BeAKKta
Berättelser, tankar, reflektioner, åsikter och drömmar i AKK
(AKK = alternativ, kompletterande kommunikation)

Ett kommunikationshjälpmedel
som möter behoven av djupare kommunikation
hos personer med autism
Analys av behov
och några skisser

Så håller du BeAKKta

Magisterarbete 20 poäng
Institutionen för kommunikation och datavetenskap
Människor Datateknik Arbetsliv
Handledare: Bo Helgeson
Av:
Monika Adamson Lindqvist
Augusti, 2011
Blekinge Tekniska Högskola

Abstract
A vulnerable group in society is people with ASD (autism spectrum disorders) or autism. This
group seems to increase, mainly due to genetic factors but also environmental problems.
Medical research has accelerated in the U.S. and Europe. The biggest problem for people with
disabilities is the inability to communicate, both verbally and socially. Parallel communication
is growing strongly, a technique that can help these people much, if only there were an
adaptation to the needs.
There are already technical communication aids developed for people with autism. But they do
not seem to fit the target group's communication needs well enough. These aids are designed to
handle a superficial communication and people with autism do not understand this type of
communication at all. People with ASD would rather appreciate the deeper relationships that
can support them on important issues, such as to clarify the context for them are hard to
understand. E.g. "inside" and "beyond" could tell that there are a number of houses behind
them closer to the houses. They need a different type of support and this support must be
provided by close caregivers. Closely support by caregivers seems to be essential for
successful development. In other words, they do not have the extensive list of contacts that are
in their communication tool today.
In my theses, I look primarily at the core needs behind the communication of people with
autism. But I also present a design proposal in the form of some sketches on the basis of these
needs. The reason for focusing on the analysis is that the majority of existing technical
communication aids never seems to have questioned the basis for the decisions shaping the
design, i.e. the real needs of the people with ASD. Too often wrong design decisions seem to
be made mainly due to an incorrect analysis. Several functions ought to coincide in a single
tool that can support the people with ASD to talk, think clearer thoughts, to reflect, formulate
an opinion and dream. I would like them to reach deeper thoughts than was possible so far. The
features are not new but the combination is. I count to seven features which I consider to be
crucial for my result: “Emphasized transfer”, “transparency”, “structure à la Talking Mats”,
“imaging”, “digital camera”, “the real meeting”, and “caregivers as important role models”.
The communicators should be geographically close to each other and carry one’s own portable
technical communication aids, their “BeAKKta”, the name of this design proposal.
My result identifies needs of disabled people in their communication, and gives suggestions on
how to respond to those needs by presenting different sketches from an analysis. The sketches
show up a new design for this communication tool, both in terms of form and function. Lovisa,
my daughter and her communication problem is the origin of the trials and she is also the one
who gave me both insights and inspiration.
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Sammanfattning
Personer med autism är en utsatt grupp i samhället – en grupp som tycks öka främst på grund
av genetiska faktorer men också på grund av miljöfaktorer. Den medicinska forskningen
intensifieras både i USA och i Europa. Det största problemet för dessa funktionshindrade
handlar om en oförmåga att kommunicera, såväl verbalt som socialt. Parallellt utvecklas
kommunikationstekniken starkt, en teknik som skulle kunna hjälpa dessa personer avsevärt om
bara det fanns en anpassning till deras behov.
Det finns ju visserligen redan tekniska kommunikationshjälpmedel utvecklade för personer
med autism. Det är bara det att dessa fortfarande inte passar målgruppens behov av
kommunikation särskilt väl. Hjälpmedlen är konstruerade att hantera en mer ytlig
kommunikation, det vill säga en kommunikationsform som personer med autism inte
använder, än mindre förstår sig på. De vill ofta istället ha en djupare relation som kan stötta
dem i viktigare frågor. Det kan till exempel handla om att reda ut huruvida det finns ett ”inuti”
och ett ”bortom”; att det finns många hus bortom dem som man kan se närmast. Att se stora
sammanhang är nästintill obegripligt för dem. Här behövs verklig hjälp och stöttningen bör
förmedlas

av

en

nära

vän.

Den

omfattande

kontaktlista

som

nuvarande

kommunikationshjälpmedel tillhandahåller, står alltså inte högt i kurs.
I mitt magisterarbete tittar jag framför allt på de centrala behoven bakom kommunikationen
hos personer med autism. Men jag presenterar också ett designförslag i form av några enklare
skisser med utgångspunkt i just dessa behov. Anledningen till att fokus ligger på analysskedet
är att flertalet hittillsvarande tekniska kommunikationshjälpmedel aldrig tycks ha ifrågasatt
grunden till de beslut som formar designen det vill säga behoven hos de funktionshindrade
personerna. Alltför ofta tas fel designbeslut på grund av en grundlös analys. Flera funktioner
sammanfogas här inom ett och samma hjälpmedel som kan stödja de funktionshindrade att
tala, tänka klarare tankar, att reflektera, formulera sin åsikt och att drömma. Jag vill att de ska
nå djupare tankar än vad som hittills varit möjligt. Funktionerna är identifierade men finns inte
inom ett och samma hjälpmedel. Sju funktioner sammanfogas inom ett och samma hjälpmedel:
”Betonad överföring”, ”överblickbarhet”, ”struktur à la Talking Mats”, ”bildhantering”,
”digitalkamera”, ”reellt möte” samt ”närstående som viktiga förebilder”. Båda parter bör
befinna sig geografiskt nära varandra och båda måste ha med sig sin egen ”BeAKKta”.
Jag identifierar kommunikationsbehoven hos personer med autism och ger förslag på hur
behoven skulle kunna mötas genom analys och skisser. Resultatet blir en ny design som
sammanför tidigare förvisso identifierade funktioner, varav dock fåtalet utvecklats med tanke
på den digitala tekniken. Lovisa, min dotter och hennes brist på kommunikationsförmåga, är
upprinnelsen till mitt försök och det är också hon som givit mig både insikter och inspiration.
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Förord
Denna studie har inte varit helt lätt att bedriva. Det beror nog mest på att jag själv varit djupt
förankrad i upprinnelsen till problemställningen – på ett personligt plan. Det är nämligen runt
Lovisa, min dotter, 21 år som allt kretsar. Hon är motorn och inspirationskällan.
När jag väl bestämde mig för att på allvar fördjupa mig i ämnet så har den känslomässigt
involverade sidan i mig fortsatt att rycka och dra i mina försök till objektivitet. Som mamma
till ett barn med autism som har kommunikationsproblem, kan man inte undgå de vädjande
uttrycken i ögonen som vill berätta eller få förklaringar på saker som mycket väl kan förstås –
om bara orden gick att förankra. Frågan är väl om man ska undgå denna blick? Jag hoppas nu
bara att den personliga vinkel som mitt arbete kan ha inte dominerar utan snarare tillför
värdefulla perspektiv. Förmodligen hade jag inte ens uppmärksammat problemet om det inte
legat mig så nära. Säkert är det så att just närheten till problemet är en pusselbit i sig. Själv
betraktar jag skribenter och andra källor som själva har levt i och/eller lever i den autistiska
världen som mycket tillförlitliga. Gunilla Gerland som har Aspergers syndrom (en form av
autism), vars röst kommer till tals här, är en av dessa. Javisst, hon kan prata men hennes
insikter på området är inte mindre viktiga för det. Erfaren personal hör hit. Den tysta
kunskapen är talande i dessa miljöer. Att notera är däremot att försök till vidareutveckling av
kommunikationsteknik som stupat, typiskt nog har inletts/startats upp i en designfas alltså inte
tidigare. Analysen har kopierats från tidigare modeller eller negligerats. Det finns flera
exempel på projekt som har ”studerat” barn med autism under en veckas tid eller möjligen två,
för att med dessa nyvunna så kallade erfarenheter, insikter och/eller studieresultat, anse sig
informerade nog för att raskt fortsätta över in i designfasen och vidare till
implementationsfasen, amen. Ty koden kan ju vara aldrig så smart men produkten fallera ändå,
om inte den grundläggande analysen är den rätta.
Det

finns

nu

inte

mycket

forskning

som

bedrivits

som

belyser

autisternas

kommunikationsproblem med betoning på kommunikationshjälpmedel. Jag har strävat efter att
använda mig av de mest aktuella, men i övrigt, förutom egna erfarenheter, förlitat mig främst
på samtal med erfaren personal från tre platser i landet belägna i Blekinge och i Dalarna. Jag
vill tacka särskilt en insiktsfull och erfaren personalassistent från Borlänge, Margareta
Bergquist, personal på Sjöarp i Blekinge och sist men inte minst Lovisas egen närstående och
omtyckta personal på Bastasjö II i Karlskrona, Blekinge.
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Kapitel 1: Inledning
Mycket

har

hänt

den

senaste

tiden

dels

inom

autismforskningen,

dels

inom

kommunikationstekniken. På båda områden har stora kliv tagits framåt. Dessvärre stiger också
kurvan på annat håll och den stiger brant. Det är antalet diagnosticerade fall av autism som
dramatiskt ökar. Denna kurva manar till eftertanke och effektivitet vad gäller åtgärder, för att
snarast finna lösningar bland annat på de kommunikationsproblem som alla med diagnosen
autism har och bär med sig livet igenom. Mitt arbete tar nu inget helhetsgrepp utan fokuserar
på centrala behov som personer med autism har när det gäller kommunikationen och med
dessa som avstamp presenterar jag några enkla skisser på alternativ design av ett
kommunikationshjälpmedel.
Jag har en dotter som har diagnosen ”Drag av autism, grav mental retardation”. Hon är 21 år
och bor på ett gruppboende sedan snart 2 år. Gruppboendet är byggt så att 6 personer med
autism har var sitt eget boende med egen ingång i radhusmiljö, med tre lägenheter vardera i två
radhus i vinkel. Intill ligger en gemensam byggnad med utrymmen för personalen och
arbetsplatser för de boende. Området ligger en bit utanför staden och omgärdas av vacker
natur, av hästar och getter. Personalen är omtyckt, miljön fantastisk och de boende verkar
trivas mycket bra.
Men en väsentlig sak saknas. Det är de boendes - autisternas - förmåga att kommunicera. Det
är också det största hindret hos just personer med autism. Någon på gruppboendet använder
teckenspråk, litegrann, en annan använder kameran tillsammans med personalen för att
fotografera och sedan ”prata” – kommunicera – med hjälp av bilderna om något som varit
viktigt under dagen, en tredje använder kroppsspråk, någon är mest tyst. Samtliga får
instruktioner, i bästa välvilja, via vars ett så kallat pictogramschema, om vad som ska hända
härnäst i veckan. Ett pictogramschema består av en pappskiva med kardborreband och veckans
dagar i olika färger. Det hängs på väggen i den egna lägenheten. På veckodagarna klistras
meddelanden i form av pictogrambilder eller widgitbilder. Bilderna är ca 4 x 4 cm stora,
inplastade små enkla teckningar i svart-vitt respektive färg. De symboliserar genom sin
enkelhet en person, aktivitet eller ett föremål och benämns därför också samtliga gemensamt
för symbolbilder. De plockas bort efter hand som den aktuella aktiviteten ägt rum. En teckning
av en tandborste med tandkräm berättar till exempel om att det är dags att borsta tänderna. Ja,
ibland plockas inte bilderna bort efter hand och används kanske inte på det vis som det var
tänkt. Verkligheten gömmer undan den bild man vill använda eller förändrar planerna som
lagts upp för dagen. ”Det är inte ovanligt att personal på skolor och korttidshem har en
digitalkamera med tre miljoner pixlar men inte datorer och skrivare för att göra läsbara bilder
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för utskrift”, rapporterade två mammor 2002.1 Denna bild stämmer fortfarande fastän det
handlar om gruppboendena i synnerhet och att många själva har en egen digitalkamera.
Ingen på Lovisas boende använder något tekniskt kommunikationshjälpmedel – om man inte
räknar kameran dit.2 En anledning kan vara att dessa specialkonstruerade hjälpmedel är alldeles
för dyra. Kostnaden uppgår till ca 15 000-30 000 kronor eller mer. Då vet man inte ens om det
hjälpmedel man skaffar är det rätta - som bäst passar de förutsättningar som de
funktionshindrade har. Det finns några tekniska hjälpmedel att välja på, men inte något stort
utbud. Insikter i utbudet har varken de funktionshindrade, deras föräldrar, personalen på
boendet eller kommunansvariga – i den kommun som Lovisa bor. Det finns undantag förstås
och kommuner som träder fram med speciell kompetens. Men många uttrycker en osäkerhet
inom området tekniska kommunikationshjälpmedel för funktionshindrade.
I och med att tekniken generellt utvecklas starkt inom området telekommunikation, så finns
också förutsättningar för bättre och billigare hjälpmedel inom räckhåll även för personer med
kommunikationsproblem. Frågan är då vilka – redan utvecklade – funktioner som bör
sammanstråla i kommunikationshjälpmedel för personer med autism.
Lovisa
Lovisa heter min dotter. Hon har en typ av autism som skiljer sig från den gängse bilden.
Autism beskrivs i termer av kommunikationsbrister (språkliga och sociala), jämte en oförmåga
att känna empati samt behov av strukturer i vardagen. De båda senare karaktärsdragen är inte
generella, har det visat sig. Lovisa tillhör den gruppen, den som både kan känna och visa stark
empati kopplad till behov av att uttrycka känslor samt att inte vara beroende av strukturer i
vardagens aktiviteter. På senare tid har man börjat inse att det finns en mängd olika varianter
på diagnosen autism. Numera, sedan bara ett par år tillbaka, talar man om autismer, i
pluralform, i stället för autism i singular, trots att autism sedan länge har betraktats som en
paraplydiagnos, med många skiftande diagnoser och symtom under sig.
Bristen på empati är alltså inte ett entydigt symptom för autisten och inte heller något som
enkelt kan kopplas samman med känslokyla. Begreppet ”teori of mind” appliceras på
autisterna och innebär att de ofta inte kan eller har svårt för att föreställa sig hur andra
människor upplever sin omvärld. Det handlar inte om att de medvetet struntar i andra
människor. Det är bara så att många autister inte tycks förmå att förstå till exempel en annan
människas känslor och därmed också har svårare än andra för att känna exempelvis empati.

1

Ferrand Norén, Nordgren, 2002, s 25

2

Personal på Bastasjö II.
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Min utgångspunkt är därför att de faktiskt har stora behov av att uttrycka just känslor –
berättelser, drömmar och genomtänkta åsikter och att de tekniska kommunikationshjälpmedel
som för närvarande finns på marknaden inte motsvarar de behov som måste mötas för att
hjälpmedlet ska kunna fungera som ett hjälpmedel för djupare kommunikation – ett
kommunikationshjälpmedel för känslor.
Många autister har alltså brister i sin förmåga till empati vilket inte är samma sak som att sakna
känslor. Många tycks kanske inte ha behov av att uttrycka känslor eftersom de ofta är just
inbundna och sällan enkelt kan kommentera sina upplevelser. Begreppet autism betyder också
själv-försjunkenhet eller upptagenhet. Ordet kommer från det grekiska ”autos” som betyder
”själv”. Men visst har de känslor. Om inte den språkliga kanalen fungerar så finner känslorna
andra vägar för att nå ut. Musik är en kanal som många väljer, så också Lovisa. Hon spelar
många instrument – på sitt vis: varligt, lyssnande och ibland med stor kraft, alltid med stor
inlevelse, tonsäkerhet och ypperlig känsla för takt. Ibland kan hon sitta med elgitarren på
golvet framför cd-spelaren som anger tonen – musiken som hon gillar. I munnen har hon ett
munspel. Hon öser på – men med känsla. Eller så spelar hon på sin akustiska gitarr.

Figur 1: Lovisa spelar akustisk gitarr och munspel hemma. En period ingick hon i en kvartett som hette Trio med
Stumpan – på skolan. Då var hon inte så gammal. Stumpan det var hon. De övriga var engagerade lärare och
handledare.

Det är alltid en oerhört suggestiv och skön känsla förknippad med dessa stunder.
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Kraftiga utbrott, ilska, är andra kanaler – även för Lovisa. Känslor kan ta sig mycket mer
dramatiska uttryck om de inte kanaliseras. Det vet vi. Oavsett vilken form av autism det
handlar om, borde det vara viktigt att hjälpa dessa personer att använda den språkliga kanalen med bilder som redskap - i ett tekniskt kommunikationshjälpmedel, när nu möjligheter att
använda redan utvecklad avancerad teknik finns.
Gunilla Gerland som har diagnosen Aspergers syndrom3, en typ av autism, har skrivit en bok
om sin egen uppväxt 4. Hon skriver här:
Att visa vad jag kände var en aktiv handling, som om jag manuellt måste lyfta upp
känslorna ur mig och omvandla dem till något som kunde hängas utanpå. Jag förstod
inte riktigt varför man skulle göra det. Känslorna kom inte ut av sig själva och det var
sällan jag hade energi över för att ta tag i känslan och dra ner den som en rullgardin
framför mig så att andra kunde se den. Jag hade inte något begrepp om att det hade
betydelse ifall andra såg på mig vad jag kände eller inte. Men att jag inte började gråta
när jag blev slagen eller mulad berodde inte alltid på att jag inte visade ledsenheten
utanpå. Många gånger blev jag inte ledsen förrän efteråt, just när det hände försökte
jag bara fatta vad som hände och varför5.

Lovisa reagerar på samma vis trots att hon har en så kallad lågfungerande autism. Hon förstår
inte alltid omedelbart vad som sägs till henne om hon får kritik, muntlig (!) kritik, - orättvis enligt henne. Det är uppenbart. Men efteråt, det kan dröja 5-10 minuter, så går det upp för
henne. Hon kan alltså inse vad som sagts till henne, till exempel att hon varit jobbig och att jag
inte orkar med henne och blir då när hon förstår kritiken, närmast otröstlig. Jag som mamma
kan eller kunde snarare, ibland till och med glädja mig åt att se och höra hennes reaktion. Det
fanns till och med stunder då jag provocerade henne för att intala mig och trösta mig med att
hon faktiskt förstod, fastän det tog lång tid. Hennes tårar och ilska blev då min glädje – hemskt
nog.
Var egentligen finns då deras yttersta stöd och rättvisa? Lagen som borde stödja dem gör det
inte, inte idag, fastän mycket har blivit mycket bättre, framför allt i boendemiljön. Karl
Grunewald berättar om när han för många år sedan blev överinspektör för sinnesslövården vid
Medicinalstyrelsen och upptäckte maskandet i uppdragen och trolösheten mot dem man hade
att företräda, bland beslutsfattare, anställda på anstalter och bland politiker:
Min första upptäckt var att landstingen – med något undantag – inte hade tagit 1954
års lag på allvar. Det saknades information, anvisningar och normeringar. Jag började
därför resa runt till landstingen med lagen i handen och kräva en planering för ny- och
ombyggnation. I inspektionsrapporter beskrev jag och mina medarbetare så objektivt
3

Aspergers syndrom - en diagnos som beskrivs som högfungerande autism

4

Gerland, 1996, s 98 ff

5

Ibid, s 101
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vi kunde vad vi såg på anstalterna, utan att bortse från detaljer – nonchalerade av
ägaren men viktiga för den enskilde.
Det var nu som jag upptäckte samhällets svek mot dem utan talan och makt,
och dubbelmoralen hos politiker och beslutsfattare.6

Det nuvarande juridiska regelverket beskriv i ett särskilt kapitel.
Autism, teknik, bilder och behov
Sjukdomen autism är en kognitiv funktionsnedsättning som numera delvis förklaras av
genetiska faktorer, närmare bestämt av sinsemellan helt olika genavvikelser. Autism
kännetecknas av brister i social interaktion, brister i förmåga till ömsesidig kommunikation
samt av brister i föreställningsförmågan som påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen.
Språkförmågan är antingen avvikande eller nedsatt. Inkluderar man Aspergers syndrom och
Fragile X, handlar det om (2010) upp till nio barn per 1000 barn som i Sverige drabbas per år,
varav ungefär tre fjärdedelar är pojkar7.
Många förstår talat språk trots att de inte själva kan tala. Men de har för det mesta ingen
möjlighet att uttrycka sig bortom de mest reflexmässiga kommentarer och svar, då ofta med
stöd av bilder i språkhjälpmedel av olika slag. När det gäller vardagliga aktiviteter så använder
sig en del numera av tekniska hjälpmedel som Rolltalk som översätter bilder till tal för att göra
sig förstådda, andra av pappersbaserade system som det svenska Pictogram eller det brittiska
Widgit. Apples IPad har börjat användas av just autister i USA alltmer. Ibland används
hjälpmedlen i kombination med beskrivande föremål. Några använder sig av teckenspråk
medan andra ytterst sporadiskt talar eller ekotalar (härmar det som nyss sagts utan vidare
insikter om innehållet i det sagda)8. Andra hjälpmedel hjälper till att till exempel hålla reda på
tiden i samband med de olika aktiviteterna. De flesta uppmuntras att kombinera olika
uttrycksformer. Just att komplettera sina språkliga uttryck med varandra anses grundläggande
vad gäller hur ett språk bäst kan greppas. Inget språkligt uttryck sägs helt och fullt kunna
ersätta något annat.
Forskningen har först nu så sakteliga börjat inse att just personer med autism (och
kommunikationssvårigheter) är en grupp brukare som ofta hanterar teknik mycket bra och vars
behov därför genast borde mötas upp med hjälp av tekniska kommunikationshjälpmedel. Ännu
finns dock inte mycket satsning på just specialdesignad teknik för dessa teknikintresserade
språkligt handikappade personer. Det har blivit ett moment 22 som enbart kan upphävas med
nya analysglasögon. För är det så att du inte själv kan berätta om dina behov, så måste någon
6

Grunevald, 2008, s 13

7

www.autismforum.se

8

Ekotal = ekolali
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annan göra det, och denna analys som då krävs, måste börja från början. Man kan inte kopiera
tidigare gjorda analyser och sedan tro att designen de facto kan förbättras.
For years, different modes of technology have been used to improve the quality of life
of people who have various developmental disabilities. However, the varied use of
technology for children with autism continues to receive limited attention, despite the
fact that technology tends to be a high interest area for many of these children.9

Citatet är hämtat ur en forskningsrapport från USA. Men det speglar utvecklingen också i
Sverige. Intresset för datorer som kommunikationshjälpmedel för personer med autism började
vakna för cirka 5-6 år sedan. Vid den tidpunkten fanns heller inte mycket forskning gjord inom
området.10 Därefter märks en ökning av antalet kommunikationshjälpmedel och med dem en
ökning i antalet kurser i olika metoder och hjälpmedel. Bara i Västra Götalandsregionen
(Göteborg) hölls förra hösten (2010) 28 kurser. Här fanns kurser i hur man använder
hjälpmedel som Rolltalk och Handifon och om bruket av metoder som samtalsmattan, Talking
Mats. Kurser i denna senare metod (Talking Mats) hölls vid fyra av dessa kurstillfällen och
dominerade därmed utbudet.11
Talking Mats är ett pappersbaserat system som har som mål att hjälpa autister att reflektera
över alternativ och kunna presentera sina åsikter. Det används ännu såvitt jag förstår, inte i
någon större utsträckning i Sverige. Detta pappersbaserade hjälpmedel har ett gott renommé
och metoden som brukas verkar vara möjlig att enkelt överföra till ett tekniskt hjälpmedel.
Att personer med autism oftast har lätt för att använda teknik, underlättar idén om att satsa på
just tekniska kommunikationshjälpmedel. Att de dessutom har lätt för att läsa bilder, stämmer
också väl överens med de tekniska landvinningarna. Bilder kan numera enkelt fångas,
kategoriseras, hämtas och visas på tidigare oanade vis. Jag tänker på digitalkameran förstås
men också på Apples produkter och applikationer som IPad, IPhone och ICloud.
De bilder som oftast finns tillgängliga på gruppboendet där min dotter Lovisa bor är de som
nyligen använts. De ligger inte sällan framme på bordet och beskriver den senaste eller den
aktuella aktiviteten, kanske att borsta tänderna, städa eller att grilla korv. Men det är däremot
inte så vanligt att den optimala bilden, den som skulle stödja den aktivitet eller tanke som
skulle behövas formuleras i stunden, finns just tillgänglig. Och vad hjälper dessa bilder på
bordet då, om man nu skulle vilja säga något helt annat? De är inte helt lättfångna. Det krävs
en procedur att tillverka dem och de är dessutom lätt förgångna. De tappas bort helt enkelt.
9
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För många personer med autism är det svårt eller snarare omöjligt att uttrycka sig själv genom
en åsikt, tanke, berättelse eller dröm. Visst finns det stora hindret i själva sjukdomsbilden i
diagnosen – autism. Likväl är det en självklar rättighet att uttrycka sig. Möjligheten finns, om
någonstans, i modern teknik. Reflektionen, åsikten, berättelsen, eftertanken, drömmen,
önskningen kan lyfta fram djupt liggande behov, en persons innersta väsen och därigenom
förmedla något väsentligt. Detta skulle kunna berika kommunikationen och därmed
livskvaliteten även för stödpersonerna. Det gäller alltså här att stödja den funktionshindrades
egna tankar, vilket kräver vissa funktioner som jag presenterar nedan. Det kräver också att
dessa funktioner finns i ett och samma hjälpmedel, lätt tillgängligt.
Min studie handlar inte om val av språk eller sätt att kommunicera, inte heller om val av
kommunikativa bilder eller symboler. Studien försöker istället att presentera en grundlig analys
varpå ett förslag till kommunikationshjälpmedel följer. Kommunikationshjälpmedlet måste
alltså förstå och möta värdet av att stödja de funktionshindrades möjligheter att beröra den
djupare dimensionen av livet. Det kan handla om att reflektera över varför man ibland är
ledsen och ibland glad och lycklig, eller kanske arg och trött.
Att kunna reflektera vore ett sätt för dem, liksom det är för oss alla, att bättre behärska sin
livssituation. Också förmågan att meddela sig med sina närmaste om tankar, känslor och
kanske nyvunna insikter vore en stor vinst.
Gunilla Gerland skildrar det ögonblick då hon plötsligt insåg att ”bakom allting finns
någonting”12. Först beskriver hon hur det gick till när hon upptäckte ”bortom” och ”nära” och
att det fanns något bortom allting. Sedan skriver hon:
Jag visste med ens hur det låg till med inuti också, att det gällde allting.
Allt har ett inuti!
Glädjen över att förstå var stor. Det nästan sjöng inuti mig men det gjorde också ont att förstå att
jag inte förstått tidigare, att detta var något som förstås var självklart för alla andra. Jag ville
berätta för någon men jag hade inga ord att förklara med, jag visste att ingen skulle förstå om jag
försökte berätta om min viktiga insikt. Det blev dessutom smärtsamt tydligt att jag kunde tänka
mycket klarare än jag kunde uttrycka mig och jag kände mig mycket ensam med mitt stora
ögonblick.13

Varken den pappersbaserade bildbanken som består av symbolbilder, enkla beskrivande bilder,
eller

de

tekniska

kommunikationshjälpmedel
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som

för

närvarande

finns,

stödjer

tillfredsställande de basala behov som de funktionshindrade har för att kunna kommunicera
djupare tankar, bearbeta och framföra åsikter eller att reflektera för egen del. Däremot har flera
av hjälpmedlen som nu finns och används och/eller lanseras inom kort, väsentliga
komponenter som bör ingå i en nykonstruktion. Att sammanföra dessa redan konstruerade
komponenter till en helhet som riktar sig till autister i första hand är en grundtanke i min studie
- att plocka russinen ur kakan med andra ord. Om det vore möjligt skulle produkten i slutändan
också kunna testas och användas av betydligt fler än dem som hittills har fått möjligheter att
prova tekniska kommunikationshjälpmedel. Flexibiliteten i funktionaliteten skulle kunna bli
större genom att hänsyn tas till olika behov vid konstruktionen och kostnaden skulle dessutom
kunna hållas nere om det gick att just utnyttja redan utvecklade funktioner. Donald Norman
säger: “Just don’t let the focus on cost, or durability, or aesthetics destroy the major point of
the museum: to be used, to be understood. The problem of focus I call this.”14 Trots hans
varningar kan jag inte helt bortse från problemet som vi redan drabbats av. Det finns några
hjälpmedel på marknaden, men ytterst få som når ut. Anledningarna till varför de inte når ut är
förmodligen en kombination av att de inte är tillräckligt väl möter de behov som finns samt att
de är förhållandevis dyra. På sikt är det kanske just de som har höga produktionskostnader de
billigaste, de mest kostnadseffektiva, det vill säga om produktionskostnaderna är ett resultat av
att man noggrant analyserat behoven.
De behov som jag funnit vara mest väsentliga ställer följande krav: 1) Betonad överföring, 2)
Överblickbarhet, 3) Struktur à la Talking Mats, 4) Bildhantering, 5) Digitalkamera 6) Reellt
möte samt 7) Närstående som viktiga förebilder. Dessa beskrivs samtliga nedan under rubriken
Basala funktioner. Behoven fokuserar dock heller inte på kostnaden utan följer Normans
uppmaning att först och främst möta behoven för att ha en chans att bli användbara och
begripliga.
Det pappersbaserade svaret – den enda svaret - på behovet att få uttrycka en åsikt, är low techvarianten ”Talking Mats”. Det är ett system som stödjer just förmågan för funktionshindrade
med språksvårigheter att uttrycka sin åsikt baserad på egna reflektioner. Utgångspunkten är
också här att det finns behov av att uttrycka såväl åsikter som mindre strukturerade tankar även
bland personer som har kognitiva funktionshinder i kombination med språksvårigheter. Min
studie utgår från att dessa behov bör mötas med hjälp av digital teknik i kombination med den
metod som Talking Mats använder sig av. Talking Mats i digital version skulle utgöra en del i
det system som beskrivs i denna studie. Berättelser, tankar och reflektioner kan behöva också
andra metoder och vägar för att nå ut. Här förlitar jag mig till stor del på det digitala fotografiet
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eftersom fotografiets personliga uttryck redan det förmedlar en berättelse, tanke eller
reflektion.
Personer med autism förstår många gånger talat språk, vilket innebär möjligheten för oss som
är samtalspartners att kunna svara dem muntligt. Men en viktig omständighet som handlar om
överföring av ett riktat meddelande från en part till en annan, ligger bakom idén här att utrusta
båda samtalsparter med ett digitalt, mobilt samtalshjälpmedel. Bilderna skickas då i
kommunikationssyfte från ett hjälpmedel till ett annat. Överföringen blir tydlig. 1) Den äger
rum. 2) Den har ägt rum. 3) Den ska besvaras. Överföringen är utsatt när meddelandet går från
autisten till mottagaren och hör till de moment som i stor utsträckning fallit mellan stolarna i de
senaste modellerna av bildkommunikation, pappersbaserad såväl som digital.
Jag väljer att inte inkludera talsyntes, fastän rösten är en överföring i sig. Rösten kräver
nämligen mycket av den som uppdaterar kommunikationshjälpmedlet. Tanken är att den
funktionshindrade personen själv ska kunna uppdatera hjälpmedlet. Om inte han eller hon kan
utföra en uppdatering så ska närstående lätt kunna utföra uppdateringen. Med uppdatering
menas att föra in nya bilder efter hand som bildförrådet hos den funktionshindrade utökas;
digitala fotografier och andra symbolbilder som Pictogram eller Widgit till exempel. Även
bortgallring av bilder som inte används, hör till uppdateringen av hjälpmedlet. Jag kallar
hjälpmedlet för BeAKKta, vars första stavelse anspelar på berättelsen. ”AKK” anspelar på
alternativ, kompletterande kommunikation. ”AKK” är en vedertagen förkortning. ”ta” syftar på
tanken det vill säga eftertanken eller reflektionen. Naturligtvis syftar titeln också på ordet
beakta, med betoning på en uppmärksamhet med tid för eftertanke i motsats till den blixttid
som den traditionella snabba mobilkommunikationen tillhandahåller eller snarare kräver.

1.1 Rapportens struktur
Vardagens kommunikationsbehov för Lovisa och ett antal behov (7 st) som jag uppfattar som
centrala och generella, beskrivs kortfattat i kapitel 2, ”Autisters behov i kommunikationen”.
Det regelverk som stödjer de funktionshindrades rättigheter, lyfts fram i kapitel 3, ”Juridiskt
regelverk - delvis negligerat”. Givna byggstenar som bilden, bra funktioner i olika hjälpmedel
och andra förutsättningar beskrivs därpå i kapitel 4 ”Bakgrund och framtid. Vad finns att
bygga vidare på?”. I kapitel 5 presenteras mina resultat. Här samlas under rubriken ”Den
alternativa modellen BeAKKta” erfarenheterna med hjälp av en analys och skissar på ett
alternativt digitalt kommunikationshjälpmedel. Den avslutande diskussionen i kapitel 6
”Reflektioner som pockar på omedelbar handling” reflekterar över nuläget. Utdrag ur
dagboksanteckningar och två mock-up, utgör bilagorna. Avslutningsvis följer ordförklaringar
under Appendix.
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1.2 Syfte, mål och frågeställning
Studien handlar om
1) En analys av behovet av ett alternativt kommunikationshjälpmedel för personer med
autism - ett hjälpmedel för reflektion och för djupare samtal.
2) Vilken design och vilka funktioner som borde övervägas för detta alternativa
kommunikationshjälpmedel. Ett förslag till design presenteras genom några skisser.
Syftet är att stödja möjligheten för personer med autism att bättre förmedla sig själva med
närstående genom berättelser, tankar, åsikter och drömmar men också att uppnå en bättre
balans i livet genom att tillhandahålla möjligheter för dem själva att kunna reflektera över sina
upplevelser.
Målet är att ge personer med autism möjligheter till djupare kommunikation som hjälper dem
att orientera sig i en många gånger kaotisk värld orsakad av en brist på sammanhang. De
hjälpmedel som hittills utvecklats och riktats till personer med autism stödjer nämligen framför
allt en ytlig kommunikationsform. De har prefabricerade stereotypa bilder och kan samla ett
stort antal samtalspartners över stora geografiska vidder, detta när varken många
samtalspartners efterlyses, inte heller samtal över stora avstånd. Samtidigt avancerar
kommunikationstekniken för normalbegåvade stort både vad gäller teknik och kostnadsläge
(bättre teknik, lägre priser). Autisterna däremot, förstår ofta inte ens sig på kallprat, denna
ytliga kommunikationsform som det ofta handlar om.
Frågan som ställs lyder: Hur kan man utnyttja redan befintlig teknik för att skapa ett nytt
kommunikationshjälpmedel för personer med autism så att de kan kommunicera på ett djupare
plan – om berättelser, tankar, reflektioner och åsikter? Hur ska de kunna kommunicera på ett
annat plan än det som hittills varit möjligt med nuvarande hjälpmedel?

1.3 Metoder
Som källa använder jag främst mina egna erfarenheter som mamma till Lovisa, en flicka med
diagnosen autism samt de erfarenheter som jag fått även genom andra personer med autism
som vi kommit i kontakt med under åren. Jag stödjer mig också på samtal och erfarenheter från
vänners liknande situation med barn med autism och på samtal med personal som arbetat länge
med autister. Fem samtal med personalassistenter har nedtecknats. Men också en föreläsning
av Gunilla Gerland ligger bakom och en kurs i Rehabiliteringsteknik på Lunds Tekniska
Högskola finns som grund, liksom senare forskningsresultat i rapporter och facklitteratur.
Dessutom finns i bakgrunden ett långvarigt medlemskap i autismföreningen FA som bland
annat ger ut den fylliga tidskriften Ögonblick.
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Det är mina egna minnen i kombination med anteckningar som utgör de mest väsentliga
källorna. Anteckningarna består av anteckningsböcker och senare också förtryckta A4-papper.
Anteckningarna har förts mellan Lovisas vårdare eller personal och mig själv och hennes
pappa. De har förts under en period på 14 år, alltsedan Lovisas tidiga barndom och har varit
länken mellan oss eftersom Lovisa själv inte kunnat prata. I stort sett samtliga anteckningar
finns bevarande.
De förtryckta A4-bladens vänstermarginal är fyllda med symbolbilder och egenhändigt
tecknade bilder. De illustrerar dagens aktiviteter. Dessa aktiviteter kommenteras och förklaras
på pappret med ord. Lovisa och jag eller hennes pappa kunde sedan ”prata” om hur dagen hade
varit genom att någon av oss pekade på bilderna när vi samtidigt pratade.
Metoden är deltagande observation. Men det handlar om en metod först från och med den
dagen då jag beslöt att fokusera på hennes situation inför detta magisterarbete. Dessförinnan
handlar det om minnen och om erfarenheter. Men jag utesluter ändå inte att jag som en slags
deltagande observatör har figurerat tidigare i detta sammanhang som observatör av Lovisa, om
än inte med ett klart mål i sikte. Jag har ändå omsorgsfullt sparat alla anteckningar och också
de filmer som studerat hennes beteenden och agerande i olika situationer, filmer som tagits av
Habiliteringen i Karlskrona, av Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg och av mig själv.
Till skillnad från den traditionella bilden av deltagande observation så finns här ingen dold
agenda. Även om Lovisa förstår vissa saker som vi pratar om så verkar hon inte alls förstå
denna specifika situation av att vara observerad med mig som observatör. Jag är ju här varken
den renodlade observatören eller enbart mamma. Observatören i mig kanske vaknar först en
stund efter att mamman har umgåtts med sin dotter. Allt går i vartannat.
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Kapitel 2: Autisters behov i kommunikationen
2.1 Lovisas vardag

Figur 2: Schema med fotografier och Widgitbilder15.

Schemat ovan visar att det är söndag genom den rosa (!) – borde vara röd - bakgrundsfärgen.
Nu ska eller kan Lovisa titta på TV sedan laga mat, äta, diska, duscha, borsta tänderna för att
till sist gå och lägga sig och sova.
Lovisas vardag är full av behov som hon inte kan förtydliga. Hon behöver hjälp med att
uttrycka sina tankar för att kunna få dem bemötta. Det kan handla om vardagliga aktiviteter
med ett mer eller mindre reflexmässigt språk. Det kan handla om att äta mat och då uttrycka att
”jag är hungrig och vill ha mat”, kanske någon speciell maträtt. Men det kan också handla om
att kunna ha möjligheten att nå lite längre eller djupare i ansträngningarna att förstå sin
omvärld. Hon skulle säkert vilja kunna berätta något om sina tankar, om åsikter och drömmar.
Kanske vill hon berätta om att hon saknar någon speciell person genom att visa bilder på
honom eller henne. Hon kanske vill berätta något helt annat. Kanske vill hon ha hjälp på grund
av fysiska bekymmer eller psykiska, som att hon kanske förstår sin svåra situation emellanåt
och mår dåligt av de insikterna, som hon då inte kan beskriva.
I Lovisas anteckningsböcker utläser jag besväret eller plågan av en hopknycklad, liten bit
plastpåse. En ca 10 cm2 tunn bit av en plastpåse hade stoppats upp i näsan - av henne själv
antagligen. Den togs bort först ett halvår senare, efter åtskilliga felaktiga gissningar från
experter om orsaken till varför hon luktade illa. Kanske drack hon för mycket mjölk? Så var
det alltså inte. Men själv sa hon eller visade aldrig något som tydde på att något var fel just i
näsan. Men att hon plågades av något förstod vi. Hon bet sig nämligen ofta i handen. I

15

Lovisas schema en söndagseftermiddag.
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smärtsamma situationer biter sig många i handen. Den smärtan överträffar annan smärta och är
då ett sätt för autister att kontrollera den ursprungliga smärtan. Den kan vara fysisk eller
psykisk. Att leda bort det onda till en kontrollerbar plats som handen till exempel, eller till
huvudet - genom att dunka huvudet hårt i väggen, är ett, inte helt ovanligt sätt för henne och
många med liknande symtom. Till slut fick hon genomgå en smärre operation för besväret i
näsan. Plasten kunde avlägsnas. Detta var bara ett exempel på graden av angelägenhet i
situationer som kan uppstå. Här är situationen påtaglig, konkret och därför mer eller mindre
greppbar, om än den också säkert kan påverka den psykiska hälsan. Men antagligen uppstår
också svåra, kanske outhärdliga situationer som först och främst påverkar den mentala hälsan,
vars orsak heller inte lika enkelt kan uppdagas.
Behoven som finns av att kunna uttrycka sig borde, tycker jag, kunna mötas mer optimalt än
vad som är möjligt oavsett bekymmer eller genom samtal med hjälp av lättillgängliga bilder
som beskriver en besvärlig situation och som kanske tröstar med hjälp av bilder på personal
och nära vänner.

2.2 De dagliga anteckningarna
Alltsedan Dagis och Kortis har anteckningar förts mellan de olika verksamheterna och Lovisas
hem. De har utgjort den främsta kommunikationskanalen och varit ett substitut för Lovisas
egen

bristande

kommunikationsförmåga.

Anteckningarna

har

nedtecknats

dels

i

anteckningsböcker (framförallt från hemmets horisont) dels på A4-papper med pictogrambilder
eller andra bilder i vänstermarginalen som tar upp dagens aktuella aktiviteter (skola och kortis).
De berättar alla om Lovisas dagliga aktiviteter och allmäntillstånd, om sorger och om
glädjeämnen.

Figur 3: En anteckningsbok. Från 2000.

Figur 4: A4-blad med symbolbilder och
illustrationer gjorda för hand i vänstermarginalen.
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Från 1999.

Figur 5: A4-blad med illustrerande bilder i vänstermarginalen.
Här med osedvanligt lite text, men mycken möda lagd på bra
bilder. Från 2003.

Figur 6: Baksidan på föregående A4-blad.

Figur 7: A4-blad med mera beskrivande text. Från 2003.

Figur 8: Baksidan på föregående A4-blad.

Figur 9: ”Vi satt länge och sjöng och resonerade om olika saker. Vi tränade på att rita på bild lika som en annan bild.
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(se gula mappen) Lovisa var koncentrerad. / AM, Panflöjten

Figur 10: Ett sidhuvud med Widgitbilder som illustrerar dagens datum och vems schema det handlar om. 2008.

Figur 11: Lovisas siffror och en liten gubbe. 2010.

Anteckningar från detta stora tidsspann på 14 år som bilderna ovan visar, förmedlar glimtar av
ett gediget arbete utfört av dagis, skola och kortis. Här skildras pedagogernas, personalens
kunnande och engagemang jämte Lovisas kliv framåt – och ibland bakåt. Det märks inga
försköningar eller omskrivningar i texterna. Anteckningarna är avrapporteringar kort och gott
och kan därför betraktas som relativt trovärdiga. Trovärdiga bör också mina utdrag här kunna
vara eftersom de är utvalda med tanke på en slags representativitet.
Det framgår tydligt att det finns en rutin i vardagen på skolan och hennes kortis. Man börjar
oftast dagen med sånger, sedan kommer ett arbetspass och därpå någon annan aktivitet eller
omvänt, en aktivitet först och sedan ett arbetspass. Därpå är det lunch. Efter maten kan det vara
sång och musik igen eller en uteaktivitet. Efter det är det dags för hemfärd.
Vad som också märks här i bilderna ovan och som jag förstås är mycket medveten om,
eftersom jag varje dag har varit mottagare/adressat, handlar om pedagogernas ambitiösa arbete
med bilder och fotografier. Till varje dag skulle varje barn ha en passande bild för varje
aktivitet, en bild som kunde skilja sig från ett barn till ett annat. Här märks att fotografier under
en period tränger ut symbolbilderna – Pictogrambilderna och de egenhändigt tecknade bilderna
- från vänstermarginalen och ersätter dem. Att fotografier ersätter symbolbilder innebär också,
antar jag, mer krävande arbetsmoment. Men likväl gjordes detta. Senare kan man dock se att
symbolbilderna kom tillbaka i form av Widgitbilder, både i sidhuvudet som illustrationer för
datum och för veckodag men också i vänstermarginalen som symboliska bilder som beskrev
dagens aktiviteter. Det personliga fotografiet fick stå tillbaka. Den arbetsinsats som krävdes
här, behövdes förmodligen på annat håll. Det är fullt förståeligt. I bilagan presenterar jag ett
”Utdrag ur dagboksanteckningar” under rubriken med samma namn. Utdragen kan läsas rakt
igenom och ger därigenom ett något fördjupat perspektiv på förutsättningarna.
I mitt eget liv med Lovisa liksom i anteckningarna genom åren kan jag lätt inse respektive
utläsa att Lovisa gläds åt bilder, former och färger och så musik förstås. Det handlar om bilder
att titta på, om fotografier framför allt, om att rita, om former och om färger i alla tänkbara
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sammanhang. Exemplen är många också på att en bild är mer klargörande i
kommunikationssammanhang än verkligheten. Den är inte lika entydig för oss alla, om än
påtaglig och fullödig. Det är inte omöjligt att det är just komplexiteten i verkligheten som är
störande för personer med autism. Denna komplexitet ger nämligen för dessa personer inget
sammanhang, inga ledtrådar. Sammanhang är alltså något som personer med autism per
definition inte uppfattar. De ser detaljen före helheten. Bodil Jönsson, numera professor
emeritus vid Lunds Tekniska Högskola med teknik för funktionshindrade som specialitet, ger
ett exempel. Under en skogspromenad ville läraren visa en elev en sten som eleven skulle sätta
sig på. Eleven förstod inte alls vad läraren menade. ”När hon så tog ett kort på stenen och
visade honom stenen på kamerans bildskärm och sa att det var på den stenen han skulle sitta,
log han och gjorde genast så”.16 Vi tänker oss kanske inte att bilden kan vara så utslagsgivande.
Här är bilden dessutom ett fotografi.
En episod beskriver Lovisa i naturen där också bilden spelar stor roll utöver det vi normalt
tänker på när vi talar om bilder. Det en personal som Lovisa hade under en lång tid som i
dagboksanteckningar beskriver delar av en dag:
Hej! 6/4
Lisa var glad när hon kom och vi hade en fin promenad till Bastasjö där Johan
(grön avd.) o Markus redan hade gjort upp eld när vi kom fram. Vi letade
pinnar att grilla korv på och Lisa lyckades på så sätt grilla två korvar. Sen
drack hon kaffe med mjölk och hade allmänt mysigt med pinnar, vatten och att
bara vara i naturen. Bl a upptäckte hon sin egen spegelbild, när hon tvättade
händerna i sjön. Hon föll nästan i vattnet för bilden var så fin, tyckte hon 17

2.3 Basala funktioner
Grundläggande funktioner som jag vaskat fram ur erfarenheter och dagliga anteckningar är till
antalet sju stycken: ”Betonad överföring”, ”överblickbarhet”, ”struktur à la Talking Mats”,
”bildhantering”, ”digitalkamera”, ”reellt möte” och ”närstående som viktiga förebilder”. Här
nedan beskrivs dem och deras upprinnelse, behoven.
Betonad överföring
För att kunna kommunicera på ett djupare plan har många autister behov av att nå fram med
sitt budskap till mottagaren, det vill säga att få denne att fästa uppmärksamheten på budskapet
som förmedlas.18 Jag kallar kravet för ”betonad överföring”. Detta innebär att motparten måste
uppmärksammas extra på det meddelande som den funktionshindrade förmedlar. SMS och
16

Jönsson, 2004, s 56.
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Dagboksanteckningar, 1999
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röstfunktion innebär visserligen en typ av överföring, men den blir inte tillräckligt betonad i
den form som hittills presenterats i de olika hjälpmedel som finns. Om bilden ska anpassas till
ett rösthjälpmedel så försvåras dessutom genast uppdateringen som inte lika enkelt kan utföras
varken av den funktionshindrade själv eller av en närstående. Närhet med ögon- och
kroppskontakt är också viktig i detta sammanhang, liksom ett fokus på bilden. I en rapport från
2005 sägs just också att en vanlig svårighet som den funktionshindrade har är att
rikta sig till den person som man vill ska utföra något. Barnet kan vid det stökiga
matbordet tyst ha sagt ordet mjölk/pekat på en bild på mjölk men inte skaffat sig
uppmärksamhet (t.ex. genom blickkontakt eller beröring) från någon person.19

De nuvarande hjälpmedlen löser heller inte problemet, menar Bergquist som har lång
erfarenhet som personalassistent till barn med autism:
Om hjälpmedlet är pappersbaserat så kompliceras användandet av rädslan att tappa
bort delarna om man exempelvis flyttar hjälpmedlet. Då håller man nästan krampaktigt
fast vid det. En digital platta å andra sidan, utgör inte heller ett verkningsfullt
hjälpmedel, på grund av att man inte med den kan rikta sitt meddelande – sin fråga,
påstående, berättelse eller tanke. Det blir hängande i luften med andra ord.20

Överblickbarhet
Autisten har också behov av att känna till och förstå innebörden av de bilder som bildbanken
innehåller för att kunna använda den på rätt sätt och för att inte bli desorienterad. Bildbanken
blir därmed hanterlig och överblickbar. Kravet kallas här ”överblickbarhet”.
Överblickbar blir bildbanken om bilderna plockas in efter hand, vartefter de var och en, en och
en, förankras hos den funktionshindrade. Detta sker genom att bilderna successivt och
omsorgsfullt förklaras – i ett samarbete med någon närstående - och därefter läggs till
bildbanken.21 Bergquist understryker detta och refererar till PECS (Picture Exchange
Communications System) som under rubriken ”Bild/symbolsystem” säger:
Ett annat alternativt kommunikationssätt vi har försökt lära våra elever är bild- och
symbolbaserad kommunikation. Dessa system förutsätter förkunskaper att klara av
olika matchningsövningar innan man kan använda bilderna för kommunikation. Det är
inte förrän eleven kan matcha objekt-objekt, bild-objekt och objekt-bild, etc. som
kommunikationsträning påbörjas”.22

19

Morell, 2005, s 12
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Bergquist, samtal, 2011
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Kommunikationshjälpmedlet PECS (Picture Exchange Communications System) betonar detta

tillvägagångssätt som också anammats med goda resultat.
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När man, enligt PECS, börjar formulera specifika beteenden så är det dags att skilja mellan
olika specifika symboler. Man menar att det som många traditionella bildbaserade
kommunikationsprogram gör är att inleda genom att lära elever att ”matcha mot föremål” utan
att vara lockande eller roliga. Föremål matchas mot föremål och föremål mot bild och bild mot
föremål utan belöning. Först därefter bedömer man om det som eleven lärt sig i en
matchningsövning kan generaliseras till ett kommunikativt sammanhang och så lär inte alltid
vara fallet. Av den anledningen pläderar PECS för att all bildinlärning från start bör ske i ett
kommunikativt sammanhang. PECS menar att man måste erbjuda så kallade förstärkningar det
vill säga belöningar som är effektiva (påtagliga/konkreta). En så kallad diskriminationsträning
följer på matchningsövningen. Den innebär att två bilder åt gången visas, varav en är en
självklar favorit såsom bilden på ostbågar bredvid en bild på sockar. Ostbågar ska vara det svar
som prioriteras, och det ska vara det självklara svaret (en kväll framför TV:n, utan kalla fötter),
Men att välja mellan ostbågar och chips är däremot alldeles för svårt. 23 Detta val representerar
heller ingen diskriminationsträning.24
Struktur à la Talking Mats
Behovet av att reflektera kräver en möjlighet att få en överblick över de områden (bilder) som
reflektionen

kan

tänkas

inbegripa.

Talking

Mats

är

ett

pappersbaserat

kommunikationshjälpmedel utformat i Storbritannien som har visat sig fungera väl i praktiken
om än i en pappersbaserad, taktil version. Samma modell vad gäller strukturen på de bilder
som man kommunicerar med, utnyttjas därför här i denna digitala version. Struktur à la
Talking Mats handlar alltså om en struktur för reflektion. Det innebär att displayen i BeAKKta
visar ett antal bilder (2-6 stycken) för autisten att reflektera över samtidigt.
Centrerat finns plats för ett bilduttryck av en känsla som kan vara positiv, negativ eller
avvaktande. Förslagsvis högst tre bilder (eller färre) flankerar känslouttrycket som är centrerat i
displayen på hjälpmedlet BeAKKta. Bilderna sammanfattas sedan med hjälp av känslan till en
åsikt eller idé som finns i mitten. Sammanlagt kan alltså sex bilder visa ett positivt svar, lika
många visa ett negativt svar och lika många ett avvaktande ”vet ej”. Displayen ändras genom
en knapptryckning.

Figur 12: Talking Mats hjälper till att berätta vad man tycker om
och vad man inte tycker om. I mitten finns plats för en osäkerhet.
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Känslan kan också anta andra uttryck som visas genom olika färger, färger som är fria från
andra associationer - det vill säga inte tidigare är knutna till något uttryck eller sak som till
exempelvis veckodagarna som har sina givna färger.
Bildhantering
Behovet för autisten är förstås stort när det gäller att finna rätt(a) bild(er) för sitt meddelande.
Här kan kategoriseringar vara lösningen. Personer med autism är generellt intresserade av
strukturer, grupperingar och kategoriseringar. De skulle därmed i bästa fall kunna hantera
mängden av bilder (dvs tolkningar av ord/uttryck) via just kategorier. Kravet är att hanteringar
av bilderna fungerar, att den bild som man letar efter återfinns utan problem, oavsett mängden
bilder. Kravet handlar om ”bildhantering”.
En förmåga att hantera en stor mängd bilder har visat sig svårt när det gäller hanteringen av
pappersbaserade bilder, vilket den tidigare modellen kallad ISACC, byggd på Certec (Centrum
för Rehabiliteringsteknik) i Lund, 2002, vittnat om. Här fäste man bilderna på stora bildrullar,
lätta att komma åt till en början men allt svårare med tiden allt eftersom bilderna och rullarna
ökade i antal. Den digitala bildbank med någon form av grupperingar, taggar eller andra
markeringar skulle kunna avhjälpa detta problem som beror på den otymplighet som följer med
den stora mängden bilder.
Digitalkamera
För att kunna tillhandahålla aktuella tankar, idéer, aktiviteter och dylikt, vilket är ett
grundläggande krav för att vara ett intressant kommunikationsverktyg, krävs att bilder kan
formuleras i stunden eller näst intill, det vill säga knäppas av en digitalkamera. Kravet är alltså
”inbyggd digitalkamera”.
Flertalet tekniska kommunikationshjälpmedel har numera en inbyggd kamera. Frågan är hur,
på vilket sätt som en stor mängd bilder skulle hanteras här. Viktigt att betona är att personer
med autism föredrar fotografier framför andra bilder och att dessa representerar den form som
bäst beskriver en personlig upplevelse i synnerhet om personen har tagit bilden själv.
Reellt möte
Det reella mötet mellan två personer kan upplevas som svårt att få till stånd eftersom många
med autism just aktivt väljer att vara ensamma. När det gäller behov hos personer med autism
att prata om djupare tankar där motparten är en nära anhörig eller omtyckt personal, så tror jag
ändå att det reella mötet har bäst förutsättningar. Känslor som kan uttryckas på flera sätt än via
digital teknik och över långa avstånd, kan här manifestera sig kraftfullare. Visst överförs
23

många känslor via den digitala tekniken också med full styrka genom skratt, skrik och utrop,
men beröringen och omfamningen uteblir. Här ska man alltså inte nöja sig med den gängse
bilden av autisten som en person som aldrig vill kramas. Kravet gäller därmed att
kommunikationen sker i direktkontakt, öga mot öga, parterna emellan. Kravet gäller också att
båda parter utrustas med ett digitalt kommunikationshjälpmedel – varsitt likadant hjälpmedel.
Det resonemang som PECS-teamet för när det gäller träningen att få autisten att själv inleda en
fråga, anspelar på en miljö med fysiska föremål som kan begäras, hämtas och lämnas. I
situationen av digital och betonad överföring, finns inte möjligheter att peka i en viss riktning
för att locka den funktionshindrade till en viss frågeställning. Det problemet kan alltså inte
uppstå. Däremot bör man som motpart inte höja på ögonbrynet om en viss bild plockas fram –
ett ögonbryn som har en implicit innebörd och leder bort från en ursprunglig tanke. Samma sak
gäller för uppdragna axlar eller höjda armar som kan antyda något i en viss - felaktig riktning.25 PECS-teamet uppmanar: ”Öva tillsammans med andra eller framför en spegel på att
använda ’pokeransikte’ så att eleven inte blir beroende av att se dessa ansiktsuttryck från
dig.”26
Närstående som viktiga förebilder
Flera forskare framhäver värdet av att närstående personer själva använder datorn i sin
kommunikation och ”själva är aktiva modeller”. Detta anses till och med vara ”den viktigaste
faktorn för en lyckad användning av datorn som kommunikationshjälpmedel”.27 Ytterligare en
faktor för lyckad användning skulle kunna vara ”graden av barnets motivation till att själva
utforska datorns innehåll samt hur pass roat barnet är av att trycka på bilderna i datorn.”28 Här
spelar den närstående en viktig roll. En rapport från USA, 2010, understryker samma sak.
Thus, as opposed to a more assistive traditional assistive technology model that
focuses solely on the primary user, we draw on Dawe’s29 notion that caregiver
engagement and ease are fundamental to the adoption of assistive technologies.30

2.3. Några hållpunkter
Här nedan listar jag i matrisform sådana variabler som är aktuella - i kombination med dem
som jag anser bör tas i beaktande. Det handlar om funktioner och produkter jämte allmänna
hinder och förutsättningar. Matrisen är tänkt att bena ut tankar kring behoven, behov som jag
25
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lutar mig mot, såsom: Hur – med eller utan teknik? Var? När – vilken kommunikationsform?
Hur – vilka förutsättningar? Hur – med vilken typ av hjälpmedel? Hur – på vilket sätt, praktiskt
och ekonomiskt?
Variabler som pekar ut behov i kommunikationen
Hur – med eller
utan teknik?

Var?

När –
vilken
kom.form

Hur – vilka grundförutsättningar?

Ytlig
Teknikoberoen
de

Geografiskt bunden.
Närkommunikation.

Taktila,
pappersbaserad
form samt föremål.
Djup

Teknikberoende

Hur - med vilken typ
av hjälpmedel?
Pictogram och
liknande, även
föremål.

Fotografier, Talking
Mats, PECS.

Geografiskt
obunden. Fjärrkommunikation.

Ytlig

Telecom och
internetbaserad
kommunikation.

”Handifon”, ”Rolltalk”,
”Speaks4me”

Geografiskt bunden.
Närkommunikation.

Djup

Telecom m kort
räckvidd.

Saknas hittills –
BeAKKta.

Geografiskt
obunden

Ytlig?
Djup?

Telecom och
satelitbaserad
kommunikation

”IPad”, IPhone”

Hur – på vilket sätt,
praktiskt o
ekonomiskt?
Ensidig uppmanande för PAS
(x  PAS)
Dyr. Schemabaserad.
Ofta tvåväga.
(x
PAS)
Kräver ordning på
delarna för att
helheten ska fungera.
Tvåväga.
(x
PAS)
Dyr - onödigt stor
räckvidd, alltför
omfattande
kontaktlistor. Struktur
i display f reflektion
saknas.
Tvåväga.
(x
PAS)
Prisvärd !?–
sammansatt av
tidigare utvecklade
delar, liten räckvidd,
liten kontaktlista.
Tvåväga.
(x
PAS)
Prisvärd. Utvecklad f
normalbegåvade - ej
optimal. Struktur i
display f reflektion
saknas bl a.
Utvärdering behövs.

Figur 13: Matris över variabler som pekar ut behov i kommunikationen. De gråa fälten nederst visar de båda mest
intressanta spåren, båda teknikberoende. Den övre av de två, är det spår som jag ursprungligen valt. Det nedre har
jag nyligen lagt till. Det knyts till Apples senare modeller vars teknik kan vara svaret på hur bilderna bäst hanteras
(sorteras, lagras och plockas fram). PAS betyder person med autism.

Ett tomrum att fylla
Kommunikation av det slag som förs via SMS kan visst vara uttrycksfull men är sällan av det
mer reflekterande slaget. De samtal, mobilsamtal och SMS som utväxlas med hjälp av bilder
påminner i sin form om det korta samtalet. ”Hur är läget?” ”Bra!” ”Ska vi fika?” ”Ja, gärna.”
Dessa samtal är utan tvekan grundläggande och alltså av stor betydelse för individens
utveckling, arbete och självkänsla. Men i de stunder som det finns behov av att dryfta annat, att
kanske ifrågasätta och försöka skapa sig en egen uppfattning, bör ett annat koncept ta vid. Det
handlar om att komplettera inte om att ersätta, om eftertanken inte om det reflexmässiga svaret.
Det rör sig om två skilda världar och här, två olika modeller. Den variant som stödjer det
ytligare, reflexmässiga språket representeras av flera digitala kommunikationshjälpmedel som
har mobilens uppbyggnad och form, medan hjälpmedel som stödjer eftertankens språk hittills
25

endast uppvisat ett par modeller varav dock ingen utnyttjar teknikens möjligheter, förutom
möjligtvis IPad. IPad har dock ej utvecklats för autister, men lär användas av autister mer och
mer.
Att genom en bild peka på en känsla som bilden ”saknad”, är att närma sig beskrivningen av
en tanke men kräver då också ett i någon mån systematiskt upplägg av ytterligare bilder i en
sekvens. Det kan vara frågan om bilder av en aktivitet, kanske ett föremål, bild på ett subjekt
och dessutom bilder på andra aktuella personer. Här finns antagligen behov av att tala om
personer som man känner och kanske har en speciell relation till. Då gäller det att lätt kunna
plocka fram en bild av den personen. Av stor vikt är förstås möjligheten att både kunna dela
glädje och sorg med andra eller kanske bara att kunna formulera denna glädje i bilder för sin
egen skull. En bildbaserad erfarenhetsbank skulle på så vis successivt kunna byggas upp. Om
bildbanken bör finnas tillhands lokalt i det egna hjälpmedlet eller i ICloud är en senare fråga.
Den internetbaserade varianten är med stor sannolikhet den dyraste. Kanhända vore den också
den mest effektiva varianten.
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Kapitel 3: Juridiskt regelverk – delvis negligerat
I ”Lag (1993:387), om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LAS), sägs att insatserna
ska vara varaktiga och samordnade. ”De skall anpassas till mottagarens individuella behov
samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras
förmåga att leva ett självständigt liv.31

32

De funktionshindrade är här indelade i tre grupper,

personkrets 1, personkrets 2 och personkrets 3. Personkrets 1 omfattar personer ”med
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd”, med andra ord den krets som
Lovisa tillhör. För att tillhöra denna krets krävs det bland annat att man fått sin diagnos under
sin ”utvecklingsperiod” vilket oftast innebär före 16 års ålder.33
En mänsklig rättighet under paragraf 27, kallad “The Universal Declarations of Human Rights”
(FN), säger: “Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community,
to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.” Här understryks rätten
för de funktionshindrade att få del av den vetenskapliga utvecklingen också inom IT-området.
Varför inte möjligheterna att kommunicera också underlättats för de funktionshindrade i större
utsträckning de senaste årtiondena, med tanke på den starka utveckling som varit inom området
Telecom, är obegripligt.
FN:s standardregler ”för människor med funktionshinder och sjukdomar” är också viktiga. Här
sägs bland annat att ”Staterna/Medlemsländerna/bör se till att rehabilitering erbjuds för
människor med funktionsnedsättning för att kunna uppnå och bibehålla största möjliga
självständighet och funktionsförmåga”34. De två första punkterna därunder lyder:
- Staterna /Medlemsländerna/ bör utveckla egna rehabiliteringsprogram för alla
handikappgrupper. Sådana program bör baseras på de funktionshindrades egna behov
och på principerna om full delaktighet och jämlikhet.
- Sådana rehabiliteringsprogram bör inbegripa olika aktiviteter, såsom grundläggande
funktionsträning som kan förbättra eller kompensera en funktion, rådgivning till
dessa människor och deras familjer, självförtroendeträning och särskilda tjänster som
bedömning och rådgivning.35
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Här är det uppenbart att ett kommunikationshjälpmedel som BeAKKta kan vara ett verktyg i
funktionsträningen genom att det avsevärt borde kunna stärka självförtroendet för de
funktionshindrade.
Regel 13 i FN:s standardregler som rör ”Kunskap och Forskning”, säger följande:
”Medlemsländerna har det yttersta ansvaret för att kunskap om levnadsvillkor för människor
med funktionshinder samlas in och sprids. Länderna ansvarar också för att stöd ges till
forskning på alla relevanta områden.”36 Under regel 2 står också att staterna bör
arbeta för att skapa handlingsprogram där specialister från olika kompetensområden
ingår med uppgift att upptäcka, bedöma och behandla skador eller sjukdomar på ett
tidigt stadium. Detta kan förebygga, minska eller undanröja orsaker till att en
funktionsnedsättning uppstår. Program av detta slag bör kunna garantera att människor
med funktionsnedsättning och deras familjer kan delta. Handikapporganisationerna bör
delta i planeringen och utvärderingen.37

Denna regel ser ut att kunna efterlevas. I Sverige inrättades nämligen, i augusti 2010 ett
forskningscenter ”KIND”38 uppbyggt likt det som i USA kallas för NIDCD (National Institute
on Deafness and Other Communication Disorders). Här samordnas kunskap och erfarenheter
för att snabbt kunna sprida forskningsresultaten till behövande.
Regel 17 handlar om ”Samordning”: ”Medlemsländerna ansvarar för att inrätta nationella
kommittéer som samordnar handikappfrågor.” Regel 21 trycker också på värdet av samarbete
medlemsländerna emellan. Här gäller det ”Tekniskt och ekonomiskt samarbete”:
”Medlemsländerna, både industri- och utvecklingsländer har ett gemensamt ansvar för att
förbättra levnadsförhållandena för människor med funktionshinder i utvecklingsländerna.”
Under Regel 22 ”Internationellt samarbete” skärps samarbetstanken: ”Medlemsländerna ska
samarbeta internationellt för att tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och
jämlikhet.”
Världshälsoorganisationen (WHO) har i sitt nya klassifikationssystem ICF39 som ligger till
grund för rehabiliteringsområdet, fokus på den funktionshindrade personens förmågor till
skillnad från tidigare, då oförmågan eller bristen, lyftes upp, som utgångspunkt för stöd och
behandling. Önskemålet vore att fokus låg på vad personen skulle vilja kunna göra, med
avstamp i vad han/hon i nuläget faktiskt förmår.40
36
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Sverige har nyligen (februari, 2011)41 lämnat in sin första rapport som en uppföljning av hur
Sverige efterlever FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den
så kallade övervakningskommittén i Genève är mottagare av rapporten. Konventionen trädde i
kraft 2009 och Sverige har förbundit sig att följa aktuella krav och rekommendationer och
också därmed påtagit sig att följa de krav, råd och rekommendationer som kommissionen
slutligen ger i frågan om garantier av de mänskliga rättigheterna för dessa personer. Handisam
har tagit sig an uppgiften att fungera som stöd för de handikappade vars motpart kan komma
att bli såväl staten, kommuner, regioner och landsting, det vill säga alla de instanser som åläggs
skyldigheter och som därmed i sämsta fall kan komma att negligera eller bryta mot sina
ålägganden. Regeringen har att fortlöpande och med fyraårsintervall, rapportera till FN hur
Sverige fullföljer konventionen om dessa rättigheter för personer med funktionsnedsättning.42
De funktionshindrade har rätten på sin sida. Ett funktionshjälpmedel av typen BeAKKta bör
komma dem till del. Frågan är snarast om regelverket efterlevs. Framställs kraven tillräckligt
starkt? Finns det ekonomi i landstingen för att stödja deras behov? Finns det kunskaper om
vilka behov som de respektive funktionshindrade har? Att de tekniska möjligheterna skulle
kunna tillhandahålla bättre kommunikationshjälpmedel än hittills, är det ingen tvekan om.
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Kapitel 4: Bakgrund och framtid - vad finns att bygga vidare på?
De bilder som tillhandahålls av de olika bildsystemen (Pictogram, Widgit med flera), har sin
stora brist genom att brukas främst i pappersbaserad form. De pappersbaserade bilderna tycks
dominera på gruppboenden där personer med autism bor.43 Om detta beror på höga kostnader
för tekniska kommunikationshjälpmedel eller på andra orsaker vet jag inte. Bilderna går i alla
fall inte att hantera på det vis som man önskar. Dels slits de, försvinner eller går sönder. De kan
heller inte förvaras i den mängd som krävs för att tillhandahålla de ord- och bildvariationer och
nyanser som en tanke eller åsikt kräver.
Kommunikationshjälpmedel med bilder i digitalt format ökar i antal. Några av dessa apparater
har en röstfunktion där de bilder som väljs omvandlas till röster. Andra liknar mobilen och
betonar den förenklade kommunikation som ofta SMS ger uttryck för. I dessa får dessvärre inte
genomtänkta tankar eller grundade åsikter så stor plats delvis på grund av en traditionell
display – mobiltelefondisplayen. I stället krävs en display som anpassas till behoven som
liksom Talking Mats kan härbärgera de reflektioner som en åsikt kräver för att formuleras – i
praktiken: fotografier/bilder av reflektioner.
Gemensamt för allt stöd och all hjälp av detta kommunikativa slag är att det sällan kommer
vuxna personer med autism tillgodo utan når framför allt barn med autism. Det är nämligen
just i skolans miljö, på skolan för funktionshindrade upp till 18 år, som stödet bäst når ut. Här
ingår det i olika former i lärandemiljön. Som vuxen måste man själv bekosta hjälpen efter att
först på egen hand först ha försökt orientera sig i djungeln av hjälpmedel. Man ska kunna få
tillgång till visst stöd i en så kallad förskrivningsprocess, där personer anställda av kommunen
sägs leda den funktionshindrade på rätt spår. Denna process har fått mycket kritik på senare tid.
Man menar att det finns för lite kunskaper om de tekniska hjälpmedel som finns på marknaden
i kombination med brist på matchning med de behov som personer med funktionshinder har.
I Sverige inrättades i augusti 2010 ett forskningscentrum ”Center of Neurodevelopmental
Disorders” (KIND) vars syfte är att utveckla instrument och program som kan användas på
Barn- och Ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP). Man säger att ”målet är att vår forskning
ska få maximal patientnytta, att den ska komma till omedelbar användning”.44 KIND är ett
samarbete mellan KI och Stockholms Läns Landsting. Centrets ordförande, Hans Forsberg,
professor vid Karolinska Institutet berättar att ”målsättningen för KIND är att genom forskning
och utbildning ge barn med utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar bättre
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utredning och behandling i enlighet med det aktuella kunskapsläget”.45 Sven Bölte,
föreståndare på KIND, besvarade jakande min direkta fråga om satsningen också gäller vuxna
personer med autism.46 I bästa fall finns här alltså relevant hjälp och stöd för vuxna personer
med autism.

4.1 Om AKK - stöd och hjälpmedel
Personer med kognitiva funktionshinder har behov av kognitiva stöd och kognitiva hjälpmedel,
eller med andra ord begåvningsstöd och begåvningshjälpmedel som hjälper till att
”konkretisera och åskådliggöra omvärlden”.47 Dels kan bristen på begåvning kompenseras,
dels kan kunskap förmedlas med stöd och hjälpmedel. Meningen är att livskvaliteten ska höjas
för dessa personer, de som har någon form av utvecklingsstörning. Enligt praxis finns det
skillnader mellan ”stöd” och ”hjälpmedel”. Begåvningsstöd är ”det arbetssätt eller de
metoder” som man använder för att förtydliga miljön, medan begåvningshjälpmedel är ”de
produkter/läromedel/material som används i verksamheten”. 48
I stödet ingår i många fall hjälpmedel, liksom det i hjälpmedlet ingår stöd. Stödet kan innebära
allt från en personligt anpassad arbetsplats, till den strukturerade vardag som ett schema med
bilder över dagens aktiviteter tillhandahåller. Men också bilderna i sig utgör ett hjälpmedel.
Hjälpmedel kan alltså vara sådant som bilder för kommunikation, programvaror,
specialanpassad teknisk utrustning och tidshjälpmedel. Ett hjälpmedel innehåller i sig ett stöd
genom de aktiviteter och moment som hjälpmedlet inbegriper. Stödet är då oftast en väl
igenkännbar procedur eller process.49
”Support” är det engelska ordet för stöd med samma innebörd som ingår i ”visuellt stöd”.
”Visuellt

språkstöd”,

är

det

stöd

som

vi

kan

se

och

som

underlättar
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kommunikationsprocessen. . Hit räknas föremål, kroppsspråk, naturliga gester, symbolbilder
till exempel pictogrambilder och PECS. Här ingår också andra bilder med överenskommen
betydelse och dessutom fotografier och teckenspråk som även de kan fungera som symboler
efter någon form av överenskommelse. Visuellt språkstöd har sedan länge visat sig vara väl
fungerande för personer med autism.51 52
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Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) kan för denna grupp funktionshindrade
innebära översättning av bilder till text och vice versa i olika datorprogram. Likaså kan
rösten/talet

översätta

bilder.

Teckenspråk

är

också

en

alternativ

kompletterande

kommunikation liksom föremål kan vara det. Det går givetvis inte att varken döma ut
teckenspråket eller flagga för just detta. Man måste göra individuella bedömningar huruvida
teckenspråket gynnar individen i det långa loppet. ”Men för de flesta människorna i det vanliga
samhället där A lever är det naturligtvis enklare att förstå vad A menar om han visar en bild på
en varmkorv än om han gör tecknet men händerna”.53 Det är dock aldrig fel att ha tillgång till
olika kommunikationsmöjligheter. Det ena utesluter inte det andra, vilket är basen för AKK.
AKK, innebär i de flesta fall kommunikation med hjälp av bilder i olika bildsystem i eller
utanför olika digitala presentationsprogram. Det kan också handla om fysiska bilder,
pappersbilder på ”plattor”, ”mattor” eller ”scheman”. En bild kan plockas ut ur det digitala
systemet. Den kan till exempel skrivas ut på skrivaren, eventuellt plastas in och alltså användas
som fysisk bild. Den kan användas antingen enskilt eller som en del i en svit av bilder som
tillsammans ger ett sammanhang. Så kan till exempel en dag beskrivas, en del av en dag eller
en vecka, med hjälp av bilder. Helheten blir tydligare genom en struktur. (Se s 16, Lovisas
schema en söndagseftermiddag.)
ATC - Assistive Technology for Cognition - eller på svenska alternativt tekniskt hjälpmedel,
bör vara robust. Den kan då skapa lugn och ro inte minst genom att finnas tillhands och svara
på samma vis om och om igen på samma upprepade fråga. Givetvis kan alla hjälpmedel
försvinna, även de tekniska och de kan gå sönder också. Men om handhavandet har tränats in
och om utrustningen går att försäkra eller att skaffa pånytt utan en alltför stor ekonomisk
uppoffring, då kan också dessa medföra en trygghet som väl kan mäta sig med andra
trygghetsfaktorer som den som personalen i sig ger. Detta blir uppenbart varje gång som en
uppskattad personal byter tjänst. De funktionshindrade ”riskerar/nämligen vid sådana
tillfällen/bland annat att bli av med viktiga delar av sin egen livshistoria för alltid”.54
Alla ansträngningar av behandling som man gör måste komma igång på ett så tidigt stadium
som möjligt, omedelbart efter diagnosen. Det inbegriper inte minst ett stöd till att bygga upp
kommunikationsförmågan. Från konferensen ”fokus på autism” på världsautismdagen 2010,
rapporterade Vanna Beckman bland annat om autism och kommunikation. Stephen von
Tetzchner, professor i utvecklingspsykologi i Oslo sade här: ”Barn som inte talar ska inte i
första hand betraktas som icke-talande, utan som barn som håller på att lära sig
53
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kommunicera”.55 Han poängterade därmed värdet av att utveckla alla möjliga former av
kommunikation parallellt, vilket i och för sig inte var en nyhet, men kan inte nog understrykas.
På konferensen lyftes just också behovet av att utveckling av kommunikation och språk i
möjligaste mån bör ske i samspel med alternativa och kompletterande kommunikationssystem.
Naturligt nog är det de yngre åren som man inom medicinen, habiliteringen och forskningen
vänt sig mot när det gäller stöd i språkutvecklingen. Har barnet inget språk alls före 10-12 års
ålder, så är det föga troligt att det kommer att uppnå något språk alls. Att lärande står i nära
förbindelse med språkförståelse – och lärandet börjar tidigt – trycker ju om möjligt än mer på
att man lägger vikten vid att träna språkförståelsen från första stund. Nu tycks det dock som om
framtiden inbegriper ett större fokus på vuxna personer med autism.
”Life span perspective: historically, ASD /Autism Spectrum Disorders/ has been
characterized as a disorder of childhood. Although most people with ASD will not outgrow
their diagnosis, their symptoms will change in form and severity over time. There was great
support during the development of this Plan for more research on ASD in older people,
especially the need for practical strategies for increasing the quality of life and functioning
of adolescents and adults with ASD.” (Min kursivering)56

IACC (Interagency Autism Coordinating Committee) vänder sig alltså också till forskning
utanför ASD specifika medicinska område som enligt dem bör anta tvärvetenskapliga grepp.
Det kan till exempel handla om att utforma språkredskap i samarbete mellan discipliner som
teknik, pedagogik och medicin.
De mobila, bildbaserade begåvningshjälpmedel som nu finns tillhands är antingen färdiga och
standardiserade från start och utrustade med en uppsättning bilder som redan är infogade i
hjälpmedlet. Eller så kräver de mer av den funktionshindrade redan från början. Den första
gruppen kan delas in i två undergrupper:
1)

Går ej att lägga till egna fotografier. Exempel är ”Speaks4me”. Men man

(närstående) kan lägga till och ta bort bilder från PECS bildbank. Med möjligheter till
anpassning efter hand, det vill säga att det går att lägga till och ta bort egna bilder
inklusive fotografier. Exempel är Rolltalk.

Den andra gruppen är snarare dynamisk från start. Bilder bör medfölja och bör också kunna
köpas till. Det viktiga är att bilderna läggs till av den funktionshindrade själv och ingen annan,
som ett led i en lärandeprocess. Denna variant som förespråkas här, har
möjligheter att skräddarsys efter hand. Med principen att man inte rutinmässigt tränar in
bilder som eventuellt skulle kunna vara användbara, fall i fall. Man utgår från den
55
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funktionshindrade och bortser från att inlärningsprocessen kan ta längre tid.

PECS

överlämningsmetod är central här.

4.2 Bilden – byggstenen
Vardagliga bestyr kan ofta förklaras med hjälp av bilder i olika bildsystem. Det handlar ofta
om pappersbaserade bilder med enkel piktur som beskriver en vardaglig aktivitet eller en
känsla, ett föremål (verb, adjektiv eller substantiv). De är som tidigare nämnts cirka 4 x 4 cm
stora och inplastade för att vara så tåliga som möjligt och de betraktas som symboler på grund
av sitt förenklade uttryck. De kallas därför ofta för symbolbilder. Dessa bilder finns också
numera i digitalt format i samtalsapparater, antingen i kombination med talsyntes eller utan.
Bilder är att föredra som kommunikationsverktyg för personer med autism. Det har vi länge
känt till. ”Många barn med autism” förstår bilder och fotografier bättre än något annat
kommunikationsmedel.57
Det finns numera många bildsystem eller bildbanker på den svenska marknaden som är
utvecklade för att fungera som kommunikationshjälpmedel för personer med brister i
kommunikationsförmågan. De påminner om varandra och heter till exempel ”Pictogram”,
”Bliss”, ”PCS” (Picture Communication System) som ingår i Widgit Symbolskrift,
”Dynasyms”, ”Igel”, ”Widgit Symbols och ”PECS”. Hjälpmedlen kan alltså dels vara baserade
på digital och mobil bildkommunikation, dels vara pappersbaserade. De har alla utformats på
likartade sätt där en bild föreställer ett ord som kan ingå i en sekvens där bilderna tillsammans
bildar en mening. De är alla är tänkta att ge de funktionshindrade ”tillgång till det skrivna
språkets användning som tankestöd, minnesstöd och kommunikationsmedel”58. Med den
senare modellen, PECS, följer en metod som innebär en kommunikation öga-mot-öga i en
direktkontakt, där en överlämning av en vald bild till en motpart utgör det centrala momentet.
PECS metod bygger framförallt på ett pappersbaserat system där just överlämningen av bilden
är den kommunikativa poängen. Det är där som dialogen utväxlas. PECS bilder finns bland
annat i Speaks4me som digitala bilder men överlämnandemomentet består där enbart av röster
som i förväg översatt bilderna och ”talar” i kommunikationsögonblicket.
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Figur 14: Olika typer av symboler i olika typer av hjälpmedel.
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Bildbankerna med sina symbolbilder utnyttjas alltmer i mobilliknande kommunikationssystem.
Enligt en nationell undersökning som Specialpedagogiska Institutet gjort på de olika
bildsystemens användning, framkommer emellertid att ”digitala foton” hamnar i topp över
listan på de bilder som de funktionshindrade själva väljer – om de själva får välja och
fotografierna ingår inte i dessa bildbanker.60 Kanske kan en förklaring handla om att de
personliga fotografierna tillför mer känslor och att pictogrambilderna till vardags framför allt
plockas ihop av motparten och föreställer aktiviteter snarare än känslor. Det finns med andra
ord antagligen ett sug efter möjligheter att uttrycka sina känslor. På ett boende stötte jag på ett
egendomligt tillvägagångssätt när autisten skulle vilja prata om sina känslor. Man hade helt
sonika låst in den pärm där bilderna med känslorna fanns i ett skåp i ett rum som var beläget
lite avsides. För att få tag på dessa bilder eller bara en enda bild, var autisten tvungen att be om
lov. Det kan dock inte vara helt enkelt ens för en icke-autist att samla sig till denna förfrågan i
en stark känslosituation som denna.
59
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Bilden som grafisk kommunikation har som kommunikationshjälpmedel betraktad studerats i en
undersökning gjord av Specialpedagogiska skolmyndigheten med syfte att kartlägga hur
kommunikationen bedrevs mellan personal och särskolebarn med kommunikationsstörningar (Boström,
2008, s 21). I undersökningen ingick en enkät som dels frågade efter specifika former av bildstöd,
nämligen Pictogram, PCS, Widgit Rebus system dels om användningen av vanliga digitala foton.
Dessutom fanns kategorin ”annat” med i enkäten. Denna kategori skulle var och en som fyllde i enkäten
specificera. ”Annat” visade sig innehålla foton, eget ritande, boardmaker, tecknade bilder,
tidningsurklipp, elevernas egna bilder och reklamblad. (Exempel på övriga kommunikationsformer är till
exempel ”ljudande”, mimik, kroppsrörelser, föremål, pratapparat, tecken och självklart tal.) (Sporre,
2000, s 10)
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Kommunikationshjälpmedlet Pictogram är ursprungligen svenskt. Det omfattar idag ca 1600
svart-vita bilder och finns tillgängligt på 16 olika språk. Inte sällan är det framför allt
personalen som använder sig av detta för att visa de handikappade dagens aktiviteter på ett
dagsschema men kanske också för att betona något som komma skall på schemat. Detta gör
man genom att plocka upp just den aktuella pictogrambilden och visa den och ingen annan för
att betona dess innehåll. Däremot används pictogrambilderna betydligt mer sällan av de
handikappade själva för att förmedla sig med sin omvärld. Pictogramsystemet i sin
pappersbaserade form är i praktiken alltså inget demokratiskt kommunikationshjälpmedel och
på gruppboendena är dess användning huvudsakligen just pappersbaserad. Detta innebär att
bilden trycks ut via datorn, plastas in och klipps ut. Dess främsta funktion är att strukturera
dagen för de funktionshindrade. Personalen placerar bilderna i kronologisk ordning på ett
dagsschema eller ett veckoschema. Varje dag har sin färg. Måndagen är grön, tisdag är blå,
onsdag vit, torsdag är brun, fredag är gul, lördag är rosa och söndagen röd.

Figur 15: Pictogramschema. Veckans schema. Veckans olika
färger
är
generella.
De
används
inte
bara
i
pictogramsammanhang. Bilderna visar aktiviteter under veckan.

Med hjälp av pictogram kan man också visa sin känsla. Det svåra kan vara att förklara varför
man är ledsen eller glad. Det gäller då att kunna plocka fram en lämplig bild, helst ett fotografi,
eftersom detta bäst visar personliga händelser och känslor oftast är personligt relaterade.

Figur 16: Pictogrambilder som visar känslor som att vara arg, ledsen, hungrig, glad, rädd och mätt.

Övriga bildsystem som PCS, DynaSyms och Widgit påminner mycket om Pictogram. Somliga
saknar färgsymbolik (PCS och DynaSyms). Andra bygger på rebusformen (exempelvis
Widgit). Några framhäver grammatiska byggstenar (DynaSyms, Bliss). Bliss avviker i
utseendet genom sin stiliserade abstrakta form.
36

Figur 17: DynaSyms bilder på egenskaperna
stinkande, ljus, skarp, högt (ljud), skrovlig, sur,
elak, glad och hungrig

Bliss används framför allt av multifunktionshandikappade personer framför allt av dem som
har rörelsehinder i kombination med avsaknad av tal. Blissbilderna finns på en symbolkarta
som blissanvändaren använder för att kommunicera med sin omgivning. Man pekar med
handen eller en pinne, eller en pannlampa till exempel. Man kan använda andra styrsätt för att
genom bilderna, visa motparten vad man menar. Motparten kan läsa betydelsen av bilden i en
text som finns över varje symbol och behöver alltså inte känna till innebörden i bilderna själv.

Figur 18: Blissbild som föreställer en hund.

Figur 19: Widgit ovan liksom andra bildbaserade kommunikationshjälpmedel kan ses som en rebus när flera bilder
visas såhär i svit: ”Symboler hjälper till att kommunicera idéer och information”.

PECS utmärker sig genom sitt uttalade krav på metodik. Här utgår man helt och hållet från
personen med autism och från dennes egna önskemål. I de andra systemen är det de närstående
som genom bilderna tillhandahåller strukturer, för att underlätta för de funktionshindrade att
förstå sin omgivning. I praktiken handlar alltså PECS tvärtom om att individen själv plockar en
pappersbild och överlämnar denna till den person som man vill kommunicera med. Själva
överlämnandet är det väsentliga i PECS som därmed skiljer sig från övriga system.61 Man
tränar alltså inte rutinmässigt in bilder på ord som kan vara användbara i största allmänhet,
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utan man tar reda på vad den funktionshindrade personen är intresserad av och utgår från
hans/hennes egen motivation.62
Den digitala kameran och de digitala bilderna är inte utvecklade för att användas som
kommunikationshjälpmedel.

63

Någon användbar metod följer därför inte med kameran som

sådant hjälpmedel. Det finns heller inte, några teorier om hur kameran och bilderna kan eller
bör användas inom AKK-området. Var och en måste därför efter egna fantasier och
förutsättningar komma underfund med hur de ska kunna använda sig av de bilder som
digitalkameran producerar. ”Detta kan vara en fördel men också medföra att onödigt många
gör samma misstag”.64 Jag ser exempel på Lovisas boende där var och en gör så gott den kan
för att utnyttja de digitala bildernas överlägsenhet. Regelbundenhet i bildfotografering är ett
exempel. Personalen tar en bild per dag på huvudaktiviteten. Denna bild ”samtalar” man sedan
om med hjälp av fotografiet.

4.3 Matris över hjälpmedel med värdefulla funktioner
I matrisen nedan kan man se att de finns flera funktioner hos de pappersbaserade (low-tech)
hjälpmedlen som här värderas högt och som saknas i de digitala (high-tech) hjälpmedlen:
Kolumnerna till höger fylls av ”Ja” som svar på de flesta frågor om funktionen finns eller ej. I
de nuvarande high-tech hjälpmedlen saknas de däremot. Dock finns det ingen digitalkamera
inbyggd i low-tech systemet, även om digitalkameran ofta kan komplettera genom en separat
användning. Ytterligare en grupp kommunikationshjälpmedel, utvecklade av Apple,
tillkommer som dock inte är specialutvecklade för personer med autism men har komponenter
som matchar autisternas behov bra. De bör specialstuderas för ändamålet och ingår därför inte i
denna matris. En av komponenterna lanseras dessutom först till hösten 2011, komponenten
ICloud.
De sju funktionerna som jag lyfter fram i uppsatsen som svar på de behoven som jag har
identifierat, fyller vänsterkolumnen och respektive behov finns i förkortad form direkt under.
Till exempel är ”betonad överföring” funktionen som möter behovet av att ”skapa kontakt”.
Vad som framkommer är också att den mänskliga kontakten spelar stor roll eftersom den är
viktig när det gäller att möta ett par av de centrala behoven som behov av beröring och av att
lära sig att använda hjälpmedlet och därmed också ett behov av att använda det tillsammans –
att lära av varandra.
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Kommunikationshjälpmedel m funktioner som motsvarar behoven
High/low tech
Handi

Micro

Picto

Speaks4

(fon)

Rolltalk

Contact

me

Typ

Mobil

Mobil

Mobil

Sätt

Bild-tal

Bild-tal

Nej

Namn

Low tech -

High tech - digitala, mobila

pappersbaserade
Talking

BeAKKta

PECS

Reellt möte

Reellt möte

Reellt möte

Reellt möte

Bild-sms

Bild-tal

Bild-bild/tal

Bild-tal

Bild-tal

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Mats

De sju funktionerna/
De sju behoven
1) Betonad överföring/
Skapa kontakt
2) Överblickbarhet/
Greppa bilder/ord
3) Struktur à la TM/
Formulera åsikter
4) Bildhantering
Ta in/ut nya bilder/ord
5) Digitalkamera/
Fånga ögonblicket
6) Reellt möte/
Beröring
7) Närstående som
viktiga förebilder/
Lära och att använda
Figur 20: Matris över hjälpmedel med sju värdefulla funktioner som svarar mot sju centrala behov.

4.4 Low tech-förebilden Talking Mats
Talking Mats är ett kommunikationshjälpmedel utvecklat i Storbritannien som i sitt syfte
motsvarar de behov som här efterlyses. Det är dock varken digitalt eller understryker den
viktiga överlämnandefasen. Talking Mats har som primärt syfte att stödja kommunikation på
ett djupare plan. Enligt systemets beskrivning underlättar man för personer som har svårigheter
att kommunicera, så att dessa ges bättre möjligheter att förstå, reflektera och organisera sina
tankar men också får möjligheten att mer effektivt uttrycka sina egna åsikter. Genom att
tillhandahålla möjligheter att strukturerat plocka fram aktuella bilder och reflektera över dem
så kan åsikter lättare greppas och beslut lättare tas. Tidsutrymme (lugn och ro) och plats (yta)
krävs för att kunna ge en positiv eller negativ respons, eller kanske för att inse att man inte har
någon åsikt alls, utan snarare kan konstatera att man ”vet inte”. Det är också ett viktigt
konstaterande då man har fått tillgång till ett begripligt underlag.
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Hjälpmedlet är low tech vilket innebär pappersbilder på ett underlag, ett slags
skrivbordsunderlägg eller bordsmatta ”samtalsmatta”, ”mat”. Det handlar om symboler, men
också om att lägga till egna fotografier eller tillföra egna objekt om det underlättar
kommunikationen. Ju mer komplex eller djupare nivå på diskussionen, desto personligare
bilder krävs, enligt Talking Mats team. Det talas om barn i citatet nedan, men systemet bör
kunna passa lika bra för vuxna. (Fokus på barn har hittills varit det gängse, primära och ibland
uteslutande fokuset i arbetet med hjälpmedel för personer med autism.) Talking Mats skriver:
The more complex the child’s needs the greater the level of personalisation so that pictures
are meaningful to the child and represent their school life. /---/Talking Mats can help people
arrive at a decision by providing a structure where information is presented in small chunks
supported by symbols. It gives people time and space to think about information, work out
what it means and say what they feel in a visual way that can be easily recorded. 65

Metoden Talking Mats kan utnyttjas bland annat i följande situationer:
för att diskutera frågor som rör personens eget liv, för stödja personens egen
beslutanderätt, för att planera händelser i framtiden, för att uppställa mål och
bedöma resultat, för att ge respons, för att planera kommunikationspass, för att
delta i möten, för att informera och presentera nytt, för att umgås med vänner.66

Samtalsmattan sägs även kunna användas i samband med intervjuer och liknande. Den
funktionshindrade ska kunna uttrycka sin åsikt som vilken annan läs- och skrivkunnig
person gör. Den funktionshindrade talar om vad han eller hon tycker och känner ”genom
att använda bildkort och placera dem på mattan under en visuell skala”.67 Metoden är här
överförd till det digitala formatet BeAKKta. Se vidare under kapitlet Design!

4.5 Försök/utvecklingsprojekt/nya spår
PictoContact är ett utvecklingsprojekt där Designhögskolan i Umeå har samarbetat med Post
och Telestyrelsen (PTS). Den inledande fasen avrapporterades 2009. Syftet med
utvecklingsprojektet PictoContact var att ta fram en Internetbaserad tjänst, där
pictogrambilder kan användas på diskussionsforum och liknande, i stället för skriven text. Det
handlar om att nå sociala gemenskaper på nätet, om digital delaktighet och möjligheter till
självständig kommunikation. Målgruppen är tänkt att ha ett anpassat gränssnitt, ”där
användarna själva kan sätta ihop, skicka och ta emot meddelanden och pictobilder, såväl på PC
som från mobilen”. Målgruppen är personer med kognitiva svårigheter och/eller lindrig
utvecklingsstörning. ”Detta är ett utvecklingsprojekt, och funktion och nytta ska först testas
och sedan utvärderas.” Leverantör är Specialpedagogiska Institutet (SIT) i samarbete med
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Designhögskolan i Umeå.68 Utvärderingen har hittills inte tagit projektet vidare och jag frågar
mig om det kan ha och göra med att utvecklarna inte noggrant studerat vad de verkliga
behoven handlade om. Man tycks ha utgått från att den gängse mobilens funktioner direkt
kunde omvandlas till ett kommunikationshjälpmedel för personer med kognitiva
funktionshinder kort och gott genom att byta ut det talade ordet mot Pictogrambilder.
Apple har nyligen lanserat IPad och IPhone och kommer till hösten 2011 att lansera ICloud.
Denna senare modell fungerar som en satellitbaserad lagringsstation med goda möjligheter för
kategoriseringar. IPad används redan av ett stort antal autister i USA och anses av många vara
det verktyg som hittills bäst motsvarar deras behov. Detta trots att IPad inte specifikt har
utvecklats för denna grupp användare. Här finns sannolikt nya intressanta spår att undersöka
och att gå vidare i.

.

68

www.pts.se/upload/Rapporter/Funktionshinder/SLutraport%20Pictocontact%202009.pdf
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Kapitel 5: Den alternativa modellen BeAKKta
BeAKKta framhåller värdet av att sammanföra ett antal egenskaper i ett och samma
hjälpmedel. Det handlar om de sju olika områdena: Betonad överföring, överblickbarhet,
Struktur à la Talking Mats, Bildhantering, Digitalkamera, reellt möte och närstående som
viktiga förebilder. Dessa egenskaper eller funktioner ska kunna mana fram exempelvis den
egna berättelsen och samtalet där eftertanken får plats men också den egna åsikten.

5.1 Analys
Analysarbetet är strukturerat med hjälp av den modell som Kensing och Munk-Madsen har
tagit fram.69 Den skiljer i matrisform på ”abstrakt och konkret kunskap” samt på ”nuvarande
aktivitet”, ”föreliggande teknologiska möjligheter” och på ”det nya system som förväntas
komma fram under designprocessen”. Jag använder här som underlag mina egna erfarenheter
som mamma till Lovisa och kommenterar också matrisens rutor utifrån dessa erfarenheter.
Det nya system

Användarnas

Föreliggande

nuvarande

teknologiska

aktivitet

möjligheter

1

3

5

2

4

6

Abstrakt
kunskap
Konkret
kunskap

som kommer
fram under
designprocessen

Figur 21: Matris för att underlätta analysarbetet som jag använder mig av nedan.

Under rubrikerna ”Användarnas nuvarande aktivitet” och ”Abstrakt kunskap” (1) kan jag
förmoda att
1)

Lovisa vet vad hon gör, här med andra ord vad hon skulle vilja göra. Hon uttrycker

många känslor, genom musik framför allt men också ilska och sorg (biter sig i handen, stampar
i golvet, dunkar huvudet i väggen, gråter och skriker) och glädje (kramas, pussas, skrattar,
pratar mycket - osammanhängande). Jag antar att hon också skulle vilja kunna uttrycka sina
tankar. Hon kan kommunicera med närstående till viss del, genom kroppsspråk, känslouttryck
och ibland också med hjälp av talet som emellanåt är helt begripligt och adekvat. Alltför ofta
ser jag dock i hennes blick en känsla av hopplöshet, en hopplöshet som vad jag, liksom
personalen på hennes boende, tror kommer av att hon inte kan uttrycka sin tanke.70

69

Kensing och Munk-Madsen, 1993, s 78 ff
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Under samma rubrik men med fokus på konkret kunskap sammanfattar jag:
2)

Lovisa använder datorn men inte för kommunikation. Jag testade ett program på henne

som innebar att hon klickade på ett fotografi av huset där hennes familj bor, för att under det få
se bilder, fotografier, på oss var och en samt familjens hund Rufsen. Det var inget problem för
henne att göra det. Och hon blev glad över att se bilderna och ville gärna fortsätta. Nu hade jag
inte lagt in så många bilder men tillräckligt för att uppfatta det som att hon sannolikt både
skulle kunna vara intresserad av denna typ av aktivitet och att hon hade förmågan att se
sambandet – att se att inne i huset finns familjen och hunden. Begrepp som bakom och inuti är
som tidigare nämnts ingen självklarhet för alla, kanske beroende på ålder och/eller typ av
autism. Att observera är att hon ständigt tittar på och visar fram fotografier, såväl gamla som
nyare. Sällan pekar hon däremot självmant på stiliserade bilder av typen Pictogram eller
Widgit.
För närvarande använder hon varken något tekniskt kommunikationshjälpmedel eller
pappersbaserat. Hon använder sig ibland av teckenspråk och blir då inte alltid förstådd. Vi runt
omkring henne behärskar inte teckenspråket som vi borde. Hon uttrycker då ibland frustration,
ilska. Ibland förmedlar hon sig klart och tydligt med hjälp av talet. Till exempel kan hon säga
”Gå inte!”, ”Jag vill följa med!”, ”Jag älskar dig!” och ”Det är roligt!” Ibland biter hon sig hon
hårt i handleden, som ovan nämnts, eller dunkar huvudet i väggen - av frustration, kanske för
att vi inte förstår henne. Hon låtsas prata i en mobiltelefon. Hon säger meningar med en
prosodi som låter helt rätt. Hon skriver i anteckningsblock tecken som skulle kunna vara
bokstäver. Hon låtsas att hon skriver på riktigt. Hon sätter punkt och drar streck under,
emellanåt. ”Fiffror” säger hon om siffror och skriver siffror framlänges och baklänges, nollor,
ettor, tvåor och treor för det mesta. Klart är med andra ord att hon vill behärska sin situation.
Hon vill kunna prata i telefon och hon vill kunna skriva och räkna. Hon ser hur vi gör. Hon vill
göra likadant. Ibland verkar det som om hon inser att hon inte kan detta.
Matrisens ”Förenklade teknologiska möjligheter” jämte ”Abstrakt kunskap”
leder till följande reflektion:
3)

Jag antar att ”föreliggande” dvs nuvarande ”teknologiska möjligheter” inte används i

högre utsträckning på grund av att de inte kan skräddarsys bättre, kanske också på grund av
den höga kostnaden för produkten. Den bör kunna anpassas på ett mer optimalt sätt än hittills,
och borde också kunna tillhandahålla enklare uppdateringsmöjligheter samt underlätta för
fotografiet att ta plats i samtalet.
Och i rutan ”Konkret kunskap”:
4)

Genom att studera hur hittillsvarande tekniska hjälpmedel utformats och använts, kan

vi dra lärdomar av dess brister. Till exempel blev mängden av bilder ett avgörande hinder för
kommunikationshjälpmedlet Isaac som tillhandahöll bilder på stora bildrullar. Det system som
Lovisa, eller snarare hennes personal, använder för närvarande, handlar för det mesta om
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pappersbaserade Pictogrambilderna och Widgitbilder. De är alldeles för många att hantera
manuellt71, går sönder, försvinner, och är inte lika intressanta som underlag för kommunikation
på ett djupare plan som fotografiet. Kamerans bilder tillhandahåller inget system och kan
därför inte lika lätt användas som kommunikationshjälpmedel. Dock finns en del av dessa
också inplastade. Fotografierna borde kunna integreras bättre i ett system där
överlämnandefasen också är tydlig. Fotografierna lyfter upp hennes egen värld på det enklaste
tänkbara sätt.
Det nya system som kommer fram under designprocessen – den abstrakta
kunskapen – leder här dock enbart till lösa antaganden som förhoppningar:
5)

Här finns förhoppningar om att komma närmare en förståelse av hur behoven ser ut för

att kunna möta dem bättre i kommande versioner. Den senaste tekniken som i form av
exempelvis Apples innovationer och inte minst ICloud, med sin lagringsfunktion – ger
tekniska förhoppningar inför framtiden.
6)

Om det ”nya system som kommer fram under designprocessen” fungerar, återstår att

se när det har utvecklas och provats under en tid.
En förutsättning för att ett kommunikativt bildhjälpmedel ska möta de behov som här ställs
upp, är att det är digitalt. Därigenom finns det nämligen möjligheter att sortera och kategorisera
den större mängden bilder i en utsträckning som inte är möjligt med pappersbaserade bilder.
Det har visat sig att personer med autism ofta också har lätt för att hantera teknik - en given
förutsättning för att den digitala bilden ska kunna fungera över huvud taget. I digitalt format är
det också lättare att foga in digitala fotografier i den ordnade och systematiserade bildbanken.
För att bättre motsvara behoven måste designen bland annat handla om att samtal förs mellan
två, högst tre personer, den handikappade och hans/hennes närstående. Dessutom ska
möjligheten finnas för den funktionshindrade att själv reflektera över sina tankar. Här behövs
inga krävande mobilnät utan snarare möjligheter att föra över en bildsekvens från en apparat
till en annan inom en radie på kanske högst 100 m. Behoven av att kunna fokusera tankar och
åsikter, kräver varken det kommunikationshjälpmedel alltså vars räckvidd är stor, såsom i
gängse mobilsystem, eller de funktioner som hanterar till exempel infogning av en mängd
samtalspartners. Här gäller det snarare småskalighet och personlig anpassning i form av
fotografier på närstående och ett bildspråk som känns igen. Likaså handlar det om möten
ansikte-mot-ansikte, i stället för SMS eller annan snabbkommunikation med alla och envar.
Här efterlyses snarare förutsättningar för att en dialog ska kunna uppstå, en dialog som i bästa
fall för med sig eftertanken.
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Hayes et al, 2009, s 667
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Samtalsapparaten BeAKKta som studien siktar mot, fokuserar på eftertanken som förväntas
kunna ge grundade åsikter och vidgade tankar. Den samlar upp till sju bilder i sekvens som
överförs till mottagaren genom en aktiv handling – knapptryckningen. Mottagaren som alltså
finns i fysisk närhet är utrustad med samma typ av hjälpmedel. Hon/han ser bilderna på sin
samtalsapparat och kan kommunicera tillbaka med en egen bildsvit eller på annat vis om det
skulle passa bättre, till exempel genom tal, tecken eller kroppsspråk.
Checklistan STEP, stödjer utformningen av kognitiva hjälpmedel där ”S” står för känslan av
sammanhang, T betyder att trygghet ska byggas in, E betyder erfarenhet (minne) och P står för
precision. Att titta på bilder i en digitalkamera till exempel eller att välja TV-program med
fjärrkontrollen är handlingar som många autister väl behärskar. Stegvis kan de klicka sig här
framåt vilket bevisar att de kan se sammanhanget i dessa aktiviteter. En apparat för
hjälpmedelskommunikation som påminner om dessa steg skulle därför kunna fungera.
Trygghetsaspekten kan vara svår att hantera. Den är en av de viktigare aspekterna i det fortsatta
designarbetet. Feedback är då väsentlig och feedback kan i detta tidiga skede ges av en mockup i papp. Vidare måste hjälpmedlet bygga på tidigare kunskap och erfarenhet. Här kan man
återigen konstatera att många personer med autism just har ett stort intresse för tekniska
produkter och därmed också kan tänkas ha den erfarenhet som krävs.72 ”Lovisa kan ju gå runt
och ta hur många kort som helst med sin kamera. Hon är ju väldigt, väldigt teknisk.”73
Bilder är som nämnts, de självklara byggstenarna i kommunikationen. Den visuellt
strukturerade pedagogiken för människor med autism fick med början för cirka 20 år sedan en
allt större spridning. ”Föremål och bilder används alltmer i kommunikationssyfte. Vi vet att det
lättare leder till framgång. Talade ord och tecken är abstrakta och försvinner, men ting, bilder
och skrift finns kvar”.74 Bilder och framför allt bilder på personen själv i fråga tycks i många
fall fungera bäst som kommunikationsmedel. Vissa människor med autism når man inte genom
att peka på ett föremål och säga: ”det är det här jag menar!” Dem kan man istället med större
framgång, som tidigare nämnts, nå genom att ”gå omvägen via en bild – det är som om bilden
upplevs verkligare än verkligheten själv.”75

5.2 Design
Ett krav när det gäller kognitiva kommunikationshjälpmedel är att de ska kunna anpassas efter
vars och ens behov, ”enabling customization and personalization of interfaces.”76 Att behoven
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måste styra design och utveckling är i sig en självklarhet och eftersom variationen av symtom
bland personer kognitiv funktionsnedsättning i allmänhet och bland gruppen med autism i
synnerhet är stor, så måste hänsyn tas till möjligheter att skräddarsy hjälpmedlet och att justera
det efterhand. Först då skulle det kunna fungera i vardagen. Medicinska forskare i USA ger råd
inför design av tekniska hjälpmedel för personer med neuropsykiatriska sjukdomar, såväl
autism som andra kognitiva funktionshinder:
Any assistive technology for people with cognitive disabilities must accommodate the
individual user’s skills and deficits. This is complicated by the fact that each person will
have a unique combination of strengths and weaknesses. A prospective memory aid that
requires a great deal of self-initiation and problem solving skills will be useful for some
clients, but will only exacerbate difficulties for others. Similarly, while mainstream
computer software has great potential to assist people with cognitive disabilities (for
example, software for time and money management), existing software is often either too
complex or not age appropriate for adults.77

Modellen BeAKKta liknar inte mobiltelefonen, vilket är fallet för flertalet övriga
kommunikationshjälpmedel designade för personer med kognitiva funktionhinder. Tanken är
att den heller inte ska fungera varken synbarligen eller de facto som en sådan. BeAKKta
befinner sig på magen eller på höften kanske i ett skärp i byxlinningen. Man bär den med sig
när man väl har tagit den på sig. Den relativa storleken på hjälpmedlet och att den sätts fast i
midjan, gör att den förhoppningsvis kan finnas tillhands lättare än om den vore lös, solitär/inte
fastsatt. Mobilen i sin traditionella form har ofta försvunnit för många med kognitiva
svårigheter på grund av att man inte tänker på att ta den med sig. Kanske på grund av att den är
just så liten. Modellen måste vara tillräckligt stor även för att kunna presentera en svit om 1-7
bilder. Bilderna ska kunna presenteras i en ordningsföljd som den funktionshindrade själv
hanterar och bestämmer över.
Sju bilder finns alltså på displayen, på ovansidan av hjälpmedlet och den senaste versionen
uppvisar tolv knappar på undersidan med nio funktioner. Designen lämnar medvetet mer över
till fingrarnas potentiella erfarenhet. Användaren behöver inte se och peka hela tiden.
Fingrarna kan lära sig att jobba mer reflexmässigt. En pianists eller gitarrists fingrar minns, det
inser vi. Min dotter behärskar fint knapparna på varje fjärrkontroll och andra relaterade
knappar, därav anledningen till att jag vill utnyttja detta reflexmässiga eller automatiska minne
mera.
Tanken är att en kamera ska byggas in. Med den ska också egna fotografier och andra bilder
kunna tas och också föras in av den funktionshindrade själv. Ingen talfunktion ska
implementeras på grund av att en sådan kräver mycket av de personer som uppdaterar
77
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modellen. Bildsekvenser, det vill säga meningar, ska också kunna sparas för att senare kunna
plockas fram och användas som stöd för minnet. Dessutom måste det finnas enkla möjligheter
att rensa ut bilder och bildsekvenser efter hand för att undvika den ohanterliga massan av bilder
som annars skulle kunna utgöra ett hinder för god kommunikation.
Kategoriseringar när det gäller lagring av data upplevs inte alltid som optimalt, men här anar
jag att dessa fyller en funktion. Många, om än inte alla personer med autism, ser som nämnts
ovan, gärna saker och ting i fack eller kategorier. Den gängse sorteringen som delar upp bilder
i kategorier, frukost under mat, bror under familj osv skulle därför kunna fungera mycket bra. I
BeAKKta leder de sju bilderna vidare till nya bilder som hör till respektive kategori.
Kategorierna kan till exempel handla om ”mat”, ”arbete”, ”fritid”, ”kompis”, ”berättelse”,
”tanke” och/eller ”sammanhang”.
En av de mammor som jag kommit i kontakt med har själv påpekat problemet med att framför
allt snabbt lätt kunna få fram de bilder som senast varit aktuella. En form av visning av de
senast använda bilderna skulle på uppmaning därför kunna komplettera kategorierna. En
kvalificerad kategorisering av fotografier kan kanske heller inte enkelt ske om inte Apples
ICloud kan bidra med sin lösning. Detta är en annan sorts problem som jag lämnar därhän.
Dock kan en sortering efter de datum som fotografierna tas, erbjuda en typ av enkel men
användbar kategorisering.
5.2.1 Skisser
Designen förklaras vidare genom skisserna nedan men också i bilagans båda mock-up
versioner. BeAKKta har en form som påminner om en banan och om modellen bananväska
som professor Gillberg tidigare rekommenderat åt personer med autism som väska för
pappersbilder av typen Pictogram.78 Bananformen är också lätt att vila händerna på, liksom ett
bälte i byxlinningen, förutom att den lättare finns tillhands jämfört med varje annan lös liten
mobiltelefon.

Så håller du BeAKKta

Figur 22:
Att hålla BeAKKta

78

Gillberg, 1999, s 33
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Version 1:

Modellen ovanifrån betraktad

Figur 23:
En tidig skiss.

Version 2:
Figur 24: En annan skiss, ”ver 2”.

Modellen ovanifrån betraktad med displayer och 2 knappar
I: På/av

II: Skicka

1-6:
Sex
displayer
med bilder
i
bildsekvens
0:

Färg som visar känsloläget

Figur 25: Ver 2, underifrån,

Modellen underifrån betraktad med knappar

med knapparna.

Knappar, en för respektive finger och två vardera för pekfingrar och långfingrar. De kategorier
som kan finnas till hands inledningsvis och efter hand uppdateras skulle kunna vara:
Mat/dryck, vänner, arbetsuppgifter, vardagssysslor, familj, intressen, resesätt, känslor – allt
skildrat i bilder (symbolbilder och fotografier). Det kan handla om andra kategorier också men
bör diskuteras separat.
a:

Fördela symbolbilder och fotografier åt höger

b:

Fotografier

c:

Symbolbilder

x:

Bläddra bland kategorier i bildbanken/fotografier i datumordning

y:

Bekräfta/negera
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d:

Välj färg (turkos, orange, lindblomsgrön, beige, brun, grå, svart t ex) på ytan i

mitten.
1-6:

Justera i bildsekvens
Fingersättning, händer:
Höger

Vänster

Lillfinger

a

d

Ringfinger

1

6

Långfinger

2, x

5, y

Pekfinger

3, b

4, c

Tumme

II

I (I och II: Se bild på modellen ovanifrån!)

Version 3 – med funktioner som ersätter föregående versioner och inkluderar Talking
Mats.
Enkelklicka=EK, dubbelklicka=DK
I: Sätt på/stäng av BeAKKta. (EK)
I:

När

Talking

Mats

digital

är

påslagen:

Välj

ställningstagande

i

display 4

(glad/butter/uttryckslös figur, dvs. positiv/negativ eller avvaktande känsla). (DK) (Rullande).
Talking Mats digital är här en digital version av kommunikationshjälpmedlet ”Talking Mats”
Det handlar om värderingar som kan kräva lite eftertanke. Talking Mats digital visar i mittersta
bilden ställningstagandet för, emot eller vet inte och vid sidan på båda sidor finns bilder som
hör hemma i respektive åsiktskategori (”för” eller ”emot” eller ”vet inte”). Dubbelklicka också
för att byta åsiktskategori. Visas i display 4.
II: Sätt på/stäng av Talking Mats digital. (EK)
II: Skicka. (DK)
Modellen ovanifrån betraktad med displayer
Figur 26: Ver 3.

1-7:

Sju displayer med möjligheter till bilder i bildsekvens (EK)

8:

Färg som visar känsloläget (EK)

9:

Kameraknapp
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Modellen underifrån betraktad med knappar
Figur 27: Ver 3.

1-7:

Sju knappar, numrerade 1-7, till motsvarande displayer med bilder i

bildsekvens. Knapp nr 4 som kopplas till display 4 i figur 16, visar, när inte Talking Mas är
påkopplad, andra bilder än de tre åsiktskategorierna. Då visas såväl fotografier som
symbolbilder. Knapp 4 som dubbelklickas visar den aktuella känslan i display 8, betonad i
form av en färg som orange, lila, turkos, lindblomsgrön, beige, grå, svart. De nämnda färgerna
är fria för egna associationer. De är alltså inte sammankopplade med annan symbolik som när
det gäller veckodagarna, där sju färger representerar var sin veckodag. Måndag är grön, tisdag
blå, onsdag vit, torsdag brun, fredag är gul, lördag är rosa och söndag röd. Denna
veckodagarnas färgsymbolik är internationell.
Beskrivning av övriga knappars funktioner, en knapp för respektive finger och två vardera för
pekfingrar och långfingrar:
a:

Välj fotografi! (EK), Nyheter (DK)

b:

Välj kategori!

c:

Fördela åt höger!

x:

Bläddra i vald kategori i bildbanken/fotografier i datumordning: (EK) /

Tidshjälpmedel: (DK)
y:

Bekräfta/negera! (EK/DK)

d:

Välj Pictogram-/Widgitbilder eller andra bildbanker!

1-7:

Justera i bildsekvens
Fingersättning, händer:
Vänster

Höger

Lillfinger

a

d

Ringfinger

1

7

Långfinger

2, x

6, y

Pekfinger

3, 4, b

4, 5, c

Tumme

I

II
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I: Sätta på/stänga av BeAKKta (EK) - Välj ställningstagande när Talking Mats digital är
påkopplad. (DK) (Rullande – tre bilder att välja på.)
II: Sätta på/stänga av Talking Mats digital (EK) - Skicka till motpart. (DK)
Dessutom: Vilken knapp som helst, eller alla knappar på en gång, som hålls inne länge, skickar
automatiskt ett meddelande om geografisk position till närstående. Ofrivilliga försvinnanden är
inte ovanliga bland personer med autism.
Exempel: Om Lovisa vill berätta att hon längtar efter att få träffa en speciell kille, Kalle, så kan
följande procedur följas:
Ovanifrån
Figur 28: Hjälpmedlet i en
procedur.

I: Sätt på apparaten! (DK)

Figur 29: Hjälpmedlet i en
procedur.

II: Välj känslofärg! (EK)

Underifrån
Figur 30: Hjälpmedlet i en
procedur.

y: Bekräfta! (EK)

Figur 31: Hjälpmedlet i en
procedur.

d: Välj kategori av
symbolbild! (EK)
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Figur 32: Hjälpmedlet i en
procedur.

X: Bläddra bland
kategorier! (EK)
Känslor  hjärta  stor
kärlek

Figur 33: Hjälpmedlet i en
procedur.

Y: Bekräfta! (K)

Ovanifrån

Figur 34: Hjälpmedlet i en
procedur.

Välj bildplats 1-7! (EK)
Om 4 väljs så byt hjärtat ut.

Underifrån
Figur 35: Hjälpmedlet i en
procedur.

2: Här välj bildplats 2. (EK)

Figur 36: Hjälpmedlet i en
procedur.

A: Välj kategori:
Fotografier (EK)
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Figur 37: Hjälpmedlet i en
procedur.

X: Bläddra bland
fotografier i kronologisk
ordning som standard.
Alternativt: Sortering i
kategorier.
Ovanifrån
Figur 38: Hjälpmedlet i en
procedur.

Y: Bekräfta! (EK)
C: Fördela åt höger! (EK)
Ev. också för att hamna i
rätt bildplats.

Figur 39: Hjälpmedlet i en
procedur.

Bilden kvarstår på bildplats
2.

Fotografi på Lovisa.

För att välja nytt fotografi:
Gå till fig. 27 ff. För att
välja ny symbolbild: d: Välj
kategori symbolbild (EK).
Se fig. 22 ff!
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Figur 40: Hjälpmedlet i en
procedur.

Fotografi på Kalle eller
symbolbild på ”en viss
person”.

Figur 41: Hjälpmedlet i en
procedur.

Symbolbild eller ännu
hellre fotografi på dem
båda.

Figur 42: Bilden ”vill ha”

Om och när lyckan ler eller inte så finns andra, kanske stämningsfulla fotografier tillhands att
lägga in i sekvensen medan däremot symbolbilderna kan fungera som ett kitt i berättelserna
eller som bärare av grammatik. Om det i bildplats 3, till exempel fogas bilden ”vill ha”, som
också föreställer ett hjärta men med ytterligare några streck, så betonas hennes önskan och
längtan

än

mer.

Här

finns

alltså,

till
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skillnad

från

hos

andra

tekniska

kommunikationshjälpmedel, bilder att lägga på rad – i sekvens - såväl bilder från bildbankerna
som egna fotografier och färger som betonar olika känslor.
5.2.2 Förslag på kategoriseringar
s. 47

s. 46f

Figur 43: Förslag till kategoriseringar med underkategorier av olika viktiga områden som tankar, miljö, nyheter,
känsla, arbete, fritid och tid.

5.2.3 Mock-up
Den mock-up som testats här bygger alltså på modellen ”Bananväska”. Bananväskan har
personer med autism tidigare rekommenderats att bära med en uppsättning pappersbilder.79
Väskan bärs i höjd med byxlinningen med ett skärp runt om midjan eller höften. Denna mockup i papp ger en känsla av hur fingrar och händer greppar hjälpmedlet. Känslan är viktig för
funktionen, inte minst för att knapparna ska kunna väljas och tryckas på reflexmässigt,
79

Gillberg, 1999, s 33
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s. 47

åtminstone efter en tid i användning. En annan mock-up har också gjorts men inte testats. Den
är gjord i trolldeg för att få en mer organisk form och dessutom färglagd, grön.

Figur 44: Bananväska

Figur 45: Mock-up av samtalshjälpmedlet BeAKKta

Två hjälpmedel behövs, ett för vardera part, för att kommunikationen ska fungera.

Figur 46: BeAKKta X som den ena parten hanterar

Figur 47: BeAKKta Y som den andra parten hanterar

Lovisa var väldigt försiktig med denna mock-up när hon tittade på den och studerade noga alla
bilderna. Hon blev glad antagligen för att hon kände igen bilderna. Rufsen sa hon om den
tecknade hunden – helt rätt.
Figur 48: Bilder på mock-up,
version
1.
Pictogrambilder
blandas med Widgitbilder och
teckningar. Hunden till höger
skulle kunna vara ett fotografi
istället. Bilder på sådant som
Lovisa tycker om. De beskriver
till exempel vad ”jag” vill göra.

Från vänster finns i turordning en kopp kaffe, en som sjunger, ett par som dansar, en glad
gubbe eller gumma som representerar den positiva känslan. Sedan en bild på en taxi, en bild på
musik och till sist en bild – ett fotografi – på Lovisas hund Rufsen. Bilderna visar hur en
uppsättning skulle kunna se ut om Lovisa skulle samla några saker som hon tycker om för att
visa dem för sin motpart. När hon valt noga och bestämt sig för några representativa bilder så
skulle hon alltså kunna skicka dem via en knapptryckning till motparten som därmed skulle få
upp samma display. Det finns ytterligare en mock-up gjord i trolldeg med små anpassade
försänkningar för fingrarna, där man trycker för att nå respektive funktion.
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Kapitel 6: Reflektioner som pockar på omedelbar handling
Varför har man inte tidigare satsat på tekniska modeller som bättre når fram till sina brukare?
Ett (1) svar får jag i USA:s ”Strategic Plan” version 2010 (först då, inte tidigare!) som nog kan
anses vägledande. Under rubriken”Research Opportunities” - som beskriver mål med
forskningen - infogas nämligen detta år (2010) raden “Development of Emerging technologies,

such as assisted communication, that provide opportunities for people with ASD to become
more engaged in the community”. 80 I motsvarande plan av året innan (2009) fanns inte denna
skrivning med. Dock fanns då, liksom nu (2010) följande rad under “Research Opportunities”:
Mål för verksamheten är bland annat “Interventions that improve functioning and quality of life
for people with ASD across the lifespan, including older children, adolescents, and adults with
ASD.”81 Man har alltså inte förrän 2010 insett allvaret bakom behovet hos de vuxna med autism
att kunna kommunicera om viktiga saker som ger också dem det viktiga: ”Quality of life”.
Allvaret handlar om 1) stöd till en stor grupp människor som själva saknar förmågan att tala för
sin sak. Allvaret handlar också om 2) en kraftig reell ökning av antalet personer med diagnosen
autism. Om huruvida forskningen i USA är vägledande eller inte finns i alla händelser, genom
skrivningar i lagar och rekommendationer, uttalade behov av att samarbeta över länders
gränser. Inte minst kräver datalagringen ett stort antal poster för att över huvud taget kunna
utnyttjas i forskningshänseende av Autism Genome Project82 (AGP), bland andra. KIND83
betraktar jag som den svenska motsvarigheten till NIDCD84. KIND startades alltså i augusti
2010 och kommer till hösten 2011 att anslå forskningsmedel för bland annat forskning inom
kommunikationsteknik för såväl unga som vuxna personer med autism. 85 Att större satsningar
än hittills kommer att lanseras även i Sverige är alltså en kvalificerad gissning. Autism är nu en
världsomspännande sjukdom med i sämsta fall epidemiskt omfång.
Arbetet med att utveckla ett alternativt kommunikationshjälpmedel som kan möta behov under
ett långt vuxenliv, måste nu ge konkreta resultat. Här krävs flera banbrytande ansatser och
insatser, dels ett samarbete mellan skilda discipliner som medicin, habilitering och teknologi
dels helst en någorlunda gemensam syn på autismens orsaker och symtom. Men det finns
kanske hopp nu med samarbete över gränser, bättre förståelse för diagnosen och inte minst med
hjälp av mer utvecklad och bättre anpassad kommunikationsteknik.
80

Strategic Plan, 2010, IACC http://iacc.hhs.gov/strategic-plan/2011/index.shtml, min kursivering

81

Strategic Plan, 2009, IACC http://iacc.hhs.gov/strategic-plan/2010/index.shtml, min kursivering

82

AGP är ett storskaligt forskningsprojekt som studerar de genetiska faktorer som kan besvara frågor om

autism. Projektet samlar manga olika forskare från mer än 50 länder I Europa, USA och Canada.
83

KIND=Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders

84

NIDCD=National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

85

Professor Sven Bölte, Karolinska Institutet, E-mejl, 2010-12-22.
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Bilagor
Utdrag ur dagboksanteckningar
Vi tränade färgerna med hjälp av platsplattor som bildade ett mönster. Det gick mycket
bra. / AM Måndag 971013
Lovisa arbetade med datorn. Hon fick lyssna på djurläten och gissa vad som gömde sig.
Lovisa kan många djur. /Gullan Onsdag 971015
Lovisa arbetar med att sortera nallar och klockor idag. Olika färger. Så hade hon små
bilder med en händelse som ska ligga i ordning som en saga. Tisdag 97
Dator. Lovisa arbetade med djur och deras läten. Det är roligt. Onsdag
Vi tittade på olika bilder av barnen och sa vad de heter. Där var också en bild på Helen.
Lovisa blev generad när hon tittade på den bilden. /AM
Vi målade och klistrade månadsbilder när vi kom hem från skogen. Lovisa var jätteduktig!
Hon var väldigt koncentrerad ./AM Måndag 971020
Lovisa pusslade på datorn. Det märks att hon tycker att det är roligt. Onsdag 971119
Vi tittade på bilder av olika slag som har med hygien att göra. Vi sjöng samtidigt
”Nippertippan” /AM Måndag86
Lovisa arbetade duktigt idag också. Hon sorterade fiskar och bilar i ett formspel med
mängder med bilar. Gick bra. /Gullan Torsdag
Vi sjöng och plockade bilder ur påsar. Lovisa valde bilder på ”sov” som vanligt. Hon
snarkar högt och ljudligt. Tar själv sin schemabild utan uppmaning./AM Tisdag
Vi tittade på olika bilder av föremål som vi sedan hittade i skogen. Nypon, tallbarr,
ekollon och mossa. / AM Måndag
Vi målade och klistrade månadsbilder när vi kom hem från skogen. Lovisa var jätteduktig!
Hon var väldigt koncentrerad. Måndag

86

Signatur, datum eller veckodagar finns inte alltid inskrivet i anteckningarna men kan antas kunna

hänföras till texten runt ikring, eftersom A4-blad och anteckningsböcker är samlade i en någorlunda
tidsföljd.
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Vi målade tillsammans. Lovisa valde färg och jag fyllde i med en annan färg. Lovisa valde
GUL, RÖD och SVART. När hon målade svart sa hon BUUH SPÖKE/AM Tisdag
980113
Vi spelade domino. Hon fick berätta vad det var på bilderna. I början fick jag hjälpa
henne. På slutet förstod hon bättre. Vi läste saga. Torsdag 980205
Vi målade till Alice Tegners kända barnvisor. Lovisa målade väldigt fint och koncentrerat.
/AM Måndag 980209
Vi jobbade med färger, pusslade med former. Läste en saga. / Gullan Torsdag 980212
Åke Franzén har varit här och målat med Lovisa idag. Tisdag 980302
Lovisa lägger lika på lika en ny formbräda. Det klarar hon riktigt bra. Hon sitter och talar
om färgerna med tecken också. / Gullan Måndag 980518
Vi tränade kommunikation. Vi använde pusselbitar som föreställde hus, mamma, traktor,
hund, boll, Jag bad om en viss sak och hon skulle ge mig rätt bild. Sedan fick hon säga till
mig vad hon ville ha, det blev svårare. / AM Tisdag 980519
Vi läste en bok om en flicka som åker till badhuset. Lovisa satt som ett ljus o lyssnade
trots att hon var väldigt ”fladdrig” i början av samlingen. /AM Tisdag 1998
Samling med bok om farbrorn som letade efter björnbär. Tjuren kom och stångade honom
högt upp i luften, så han flög iväg. Lovisa lyssnade mycket intresserat! / Måndag
Koncentrerad när hon jobbar med färger.
Vi läste en bok och Lovisa berättade för mig en lång historia som jag ritade bilder till. Jag
skickar hem bilder. / AM Tisdag
Lexia. Hon tycker bäst om ’Tänka till’ Målade gubbar, solar, katter och hus och vi sjäng
samtidigt. Lovisa berättade och fyllde i och var så duktig. /Hanne Onsdag
Parade ihop ljud o bild. Går jättebra. Pussel formbräda. En – en. Sorterade duktigt. Arbetar
för det mesta BRA. / 980907
Det var motigt vid arbetsbordet idag. Lovisa ville hellre titta på fotografier i blå rummet. /
AM Tisdag 980908 ?
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Lovisa arbetade väldigt bra idag. Hon sorterade bilder på sig själv och Martin. Hade det
gamla materialet som tyckt var så rolig förut. Lägga rätt färger på rätt bild. / Gullan
Måndag 980914
Vi satt länge och sjöng och resonerade om olika saker. Vi tränade på att rita bild lika som
en annan bild. Lovisa var koncentrerad. /AM
Lovisa jobbade med färger/former, sortering. /AM
Regnet öste ner så vi jobbade i bänken. Sorterade ’kille – tjej’ samt parade ihop olika
yrken. /AM
Jobbade med olika spel på datorn. /
’Han och hon’ sorterade mm. /
Lägger ett 24 bitars pussel, lite klurigt. Lovisa provar sig fram med olika bitar. Klara
pusslet!! (utan hjälp) /AM
Provade nya pussel. Roligt och spännande att själv välja pussel. /
Lovisa har arbetat och pusslat. /
Måla + pussel gick jättebra. /
Pussel, pussel. Tärning, räkna prickar. /
Målade en stund. Alltid lika roligt. /I en dag där det sägs:/ OBS! Varit slö och lite irriterad
idag. /

030416

Arbetspass fock hon gitarr o. hon tyckte det var superroligt. Satt länge o spelade.
Jättenöjd. /

030421

Gitarrspel roligt. Fredag 030530
Sorterat färger och bildkort. / Fredag 030829
Målade med tuschpennor. Tittade på foton. Lovisa berättade om vad som fanns på
bilderna./ Måndag 6 oktober
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Luktade på olika dofter av frukter, tittade på bilderna av frukterna. Pusslade ett pussel
jättebra, färgade en bild, målade fint och noggrant. Skrev lite på bilden också. /---/ jobbade
i bänken, målade en bild – berättade vilka färger osv. / Onsdag 031008
Målade en bild med tuschpennor. / Måndag 031103
Pussla, sortera, titta på foton och färglägga. / Tisdag 031104
Para ihop rätt ljud med rätt bild. Para ihop rätt ord med rätt bild. / Tisdag 031118
Övade på pojke flicka, han – hon. / Onsdag 031119
Namnge yrken samt para ihop. Lägga rätt platt på rätt färg. Måndag 031215
Pusslade, sorterade frukter, lite okoncentrerad idag./

Inte ens en riktig baby kan locka henne bort från ett datorspel. Det är inte vanligt:
Därefter gick vi till IT-caféet. Lovisa spelade ett spel som heter Lekis, 3-5 år. Där ingick
bland annat pussel som hon var duktig på. Där fanns en pappa som hade en baby (på
riktigt!) men Lovisa brydde sig inte utan spelade vidare.
Målade till musik.
Idag var det målning vid staffli till klassisk musik. Lovisa valde själv färgerna. Hon ritade
cirklar och prickar. Efter ett ta gick hon o hämtade sig en stol, fortsatte sedan länge o väl. /
AM Tisdag 040309
Små träbitar i olika färger o former bankar (spikas) på en bräda. Lovisa tyckte det var
jätteroligt. Spikade och pratade rätt länge./Hanne
Vi tränade på att ge och ta med hjälp av bilder. De är svårt att säga en del ord o lättare att
säga andra. Som vanligt är det lättare med toner. /AM Fredag 041008
Tränade ljud o bild. Bilder på familjen: Pontus, pappa, mamma och Lufsen. / Måndag
041012
En mycket bra stund vid arbetsbordet. Lovisa sorterade bilder och orden Lovisa och Rolo
/AM Tisdag 041113

Mock-up
Två varianter av mock-up finns, en tillverkad i papp och en i trolldeg med anpassade små
försänkningar för fingrarna som man trycker på för att nå respektive funktion.
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Appendix
Förkortningar och definition av termer
AKK (Alternativ, Kompletterande Kommunikation)
ASD (Autism Spectrum Disorder)
ATC (Assistive Technology for Cognition)
KIND (Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders).
PAS (Personer med Autism Spektrum Disorder)
PDD (Pervasive Development Disorder)
AGP (Autism Genome Project)
Caregiver = närstående = nära vän, närstående personal, (nära) släkt
Kommunikation och samtal
Jag använder här begreppet kommunikation framför samtal. Anledningen är att för
kommunikation behövs inga ord. Barn lär sig normalt sett att kommunicera innan de kan prata.
Begreppet samtal kan vara vilseledande eftersom det inbegriper ”tal” i ordet även om
begreppet i sin helhet kopplar till ett erfarenhetsutbyte av ett djupare slag – det som jag vill
komma åt. (I denna modell, liksom i de flesta modeller numera för denna gruppen brukare,
”talar” ju de funktionshindrade genom bilder.)
Autism – orsaker, symtom och effekter
Orsakerna bakom autism har länge varit svårfångade men forskarna är numera överens om att
genavvikelser som påverkar synapsutveckling och intracellulär kommunikation, har stor
betydelse samt att miljöfaktorer också har avgörande betydelse. 87 I en färsk rapport, publicerad
i den ansedda tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)
presenteras de miljöfaktorer som är avgörande för utvecklingen av autism som handlar om
bakteriehalten i tarmfloran. 88 Det lär enligt rapporten vara bristen på magbakterier som - i
kombination med genavvikelser - ödelägger den normala utvecklingen av synapser i hjärnan på
det lilla barnet, vilket leder i sin tur till autism.
Genavvikelserna sägs sinsemellan vara helt olika, vilket därmed ger upphov till olika
neurobiologiska tillstånd som uppvisar symtom som sällan fullt ut överensstämmer med
varandra. De överensstämmer dock så pass att de ryms under samma hatt, hatten autism
(diagnosen ”autism”, ”infantil” eller ”childhood” autism). De olika genavvikelserna, med tiden
ökande i antal, kan delvis förklara den allt större andel av samtliga fall som på senare tid
registrerats. Flertalet forskare hävdar också just en reell ökning av autismfall. En del forskare
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Mattsson, 2010-06-10

88

http://www.nasonline.org, 2011-02-01
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talar om en epidemi. Några forskare menar emellertid att ökningen förklaras av bättre
diagnostik. ASD (Autism Spectrum Disorder) eller PDD (Pervasive Development Disorder) är
två andra benämningar på denna grupp diagnoser med liknande symtom som tycks förgrena
sig

allt

mer.

Christopher

Gillberg,

ansedd

autismforskare

med

förankring

vid

Neuropsykiatriska kliniken i Göteborg, anser till exempel att det inte längre är gångbart att tala
om ett (1) ”autismspektrum” eftersom detta spektrum egentligen består av flera spektrum.
Istället skulle vi tala om flera ”autismer” i plural, alltså. På samma vis, fast omvänt, förhåller
det sig med den tidigare gängse så kallade symtomtriaden, det vill säga Lorna Wings
uppdelning som ligger till grund för de olika diagnosmanualerna idag. Autism karakteriseras
enligt henne av:
•

Frånvaro av bristande socialt samspel i synnerhet med jämnåriga

•

Frånvaro av eller bristande utveckling av verbalt och icke-verbalt språk

•

Repetetiva och stereotypa aktiviteter av vilket slag som helst.89

Den nya diagnosmanualen, DSM-V som är under bearbetning avser nu att slå samman de båda
första kriterierna och därigenom stället för ett triad, forma en ”diad”.90 (DSM = Diagnostic and
Statical Manual of Mental Disorders). Variationerna i symtomen som kan benämnas till
exempel “drag av autism” eller “atypisk autism” uppstår på grund av genavvikelser samt på
grund av miljöfaktorer. ”Det kommer att bli många gener involverade som orsakar autism”,
säger dr Håkansson.91”I de flesta fall är det troligt att varje gen bidrar med en liten mängd risk
och samverkar med andra gener och miljöfaktorer för att utlösa uppkomsten av sjukdomen.”
En effekt av detta blir, enligt många forskare, att andelen diagnoser det vill säga reella fall,
ökar över tid, vilket också sker, enligt dessa. Gillberg och hans medarbetare menar också att
detta förhållande förklarar en ”allt större andel av samtliga fall” och att autism bara är ett
samlingsnamn. En del forskare hävdar alltså till och med att vi är mitt uppe i en epidemi (s14)
(Interactive Visual Supports) Ett extremområde var Kalifornien som under åren 1987-1999
uppvisade en 273% ökning.92 Annars talar man i USA, om förändringar som visar en
genomsnittlig andel på 1/150, år 2000-2002, jämfört med 1/110 år 2006.93 Oaktat
ökningstakten så är det tillräckligt anmärkningsvärt att andelen med autismsymtom stadigt
ökar, vare sig den ökar exponentiellt eller inte.94 95
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www.autismforum.se
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Beckman, 2010-04-29
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Ibid
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http://www.pediatricservices.com/parents/pc-15.htm
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Ibid
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SvD, 2009-03-02
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Autism & Aspergerförbundet, http://www.autism.se/
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I

Sverige

används

både

den

amerikanska

diagnosmanualen

DSM-VI-TR

och

Världshälsoorganisationens (WHO) ICD-10. Dessa överensstämmer ganska väl med varandra
när det gäller autism. http://www.autismformum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism
/autistiskt syndrom/ Resultat som baseras på Autism Genome Project (AGP), ett projekt som
startades 2002 och är det största internationella forskningsprojektet hittills, visar (2007) att två
nu så kallade sårbarhetsgener kopplade till hjärnans tidiga utveckling, sätts i samband med
autism. Generna är antingen trasiga eller har en mycket nedsatt funktion, så pass nedsatt att
hjärnan inte kan fungera normalt. Generna sägs styra hjärnans utveckling i fosterstadiet. Man
talar om en region på kromosom 11 och om neurexin 1 – en medlem av en grupp gener som
viktiga aktörer när det gäller kommunikationen - eller snarare bristen på kommunikation med
hjärncellerna.96 Fynden baseras på genetiska undersökningar av 1200 familjer med två eller
flera barn med diagnosen autism. De gener som det handlar om, styr bland annat produktionen
av glutamate, den vanligaste signalsubstansen i hjärnan. Totalt beräknas ca ett trettiotal gener
kopplas till sjukdomen, varav ett par involveras i uppkomsten av sjukdomen.

Figur 49: Lovisa och Rufsen.
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