Detta gjordes senare och diskuterades längre fram vid 
videogenomgångarna. De gemensamma genomgångarna blev även viktiga 
för reflektion av deltagarnas situation i sin egen dagliga verksamhet. I 
december 2005 uttryckte en av personalen vid en av de gemensamma 
videogenomgångarna: ”Många utvecklingsstörda i deras ålder är rädda för 
att svara för att de är rädda för att göra fel”. Detta uttalande gav upphov till 
en intressant diskussion om hur förhållandena för personer med 
utvecklingsstörning kan vara i olika verksamheter. 
 

Förväntningar  
Omgivningens attityder och förväntningar har betydelse för människors 
utveckling. Rosenthal och Jacobson (1968) visar i en klassisk studie hur 
förväntningar påverkar människans utveckling och lärande. Barn presterar 
enligt studien det lärarna och andra nyckelpersoner förväntar sig av dem. 
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Låga förväntningar leder till ett annat pedagogiskt bemötande hos läraren, 
vilket påverkar motivationen hos barnet som i sin tur leder till sämre 
resultat. Brodin (1991) pekar på hur viktigt det är vilka förväntningar man 
har på människor med funktionshinder. Om man inte ställer krav eller 
förväntar sig något av en person med funktionshinder, kan det bli en 
självuppfyllande profetia och personen lär sig att vara passiv. Passivitet 
leder ofta till avvisning (Seligman, 1976). Seligman menar att om man 
hjälper en människa med sådant hon eller han kan klara själv finns risk att 
motivationen och lusten att försöka går förlorad. I ett längre perspektiv, när 
personen har förmåga att utföra en uppgift på ett säkert sätt är det viktigt att 
erbjuda variation och nya utmaningar för att upprätthålla intresset och 
motivationen till aktiviteten. Förväntningar på människor med 
utvecklingsstörning är ofta lågt ställda. Ytrehus (i Sandvin m.fl., 1998) 
menar, som tidigare nämnts, att det är centralt att omgivningen tillåter 
människor med utvecklingsstörning att få prova alternativa strategier att 
bemästra sina liv. Ett exempel på förväntningar i detta projekt är när 
projektledaren kontaktade förälder/godman till alla deltagarna innan 
projektstart för att få godkännande om att deras anförvant skulle få delta i ett 
datorprojekt. Alla de som kontaktades uttryckte i någon form innebörden av: 
”Men tror du verkligen att han kommer att kunna använda datorer” eller 
”Men tror du verkligen att hon kommer att kunna använda datorer”. En 
anförvant sa: ”Ja men om ni verkligen tror det, så kan ni väl alltid prova 
…”.  
 

Personalens reflektioner gällande pedagogisk programvara  
Det blev tydligt för personalen att många pedagogiska program inte är 
framtagna för vuxna personer med utvecklingsstörning och 
perceptionsstörningar. Vid en av de gemensamma videogenomgångarna 
väckte den utomstående forskaren frågan om vad personalen tyckte om de 
program som användes, hur personalen tyckte att de fungerade för 
deltagarna och hur programmen var anpassade till vuxna personer. En 
intressant diskussion påbörjades som sedan utvecklades vid senare 
videogenomgångar och samtal. Några av de synpunkter som framkom var 
att spelen ofta innehåller för mycket information och att de har för snabba 
eller långa instruktioner som kan vara svåra att komma ihåg. Bilderna har 
för många detaljer eller färggranna röriga bakgrunder eller miljöer och de 
innehåller plötsliga ljud eller samtidig bakgrundsmusik som kan vara 
störande. Spelen är gjorda för barn, med bilder för barn, med otydliga 
barnröster eller barnsliga vuxenröster. Vissa spel kan under spelets gång ha 
olika konsekvenser, vilket försvårar den vuxne personens förståelse för 
orsak och verkan. Personen har inte alltid möjlighet att påverka det som 
händer. När ett moment i spelet är färdigt kan det snabbt avslutas och ett 
nytt spel kommer upp på skärmen, innan personen uppfattat att det förra var 
klart. Det har i projektet blivit uppenbart för personalen att pedagogiska spel 
behöver utvecklas för vuxna personer med utvecklingsstörning och 
flerfunktionshinder. Vid diskussionerna hävdade personalen att spelen borde 
vara gjorda med vuxna röster, ha korta tydliga instruktioner och enkla 
vuxensymboler med tydliga avgränsade motiv och rena bakgrunder.     
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Yttre faktorers betydelse   
Tiden är en faktor som har en mycket central betydelse i kontakter med 
personer med utvecklingsstörning, på många olika sätt. Vid de avslutande 
intervjuerna framhölls tiden som en mycket central omständighet för 
projektet ur flera aspekter. Brist på tid för genomförandet av datorträningen 
och brist på tid för dokumentation påtalades av alla i personalen. De hade 
alla velat ha större möjlighet att lägga ner mer tid på dokumentationen. Vid 
planeringen av projektet gjordes en beräkning av kostnader för 
vikariebehovet och handledning under projekttiden. Projektet tilldelades 
hälften av de medel som söktes. Detta medförde att insättandet av vikarier 
fick begränsas, vilket fick till följd att den personal som deltog i projektet 
fick mindre tid för förberedelser, dokumentation och genomgång av 
insamlat datamaterial samt mindre tid vid datorn för att öka sin kunskap om 
programvaror, pedagogiska spel och datorns användningsmöjligheter. I 
projektplaneringen ingick att personalen direkt efter varje träningstillfälle 
skulle dokumentera egna observationer i form av dagboksanteckningar med 
beskrivningar och tolkningar av deltagarens aktivitetsförmåga och 
eventuella tecken på utveckling. Tid skulle avsättas till detta. Då de 
ekonomiska ramarna förändrades ansåg inte personalen att de hade 
möjlighet och tid att göra detta i direkt anslutning till datoraktiviteten. Vid 
några tillfällen skrev personalen dagboksanteckningarna vid ett senare 
tillfälle.  
 
Transporterna av deltagarna mellan boenden och dagverksamheter 
påverkade i stor utsträckning planeringen av deltagarnas datortid. Detta 
innebar att tiden för datoraktiviteten ibland fick ändras, ställas in eller kortas 
ner. Personer med utvecklingsstörning behöver, som de flesta människor, 
omställningstid (Jönsson, 1999), dvs tid att ställa om från att resa till 
dagverksamheten, få tid att klä av sig ytterkläderna, prata med personal, fika 
innan datoraktiviteten som man brukar göra etc. Personer med 
utvecklingsstörning kan även behöva extra mycket tid för att kunna hinna 
ställa om sig från tidigare aktivitet, genomföra datorträningen och avsluta 
den samt förbereda sig för nästa aktivitet. 
 
Att aktiviteterna för personer med utvecklingsstörning i förvånansvärt stor 
utsträckning påverkas av transporterna fann även Sandvin m.fl. (1998) i sin 
studie. Författarna kunde konstatera att tidsgränserna för personernas 
aktiviteter sattes av transporter mellan boenden och dagaktiviteter. 
Personerna skulle vara klara när bil eller buss kom för att skjutsa till, 
respektive från, boenden och dagaktiviteter. Detta medförde många gånger 
lång väntan för dem. Sandvin m.fl. kallar denna tid för dödtid, en tid som 
sällan fylldes med något annat än väntan. 
 
Målsättningen vid planeringen av projektet var att varje deltagare skulle 
erbjudas två träningstillfällen per vecka. Vissa svårigheter fanns vid 
planeringen då deltagare hade olika tid i verksamhet, såsom deltid eller 
heltid. Flera deltagare fick också förändrade arbetstider en bit in i projektet 
och datoraktiviteten fick ändras till en annan dag och tid. Det var viktigt att 
planera med hänsyn till deltagarnas dagsform, som kunde påverkas av 
exempelvis sjukdom, medicinering, psykisk eller fysisk förmåga. Det var 
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också viktigt att erbjuda träning med dator vid en tidpunkt på dagen där 
deltagaren var som mest alert vilket inte alltid var så lätt. Några deltagare 
hade även en så kallad ”hemmadag” en gång i veckan. Deltagarna hade 
också sedan tidigare ett veckoschema med inplanerade aktiviteter som 
ibland inte var möjlig att ändra på grund av den personalbemanning som 
fanns. Även andra faktorer i den yttre miljön kunde påverka deltagarens 
förmåga, som exempelvis förändringar i dagliga rutiner eller andra 
omständigheter i personens privata livsmiljö.  
 
Två av deltagarna hade i början av projekttiden sin dagliga verksamhet 
förlagd till en närliggande lokal och fick promenera eller åka transport till 
datorträningen. Det medförde att mycket tid gick åt till på- och avklädning, 
väntan på transport och byte av miljö som tog energi av både deltagare och 
personal. Under hösten 2005 omorganiserades verksamheten och idag har 
samtliga deltagare sina dagliga aktiviteter i samma lokal. Lokalen var dock 
nedsliten och krävde mycket reparationer samt iordningställande av rum för 
aktiviteter. Detta medförde att de två deltagare som bytte lokal, hade 
uppehåll i sin träning i cirka fyra månader.  
 
Problem med tekniken var ibland frustrerande både för deltagare och för 
personal. Speciellt störande var det för deltagarna när datorn inte fungerade 
på ett förväntat sätt. Personal upplevde sig hjälplösa, då det var svårt att 
förklara vad som hänt och varför. Ibland gick inte datorn att starta eller 
stänga av, ibland fungerade inte pekskärm eller rullmus. Trots kontakt med 
återförsäljare lyckades man inte lösa återkommande tekniska problem. I 
kommunen finns ingen teknisk support för datorbaserade hjälpmedel för 
funktionshindrade.  
 

Diskussion 
De flesta av deltagarna har vid tiden för denna rapportskrivning ännu inte 
uppnått förmågan att självständigt hantera datorn och utföra aktivitet utan 
personalstöd. Några av deltagarna kan dock i ett längre perspektiv eventuellt 
få tillräckligt med erfarenheter för att kunna använda datorn på egen hand. 
 
Ett delsyfte med projektet var att utveckla IKT-användandet för vuxna 
personer med olika grad av utvecklingsstörning och flerfunktionshinder, 
liksom att utvärdera om hur IKT kan användas som aktivitet för att 
stimulera och utveckla aktivitetsförmågan hos målgruppen. Resultatet har så 
här långt överträffat förväntningarna. Under projekttiden har samtliga 
deltagare förbättrat sin aktivitetsförmåga och uppnått en högre medvetenhet 
i sitt datoranvändande. Utvecklingen för deltagarna kan dock gå långsamt 
och de kan behöva flera år av träning för att kunna bli självständiga i sitt 
datoranvändande.  
 
Vid projektets början var det ibland lite motigt för personalen när de inte 
hade tillräcklig erfarenhet av tekniken, när deltagaren visade ointresse för 
aktiviteten eller gav uttryck för att det var tråkigt. I det läget krävdes av 
personal att tänka långsiktigt, se möjligheter och att inte ge upp. Vid de 
första datortillfällena visade det sig på många sätt vara en fördel att personal 
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hade begränsad erfarenhet och kunskap om datorbaserade hjälpmedel. 
Personal fick ibland fundera över utförandet vilket medförde att aktiviteten 
fick ett naturligt långsamt tempo som var positivt för deltagaren. Personal 
och deltagare kunde på många sätt göra ”resan i den nya datorvärlden” 
tillsammans och utforska den nya tekniken på ett på många sätt jämlikt sätt. 
I arbetet med personer med utvecklingsstörning är kunskap om vilka 
konsekvenser ett funktionshinder kan medföra, viktiga för att förstå en 
persons reaktioner och agerande. Under projektets gång framkom i 
projektgruppen flera viktiga punkter att reflektera över och att diskutera som 
kunde få betydelse för resultatet. 
 
Personer med svår utvecklingsstörning kan vara känsliga för olika ljud från 
den omgivande miljön och reagera med oro och stress. I en lokal där många 
människor har samtidig verksamhet kan det vara närapå omöjligt att 
undvika ljud från närliggande rum. För att skapa förutsättningar för 
deltagarna att kunna koncentrera sig på aktiviteten valdes att ha dörren 
stängd till datorrummet. I de situationer där deltagaren var upptagen med 
datoraktiviteten och hade sin uppmärksamhet riktad mot görandet, visades 
inga reaktioner eller tecken på obehag av ljud från den omgivande miljön.  
 
När människan hamnar i nya eller obekanta situationer ställs stora krav på 
de informationsprocesser som innefattar medveten uppmärksamhet och 
mental ansträngning (Lund m.fl., 1992). Vid träningens införande var det 
viktigt att deltagarna fick tid att bekanta sig med rummet och aktiviteten. 
Mikael förhöll sig först avvisande till aktiviteten med dator, vid det tredje 
träningstillfället började han uppmärksamt titta på det som fanns i rummet 
och efter ytterligare någon tid övergick han till att undersöka utrustningen 
med händerna. Efterhand som Mikael blev bekant den nya situationen, 
riktades hans uppmärksamhet mer och mer mot aktiviteten med dator. Anna 
hade stora behov av ”samtalstid” då hon var upptagen av tankar och 
funderingar om tidigare händelser i vardagen. För Anna var det viktigt att 
hon fick möjlighet att ”prata av sig”, innan träningen påbörjades. I nya 
situationer krävs av personal att de kan vara lyhörda för olika uttryck hos 
personer med utvecklingsstörning, och inte ställa för höga krav på en 
persons förmåga eller styras av egna förväntningar på aktivitet.  
 
I aktivitet är människans förmåga till medveten uppmärksamhet begränsad 
(Lund m.fl., 1992). Sjödén (1998) menar att en nedsatt hjärnfunktion kan 
medföra sämre effektivitet, lägre tempo och begränsad förmåga till 
uppmärksamhet. Hjärnans aktiveringsnivå kan ses som en skala av olika 
grader av aktivitet och vakenhet (Iglum, 1999). I aktiviteten med dator i 
projektet var det viktigt att uppmärksamma förändringar i deltagarens 
aktivitetsnivå d.v.s. hur mycket stimuli deltagaren orkade ta emot samt 
lämna utrymme för paus/återhämtning. Under ett träningstillfälle kunde det 
vara stor variation mellan att deltagaren var aktiv och att deltagaren visade 
tecken på trötthet/behov av paus (jfr Johansson, 2001b). Det är viktigt att 
betrakta pausen som en form av kommunikation då den ger människan 
kontroll och upplevelse av att kunna påverka samspelet (Smith, 1997). För 
att deltagaren skulle få möjlighet att uppleva aktiviteten med dator som 
lustfylld var det nödvändigt att träningen kunde anpassas till deltagarens 
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tempo och förmåga till uppmärksamhet. Efter träningens avslutande var det 
viktigt att ge deltagaren tid för reflexion, tid att få begrunda utförandet eller 
det som hänt i aktiviteten samt att få berätta om den eller visa andra vad 
man gjort.   
 
I aktiviteten med dator hade samtliga deltagare behov av ständiga 
upprepningar av ett visst utförande och bekräftelser från personal för att lära 
(jfr Smith, 1997). Om en aktivitet förändras för snabbt eller om personen 
inte får öva på utförandet tills hon eller han behärskar det på ett bra sätt eller 
om andra gör saker åt personen som hon eller han kan själv, kan det få 
avgörande betydelse för personens utveckling (jfr Sjödén, 1995; Johansson, 
1999).  
 
I projektarbetet blev det tydligt att den pedagogik och det förhållningssätt 
personal använde i samspelet med personerna hade stor betydelse för deras 
utveckling och bemästringsstrategier. Att deltagarna utvecklade alternativa 
bemästringsstrategier i datoranvändandet berodde sannolikt på att 
personalen tillät och uppmuntrade detta. Det stämmer väl med Ytrehus (i 
Sandvin m.fl., 1998) som menar att människor med utvecklingsstörning kan 
utveckla alternativa bemästringsstrategier i sitt sociala liv om omgivningen 
tillåter dem att prova på detta. Det var säkerligen också en fördel att 
deltagarna fick försöka klara sådant som de kunde förväntas utföra själva 
vilket borde ha haft positiv betydelse för motivationen och lusten att försöka 
(jfr Seligman, 1976). 
 
Under projekttiden har personalen varit densamma. Det har varit en fördel 
för projekterfarenheterna att personalgruppen varit oförändrad. Deltagarna 
har inte behövt byta personal vilket hade kunnat medföra oro och osäkerhet 
i datoranvändandet. Det har även varit till fördel för dokumentation i 
projektet. 
 
Vid planeringen av projektet bedömdes fem deltagare vara ett lämpligt antal 
för att få organisationen med schema för två träningstillfällen per vecka för 
varje deltagare, personalstöd, utrustningsnyttjande, transporter, etc att 
fungera. Vid projektstart kunde planeringen av upplägget följas men efter en 
kort tid fick upplägget förändras på grund av yttre omständigheter som 
exempelvis förändring av transporterna till och från dagverksamheten, 
lokalbyten samt att en deltagare slutade och fick avbryta projektet. 
 
Ett mål för verksamheten är att behoven för personer med 
utvecklingsstörning ska vara vägledande. Detta är dock inte alltid så lätt i 
praktiken då yttre omständigheter, så som exempelvis transporter och 
organisationsförändringar kan påverka verksamheten under vissa tider.  
 
Arbetet för personalen hade kunnat underlättas med fungerande teknik och 
tillgång till snabb hjälp av kompetent teknisk support. Tekniken har dock 
alls inte varit det stora problemet man kanske hade kunnat förvänta sig.  
 
I detta projekt har flera dokumentationssätt använts, såsom videofilmning 
och dagboksanteckningar av träningstillfällen samt blanketten för skattning 
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av nivå av aktivitetsutförande. De olika dokumentationssätten var viktiga 
vid utvärderingen av en persons aktivitetsförmåga. Att kontinuerligt 
dokumentera en aktivitet var nytt för personalen. De uttryckte i början av 
projekttiden osäkerhet över vad som skulle dokumenteras. Vid intervjuerna 
efter projektslut ansåg personalen att dokumentationen tagit mycket tid i 
anspråk och att de heller inte hunnit med att lägga så mycket tid på 
dokumentationen som de önskat, men samtidigt såg de ett stort värde i 
dokumentationen. En av dem uttryckte det: ”Om jag inte hade dokumenterat 
hur skulle jag då ha kunnat förklara eller visa på det som har hänt?”   
 
Projektgruppens kontinuerliga utvärdering av videoinspelningarna hade stor 
betydelse vid analysen av datamaterialet och för sammanställningen av 
resultaten. Då träningstillfällen inte alltid skriftligen blev nedtecknade fick 
videoinspelningarna större betydelse vid utvärderingen. Genom 
diskussionerna av videoinspelningarna i projektgruppen kunde mer allsidiga 
tolkningar göras av en persons aktivitetsförmåga. Vid projektgruppens 
genomgångar av videoinspelningarna och det insamlade datamaterialet 
framkom förslag om träningens fortsatta mål, genomförande och 
förhållningssätt. De gemensamma utvärderingarna blev även viktiga för 
reflektion av deltagarnas situation och intressanta diskussioner uppstod om 
hur förhållandena för personer med utvecklingsstörning kan vara.  
 
Dator som aktivitet visade sig ha stor potential för deltagarnas 
aktivitetsförmåga. Det hände mycket med dem under projekttiden. 
Deltagarna har olika behov och förutsättningar och ändå var 
datoranvändningen utvecklande för alla – på helt olika sätt. Per, exempelvis, 
som var den som personalen innan projektstart trodde skulle vara mycket 
svår att motivera till aktiviteten med dator eftersom han hade svårt för 
förändringar, var den som var mest intresserad av att få prova och av att 
använda datorn! 
 

Fortsatt utveckling och forskning  
Med utgångspunkt från de positiva resultaten i detta projekt är det angeläget 
med fortsatta studier i ämnet och fler deltagande personer. I ett fortsatt 
projektarbete kunde personal få en fördjupad kunskap om IKT som aktivitet 
liksom att sprida kunskapen till övrig personal. Många frågor har också 
väckts under projektets gång, frågor som det inte funnits resurser och 
möjlighet att besvara i detta projekt. Till en del kan detta projekt ses som en 
förprojekt till ett mer omfattande forskningsprojekt. En longitudinell studie 
kunde belysa vad som kan hända med personer med utvecklingsstörning 
under en längre tids datoranvändande och studera hur personernas 
aktivitetsförmåga påverkas i ett längre perspektiv. Det skulle även vara 
intressant att se vilken betydelse det egna agerandet och 
verktygsanvändandet har för en persons aktivitetsförmåga och 
välbefinnande. Det skulle också vara värdefullt att belysa hur personalens 
förhållningssätt till deltagarna påverkas i ett längre perspektiv – hur 
påverkas personalens arbetsuppgifter, identitet, status etc genom IKT 
användandet? Anförvanternas syn på deltagarnas IKT-användande är ännu 
en aspekt som kunde vara av intresse att studera. Det skulle också vara 
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mycket intressant att se vad som skulle hända om deltagarna skulle få 
möjlighet att visa sina kunskaper i datoranvändande för andra personer med 
funktionshinder. Jämför med Britta som blir upprymd och stolt när hon ser 
resultatet av det hon gjort och som gärna vill visa och lära personal hur man 
gör. Hon kunde även visa andra personer med funktionshinder 
datoranvändande, till glädje och nytta både för henne och för den hon visar. 
Det är några exempel på tankar som har väckts under projektets gång och 
som skulle vara mycket värdefulla att utveckla vidare. 
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Bilaga 1 
 
Nivå av aktivitetsutförande    1        2        3        4        5        6        7        8               

 

1 
 

Aktiviteten påbörjas ej på egen hand, är passiv.  
 

2 Utförandet kan påbörjas med vägledning hand på hand som att trycka 
på styrverktyget.  Aktiviteten upphör om personalstödet tas bort.   
 

3 
 
 

Slumpmässig, undersökande aktivitet, tittar eller känner med handen på 
styrverktyget eller andra objekt. Begynnande förståelse för att den egna 
aktiviteten har effekt. Behöver personalstöd och vägledning vid alla 
momentens utförande.  

4 
 
 
 

Visar förväntan, tar initiativ till aktivitet, visar genom att titta eller peka 
på skärmen, och har förståelse för enkla orsak och verkan samband d v 
s att en händelse har direkt samband med den egna aktiviteten. 
Utförandet kan fortsätta för en kort stund, behov av muntligt och fysiskt 
personalstöd med alla moment.   
 

5 
 
 
 

Utforskande i sin aktivitet och prövar olika styrverktyg. Koncentrerad, 
och uppmärksam på effekterna av den egna aktiviteten. Medveten om 
att kunna påverka aktiviteten och/eller samspelet och kan imitera. Kan 
utföra enstaka moment på egen hand. Behov av muntligt och fysiskt 
personalstöd med många moment.   
 

6 
 
 

Uppmärksam på det som händer på skärmen och kan utföra delar av 
aktiviteten. Kan använd olika styrverktyg och har förståelse för att olika 
styrsätt kan leda till samma resultat. Kan behöva muntligt personalstöd 
och/eller vägledning hand på hand för att visa.   
       

7 
 
 
 

Målriktad aktivitet, vet vad som ska göras men kan inte alltid göra det 
bra eller i rätt ordningsföljd. Medveten om konsekvenser av den egna 
aktiviteten och dess resultat. Kan behöva fysiskt och verbalt stöd i vissa 
moment som att demonstrera eller påminna.    
 

8 
 
 
 

Skicklig, kan planera sin aktivitet och utföra alla moment i kända spel 
eller program. Aktiviteten kan ha annat mål som att göra schema, skriva 
brev, rita, eller göra enkla recept osv. Kan behöva verbalt och/eller 
fysiskt personalstöd vid nya uppgifter, spel eller program.  
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